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·Mareşal Çakmak İngiliz kral ve kraliçesi şerefine Orta muallim ve g~Jİ 
ıı ı J eğitim enstitüsüne im-Bugün şehrimize geliyor 
· y ersayda bir ziyafet veridi tihan)a talebe alınacak 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Bir tt\tkik seyahati yapmak

ta olan Genel Kurmay Başka
nımız Mareşal Fevzi Çakmak 
bugün saat on üçte Denizli· 
den şehrimize gelecektir. 

Mareşalımız istasyonda as· 
keri marasimle karşılanacak
tır 

Tüm Komutanı 
Şehr.imizde 

Tüm komutanı general Nu
reCldin tYamut dün akşamki 
trenle ıebrimize gelmiştir. 

:f:ilm generali istasyonda 
alay erkin ve zabıt~nı karşı· 

= lamıttlr. 
--1--

Türkiye ile Fransa 
arasında bir muka
vele imzalandı 

Paris 21 - Fransa ile Tür 
'kiye orasında bir anlaşma 
imza edilmiştir. Bu anlaşmaya 
üöre Türkiye bundan sonra 
osmanlı borçlarının yarısını 

döviz olarak tediyeye mecbur 
değildir. 
~-

Portekiz hühumeti 
ita/ya impar.ator
tuğunu tanıdı 

Roma 21 [ A. A. ] - Por 
tekiz hükümeti İtalya impara 
torluğun resmen tanımıştır. 

Halkeoi kôfe•i: 

Bugün: 
Saat 17 de köycülük, 

20 de Yayın şubeleri 
ı • toplanacakbr. , 

İki memleket hariciye nazırları dünya sulhunu Haber aldığımııa göre A'1-
karadaki Gazi eğitim ensti-

alakadar eden meseleler Üzerinde konuştular tüsünün muhtelif şubelerine 
ve mühim kararl~r aldılar imtihanla talebe alınncaktır. 

İmtihana iştirak için öğretmen 
okulundan ve liselerden mezua 
olup olgunluk imtibam verm!f 
bulunmak şarttır.. Keyfiyet 
kültür bakanlığından alakadar 
makamlara tebliğ edilmiştir. 

--------
Paris 21 [ A. A ] - Pa

riste bulunan logiliz hüküm· 
darları şerefine bu gün Ver
say sarayında mühteşem bir 
ziyafet verilmiş ve bu tarihi 
sarayda eski zaman elbiseleri 
giymiş kimseler tarafından 
hizmet edUmiştir. 

Bu seyahat Fransa ile İn· 
giltere arasındaki sıkı anlaş
mayı resmen teyid ederken 
iki memleket devlet adamla
rıda günün meseleleri olan 
Çekoslovakya, İspanya ve İtal
ya münasebet işlerinin tetkiki 
soretile bu anlaşmayı takviye 
etmişlerdir. İngiliz ve Fransız 
hariciye nazırları arasındaki 

görüşmeler sonunda neşredilen · ı tebligte bu anlaşmayı ve sul
hun muhafazasi yolunda sar
fedilen müşterek ğayretlerin 
temadi edeceğini kaydetmek-
te ve iki hükumetin hedef 
ve harketlerinde müttehid bu

lunduklarinı müşahede et
mektedir. 

Paris 21 [Radyo] - lngiliz 
bükiimdarlanoın par;si ziya
retleri esnasında ve Franşız 
hriciye nazırlarının görüşme
leri hakkında neşrolunan teb
liğde beynelmilel vaziyetin 
heyeti umumiyesi ile iki mem
leketi alAkadar eden mesele
rin tetkik edildiği bildirilmek
tedir. 

Paris 21 - Reisi cumhur 
Bay Lobren ve refikasi İngil-
tere kral ve kraliçesini opera
da istikbal etmişlerdir. Kral ve 
kraliçe halk tarafından şid
detle alkışlanmıştır. Bando 

İngiliz ve Fransız marşlannı 
çalmışbr. Kral ve kraliçe 

teınsilden sonra saat 23125 
de operayı terketmişlerdir. 

Paris 21 - İngiltere kral 
ve kraliçesi lngiliz sefaretha
nesinde Fransa reisi cumhuru 

ve refikası terefine mükellef 
bir ziyafet vermiılerdir. 

a.a. 

İtalya Macaristan Mukareneti 

rüşmeler esnasında ltalya Ma

caristanmn kendi aralarında 

bilhassa Tuna havza4Jıı dev· 
letleri ve diğer devletlerle 

münasbetlerinin muhtelif saf· 
haları tetkik edilmiş ve iki 

hükumetin tam bir noktai na
zar etraf1Dda yürüdükleri mü-

(Devarnı 3 üncü ııahıfede 

Hay~~ 

-···-Rus-Japon ihtilali 
Tokyo 21 -- Jayon donan

ması namına söz söylemeğe 

salahiyettar Amiral Naga 
Sovyet hadisesinin diplomasinin 
salahiyeti arasına girmiı oldu
nu sôylemiştir. 

Tokyo 21 [Radyo] - Sov
yetler Japonyanın protestosu
na cevap vermemişlerdir. 

Harbiye nazm hariciye na-
zırı ile görüştükten sonra 
İmparator tarafından kabl 
edilmiş ve İmparatorun nez
dinden çıktıkta sonra erkim 
harbiyei umıımimiye reisini ka
bul etmiftir. 

Macaristan da 
·y ahudi aleytarJığı 

~1.la4ı 
Peıte 21 - tfacaristan ti

caret bankaşı uıüdürü v.e 
ikinci müdürü iatifa etmitler
dir. İstifa eden bu iki !•l 
~ ahudidir. Y eıler~e Katolik
ler ğeçmiştir. 

ÇekoslQv.akyada 
Başvekil muhalefet 
Liderlerile görüştü 
Prağ 21 - Dün öğleden 

sonra Başvekil muhalif parti 
liderlerile görüşmüştür. Bugün 
akalliyet mümessiUerini kabul 
edecektir. a.a 

Roma 21 (A. A.) - Roma
da bulunan ve bu giin hare
ket eden Macar başvekili ile 
hariciye nazırı Kanyanm İtal
yayı ziyareti münasebetile ne
şir edilen tebliğde İtalya ile 
Maoaristanın Roma Bertin mih 
vrioin gayalerile ahekdar bir 
siyaset takip ettiklerini ve 
bunun hedefide sulh ve ada
let olduğunu kavdetmektedir
ler. 

Roma 21 - Macaristan 
de' let adamlarının Romayı 
ziearetleri münasebetile bir 
tebliğ neeredilmiştir. Teblğde 

Macaristan Başvekili İmredi· 
ve hariciye nazın Dekanyenia 
İtalyaya resmi ziyaretleri es
nasında B. Musolini Hariciye 
nazırı Koot Ciyaoo ile iki 
memleret arasmdaki münase
betler hakkında uzun görüş
melerde bulunmuşlardır. Gö-

Ben taliime, sen midene! 

• 
i

nsanın buram buram terle-
diği ve Aydın semasının bir 
fırın ağzı gibi alev ,,e ateş 

dalgası neşrettiği şu günler
de, onu kısa kollu gömleği ve 
keten pantolonu, bez ayakka
bısı ile bitkin ve harap, yürü· 
mekten ziyade sallanmayı, 
pllanmakta• ziyade yerinde 
saymayı andıran bir bezgin· 
likle ~ükiimet bulvaraın brma-

nırken görüyorum. 
Geçen gün sordum : 
- Hadi, biz dedim, bu 

sıcakları çekmiye mecburuz, 
bir yere gidemiyoruz, ya siz ••• 
Neden bu sıcakları çekersini~ 
serin bir yere, bir yaylaya, 
mesela Gölcüğe, meseli Yal~ 
-vaya, Filoryaya u m~seli 
Adalara neden gitmezsiniz .•• 

( Dnamı 3iiDcG sahifede ) 
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~ir röportajları : 

-- Memleket hastanesinde --

O. Becerik 
-3-

Hastanemizde dünkü yaz
dıldarımdan başka dahiliye 
ıerviside vardır. Bu servisin 
başında bulunan doktor Muh
ıin ihtisas ve mesleki bilgile
rini artbrmak üzere bir müd
detteoberi Almanyada bulu
nuyordu. 

Mesleki vukuf ve tecrübe· 
lerini daha çok kuvvetlendi
rerek ve yükselterek yine 
aramıza dönmek civanmertli
ğini gösteren kıymetli müte
hassısa hoş geldin derken, 
burada bulunmadığı zaman 
bu servisi idare eden doktor 
Hasan Tahsin Soyluyu kaçır· 
makla kıymetli bir hatiptende 
mahrum kalıyoruz. Yeni mu
hit ve vazifesindede, kendisine 
Terimli başarılar dileriz. 

Hastanemizde şimdilik sinir 
ve bevliye mütehassısları ek
siktir. Bunlarında önümüzdeki 
yıllarda um&1mi meclisimiz ta
rafından tamamlanacağım şüp
hesiz sayarız. 

Hemen ilave edeyimki, has 
tanemiz bugünkü durumu ile 
kadro bekımından bir çok 
nümune hastanelerinden daha 
zengindir. 

Ve sevinçle tekrar edeyim 
ki bu günkü kadrosile tam bir 
nümune hastanesi olmuştur. 

Yine tekrar edeyim ki, bu
nu hastanenin her ihtiyacını 

temin eden, hastanemizden 
gelen her sese alaka göste
ren vilayet makamile umumi 
meclisimize borçluyuz. 

Bir yJlda 2619 hasta yata
rak şifa va sağlık kazanan 
hastanemizde 9178 rontken 
ye laboratuvar muayenesi ya
pılmış, 1258 yurtdaş da ame
liyat olmuştur. 

"Aydın,, ın tefrikası : 37 

Ayak tedavisi gören yani 
poliklinige gelenlerin sayısı da 
11,122 dir. Bu, geçen ylllara 
nazaran bir mislinden fazladır. 
Gelecek yıl sonu istatistiğinin 
bundan yüksek olacağı ilk 
bir buçuk ayda müracaat 
adenlerin geçen yılın aynı 
ayına nazaran gösterdiği ba
riz farktan anlaşılıyor. 

Bu, memlekette hastaların 
ve hastalığm arttığı değil 
bilakis, halkımızın sıhhi rüş
tüoü, sıhhat ve sağlığa karşı 
gösterdiği alaka ve hassasi
yeti tebarüz ettirir. Burada 
şahit olduğum bir vakayı ya
zacağım. Evvelki hafta yağ 
pazarında, kaymak satan bir 
kadından yağ alıyordum, ka
lan yağını da almamı ve ço
cuğunu hastanede muayeneye 
yetiştırecekini söyledi. 

Burada kadınla aramda ge
çen konuşmadan bahsetmiye
ceğim, bu hususta baş hekim 
doktor Necip Aydmm öğüd 
ve mütalaalarını yazacağım: 

- " Polikliniğe gelen has
taların sayısı gördüğünüz gibi 
her gün artmaktadır. Yalnız 
size buhususta çok mühim bir 
noktadan behsetmek isterim. 
Polikniğe gelen hastalar uzun 
müddet geçiriyorlar, hastalık
ları müzmin ve tedavi imkanı 
geçmiş bir durumda bize baş 

vuruyorlar. Bir hasta, sıhhatinde 
bir bozukluk, ufak kırğınlık 
hissedince gelmeli tedavi gör
melidir. Böyle olunca, ona ba
kan mütehass'ıs arkadaş vazi
yetine göre ilaç verir, öğüdü
nü yapar, lüzum görürse he
men hastaneye yatırır. Bu su
retle hem çabuk tedavi müm
kün olur ve hemde melhuz 
tehlikelerin vaktında önünü 
almak kabil olur. 

Bir Çocuğun Macerası 

Yaı.ao : Jeanne Mairet 

Ya tagının üstüne atılmıştı. 
Fakat rahatsızlık devam edi
yordu. 

mütemadiyen titriyor ve 
mütemadiyen tekrar ediyordu. 

- Anne, anne, benim gü
zel anneciğim!. 

Ertesi sabah erkenden genç 
kadın : Bir gün evvel kurtar
dıkları küçük yavrulaının sıha
tini sormak için madam Del-
sartın kapısını vuruyordu. 

Madam Delsart pek sevinçli 
idi. 

- Lütfen giriniz madam, 
dedi. Görüyorsunuz ki çok 
sakindir. Size ve muhterem 
zevcenize nasıl teşekkür ede
bHeceğimizi bilemiyoruz. 

Çeviren : V. H. 

Genç kadın sükunetle cevap 
verdi. 

- Fakat madam; bize hiç 
bir teşekkür borcunôz yok
tur. Oğlunuzu şimdi hayatta 
görmenizi bize medyun de
ğilsiniz. 

- Peki, size değilde kime? 
- Kime mi, lakin bunu 

amcazadesi küçük Piyere 
borçlusunuz. 

Madam Delsart hayretle 
sordu. 

- Bu nasıl olur azizem ; 
ben bunun aksinini zannedi
yordum. 

Bu müdhiş kazanın müseb
bini Piyer zennediyordum. 

-....-.....=--=~=-- ...... 
SPORUMUZDA YENİ DURUM : 1 

Devlet ve Spor - - -Yeni bir kanun beden ter- Fransa 1790 ve 1886 tarih--
biyesini ve sporu devlet eline lerinde tesbit ettiği hareket-
verdi. Artık bu işler Başve- leri 1919 da çok eskimiş bldu. 
kalete bağlı bir genel direk- Bir çok profesörler, parlamento 
törlük tarafından idare olu- münakaşaları neticesinde bun-
nacaktır. learı başten aşağı yenileştir-

Spor işlerinin yakın vakıt- meğe kalktı. Tabiata aykırı 
lara kadar rastgele eller ta- " antinaturel" hayatın doğur-
rafından, maruf tabirile, başı duğu sinir ve ruh bozuklukla-
bozukvari idare edildiğini her rınıo sosyal sonuçlarını kor-
kes bilir. Biı geçmiş günlerin. kunç buldu. "Irkı kurtarmak 
düşünülmesi bile insana ıstı- için muhtelif propaganda va-
rap vereceği için, muhasebe- ııtalarına baş vurarak modern 
sini yapmağa lüzum görmü- hayatın İc'lpları içinde neslin 
yoruz. kuvetlendirilmesi imkanlarını 

Beden terbiyesi ve spor her araştırmağa koyuldu. 
yerde amplriklerin elinden a- Rusyada fiziki terbiye mek-
lınarak hakiki bir ilim haline tepte fabrikada, orduda dik-
konmuştur. Büyük harp orta- katle takip olunan bir mesele 
lakta yalnız ekonomik değil halindedir. 
moral olarak ve fizik olarak Çeklerde muhteşem sokol 
bir panik dogurmuştur. Mil- hareketleri halkın vücutlarını 
Jetler gençlerine moral disip- düzeltmek ve mükelleştirmek 
lin ile birlikte onların sıhhat- esası üzerinde milli bir iş ol-
lerini yeni kaynaklardan ah- muştur. 

nan tedbirlerle kuvetlendir- Almanyada ve ftalyada fiziki~ 
mek için harekete geçtiler. terbiye mektebe ve mektep-
Beden terbiyesi ve spordan ten sonraki hayatta mütem-
geniş bir ölçüde istifade et- mim bir ders halindedir. 
mek düşüncesi kuvetleodi; fi-

Eski Avusturyada fizik terzik küJtür, ilmi araştırmalar 
biye umumi tedrise sıkı sıkıobjesi olarak gerek biyoloji-
ya bağlı idi. 

nin, gerekse fizyolojinin bü-
yük davaları sırasında yer İngiltere ayni mesele içinde 
aldı. pek çok para sarfetmektedir. 

Bizde de böyle olmalı idi. Türkiyeye gelince : Devlet 
Banu isteyince devletin başa beden terbiyesini ve sporu 
geçmesi lüzımdı. Dahiliye ve- şimdiye kadar gözünden uzak 
kilinin nutkunda söylediği tutmamıştır. Sahalar hazırla-
veçhile cumhuriyet sporu za
yıf ve perişan olarak bulmuş
tu. Her tarafda spor ve be
den terbiyesi nesli .kuvvetlen
dirici amillerden birisi sa yıl
maktadır. Bunun içindir ki 
milletler her gün eski kana
atları değiştiren yeni yeni 
tedbirler alıyor: 

Genç kadın: 
- O size vakayı anlatma

dı mı ? Dedi. 
Çocuğa karşı bir gün ev

velki müdhiş hakaretini ha
tırlıyarak sıkılan madam 
Delsart: 

- Hayır, dedi. Bir şey an
latmadı. 

- O halde onun anlatma
dıklarını ben söyliyeyim, diye
rek genç kadın vakayı olduğu 
gibi hikaye etti ve hikay\!sini 
bitirdikten sonra sordu ; 

- Onu meydanda göremi
yorum, nerededir ? 

Bir gUn evvelki tarzı hare
ketinden şimdi hicap duyan 
madam Delsart; sıkılarak ce
vap verdi. 

- Heyecanımızdan onu u
nuttuk. Ameliyat arasında 

Morisin elini tutarak onu ce
saretlendiren o idi. Fakat 

mak, görgülerini arttırmak 
üzere sporcuları Avrupa se· 
yatlerine çıkararak masrafla
rını temin etrnek, muhtelif 
teşekküllerin kendi bünyeleri 
içinde millete faydalı olabil- · 
meleri için inzibat tedbirleri 
tavsiye etmek. Bunlar devletin 

-Devamı 3ncü Hyfada -

ondan sonra kayboldu. 
Maamafib Piyer, yalnızca 

yata bilecek kadar büyük bir 
çocuktur. O vakta kadar mu
havereyi sükunetle takip et-
mekten başka bir şey yapma
mış olan mösyö Delsart; bir-
debire yandaki odaya koştu 
ve bir niday iztırap iki kadı .. 
nıda arkasından oraya koş
turdu. 

Piyer; bir gün evvel ıslanan 
elbiselerinin içinde yatağana 

yanlamasına uzanmış, hiç bir 
şey hissetmiyor, hiç kimseyi , 
tanımıyordu. Yalnız mütema
diyen inler gibi tekrar edi
yordu. 

- Annem, anneciğim, be
nim küçük anneciğim r •• 

Gelen doktor; Piyeri müd
hiş bir hummanın ateşleri 

içinde yanar buldu. 
Devamı yar 
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Köy tetkikleri : 
~~~ 

Köşk kuvetli ve şuurlu hamlelerle yürüyor 
Köşkü 15 yıl ev 'el gör

müştUm. O zaman Köşkün 
Köşk olduğuna inanmak milş· 
küldü. Aklımda kaldığına gö· 
re bayaz badanası uçuk ve 
mütevekkil bir minareyi, et
rafı çalılarla çevrilmiş, du-var
ları kerpiçten tuğlalarla örül· 
müş toprak sıvalı evleri koy
nunda taşıyordu. O yıllar da 
gördüğüm Köşk o halile 
küçükçe bir köydü. Metrük 
ve mensi bir köydü. 

ı şem güzelliğile bezE"ndirilmiş 

imar işleri planlı ve şuurlu bir 
hareketle yürüyor. Köyün so
kakları muntazam birer cadde 
haline girmiştir. Her yerinde 
gözü çekecek gönlü alacak 
bir hareket ve varlık görül
mektedir. 

istiklal harbınm cehennemi 
ateşleri ve kasırgaları içinde 
bu köyceğizde tutuşup yan
mıştı. Bu vatan parçasının 

dünkü siyah ufuklarından 
mavi şimşekler gibi demir 
şarapneller ölümler dökmüştü. 
Vahşet ve felaketin ateşten 

selleri, korkunç badireleri her 
tarafı tarumar etmişti. 

O meşum yıllardan sonra 
başla yan zefer günlerinin asil, 
fakat yıkık habralarını, üstle
rinde ötüşen ölüm baykuşları 
harabe yığınlarını bütün can
lılığile, bütün fecaatHe ifade 
ediyordu. 

Havasında, semasında, yu 
vasında yangın korkusunu 
teneffüs etmemek mümkün 
değildi.O yılların demir ayakları 
Köşkü bu halde bı.-akmamıştı. 

Yangın topraklarından fış
kır,flD hayat eskisinden daha 
canlı olurmuş diyorlar. Ne 
doğru arada uzayan 15 yıllık 
bir zaman dünkü halinden 
süratle ay•rmış, bu günkü 
çok kuvvetli, mamur bir bel
de haline ifrağetmiştir. İki 
zaman arasındaki mesafeyi 
mukayese için isabetli bir 
ölçü bulmak müşküldür. Biz 
Köşkü her hangi bukımdan 
Aydının köylerile değil ka
nıunlarile mukayese etsek 
haklıyızdır kanaatindeyim. Küşk 
tabiatın serinliği ve yeşil de
koru içinde ne kadar asil, 
genç duruyor. Biz Köşkü he· 
nüz cumhuriyet yaşındadır. 
Diyebiliriz. Bu genç yaşın ol
gunluğu ve kuvvetle yürüyü· 

şü önünde diğer kamunlanmız 
hesabına gıbta ve şükran duy· 
gularıoı duymamanın imkanı 
Yoktur sanırım. Köşk içinde 
elimize hangi mevzuu alsak 
bize gurur ve suuur bahşede· 
cektir. 

Muntazam cadddelerin ke
narlarındaki genç fidanlar, 

nasıl ki müşfik bir anne ince 
Vetemiz cllerile evladını ok-

tayarak büyütiirse o fidanlar
da öyle şefkatli bir annenin 
Şefkat dolu asil ellerile vefa 
ve hakikat taşan sıcak göz
lerile büyütülmüş, se vllmiş. 
Gü~el köşk tabiatın muhte-

imar sahasmda faaliyet 
yalnız caddeler açmağa, yeni 
binalar kurmağa münhasır 
kalmamış, metruk ve mensi 
viraneler de şenlendirilmiş. 
Belki yarım asırdan fazla 
dini bir tarihin batıralarıoı 
asil mihrabında taşıyan ihti
yar camiin ber tarafı tamir 
edilmiş. Şe brin ortesında müs
tesna bir güzellik ve sadelik 
abidesi halinde duruyor. 

Gözlerimizi ğençlik varlığı· 
na bir lahza çevirelım. Genç· 
ler birliğinin her işi organize 
edilmiş. Zengin bir kütüpha
nesi mevcud. Spor, Gösterit, 
muıik, kollarında çok kısa 
fasılalarla gördüğünüz parlak 
muvaffakiyetler köşkte sami
mi, heyecanla bir gençliğin 
kaynaşbğını bütün kuvvetile 
gösteriyor. Diyebilirim ki, bu 
değerli şuurlu Köşk gençliğin
de Milli samimiyet bütün 
açıklığiyle tecelli etmiştir. Bil
hassa Gösterit kolunun çok 
parlak muvaffakiyetleri ayrıca 
bir iftihar mevzuu teşkil et
mektedir. 

Bu yıllarm ku .. vetli varlığı 
ve yürüyüşü Köşkü mustakbel 
hayatının sessiz ve parlak sa
bahlarına doğru çeküp götü
recektir. Biz Köşk gençliğin
den daha çok varlıklar gör· 
ı:nek ümidindeyiz. 

Bizi ateşin dygularla ümit
lendiren değerli Kamunbay 

Osman Kozanı ve gençler bir
liğinin Kıymetli Başkanı Salih 

Kartalı, arkedaşlarını samimi 

heyecanlarımla selamlarken 
dah~ yüksek muvaffakiyetler 
temenni etmek ne haz verici 
vazifedir.-

R. Varol 

Köşk 
Muhtarlığından 
Köşk muhtarlığı merkez ve 

köylere aid olmak üzere nu

mlioesi muhtarhk dairesinde 

mahfuz 18 lira kıymeti mu

hammeneli ecza dolabından 

yirmi adet yaptırılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak etmek 

isteyen talipliler şartnameyi 

üörmek ve (33) lira 75 kuruş 
teminat akçesini yatırmak 

üzere köşk meraez muhtarlı
ğına müracaatları ilan olunur. 

(664) 

Bir Dilek 
Pazar günü yağ ve yoğurt 

pazarında yiyecek maddeler 
sablan betonların üzerinde 
tavuk, hindide satanlar var. 
Ara sıra ürken tavuk ve hin
dilerin kanat çırpınmalarından 
kalkan tozlar yağ, yoğurt gibi 
yiyecek maddelerinin Üzerleri
ni kaplıyor. Belediyemizin yağ • 
ve yoğurt satılan yere, tavuk 
ve hindi konulmasını yasak 
etmesini diliyoruz. 

Devlet ve spor 
- Baş~arah 2 lncl Sayfada· 

gösterdiği ilgilerdir. Hususi 
idareler spor işleri için maddi 
vardımlar ediyordu. 

C. H. P. nin esaslı meşga-
lelerinden birisi de beden 
terbiyesini ve sporu faydalı bir 
şekilde idare etmekti. Orada 
durumu inceliyen salahiyetli ve 
bilgili arkadaşlar eskiden icat 
olunan muzir zihniyetin açbğı 
derin ve kanayıcı yarayı an
cak devletin sarabileceği inan· 
cına vardılar. Hazırladıkları 
proje üzerinde genel sekreter 
dahi çalıştı. Nihayet devletin 
spor ve beden terbiyesini 
doğrudan doğruya kendi eline 
alması lüzumunda duruldu. 

Her yerde nüfusu gü:zelleş· 
tirmek, dinçleştirmek ve ku-
vetie~tıirmek düşüncesine ilaç 
olarak konulan bu işlerde 
cumhuriyet Türkiyesi gibi in
kilipçi bir hLkfimet elbette 
başta bulunacaktır. Beden 
terbiyesi diye, spor diye ya· 
pılan hareketlerin nesil için 
yalnız muzir olmasına mani 
olmak değil, ondan faydalı 
neticeler çıkarmak ancak hü
kumetin işidir, Memleketin 
selameti uğrunda ihmal o1una
ihmal olunmıyacak müessir
lerden biri olan fizik terbiye-
nin fena idare olunduğu su
rette musibet doğuracağı bi
lindikten sonra o, artık mah
dut teşekküllerin işi sayıla
mazdı. Milletin fikir terbiye-
sine hakim olan lıükümet o
nun bedenen de kuvetlenmesi 
İçin içap eden şeyleri kendisi 
yapacaktır. 

Biz filezof Niçe'nin istediği 
tarzda (fevkalbeşer) olmak 
arzusunda değiliz (merhamet
siz kuvvetli) olmek davasını 
gütmiyoruz. Fakat Budistdahi 
olmadığımız için hayatı do
ğumdan ölüme kadar geçen 
mesum günlerden mürekkep 
bir keder dairesi saymayız. 
Kuvvetli olmayı nefsi izzeti
mizin muhafazası için isteriz. 
Kendi sınırlarımız içinde ha
kim yaşamak üzere neslimizi 
daha ziyade kuvvetlendirmek 
gürbüzleştirmek kaygusunda
y1z. Gösteriş için değil, her
kesin bizi kuvvetli görmesi 
için spor y21pacağız. 

İşte onun için sporu kulüp-
lerde hapsetmekten ise mille
te maletmek lazımgeldi. Dev
let bunun için başa geçti. 

Ben ta/lime, 
Sen midene! 

YOZ J 

(Baıtarah llncl aahlfede) 

Ahlaya puflaya, gülmeyi 
taklid eden bir çehre ta
kallüsü ile cevap verd: 

- Günahlarımız bırakmı
yor!.. 

Ayrıldık.. düşündüm, bu a
damda para var, l"efah var, 
şimdi istese, dünyanın en se
rin bir yerine gidip oturacak 
ve atisioi d~ünmiyecek kadar 
dünyalık sahibi... Neden bu 
sıcakları çekiyor ... 

Sonra karar verdim: dediği 
gibi günahları bırakmıyor ve 
anladığım gibi, yaşamasını 

bilmiyor, bilse bu kadar serveti 
bir araya toplayabilir mi? 

Sen de çek arkadaş, ben de 
çekeyim ..• 

A·ada bir fark var. Ben 
taliime, Sen camus gibi doy
mak bilmez midene taan ede
lim, ödeşiriz .•• 

G0NC0 
~-

ltalya Macaristan 
mukareneti 

Baştarafı 1 inci aablfede 

şahede olunmuştur. 
İtalya - Macaristan Roma 

protokolu ile siyasi ve eko
nomi hareketlerin Roma Ber
lin mihveri ile ahekdar ola· 
rak daha geniş bir iş birliği 
halinde yürümesi İtalya ve 
Macaristanın sulh hedeflerinin 
tahakkuku hususundamutabık 
kalmışlerdır. 

Roma 21 - Hariciye nazın 
Kont Ciysno Macaristan baş· 
vekili İmredi ile hariciye na
zırı de Kanya şerefine bir zi-
yafet vermiştir. a.a. 

Yunanistande şid
detli zelzele 20 ölü 
100 yaralı var 

Atina 21 - Atina ve ci va
rında şiddetli zelzeleler ol· 
muştur. Atinada on beş sani
ye süren zelzele çok şiddetli 

olmasına rağmen insanca za
yiat yoktur. Hasar ehemmi
yetsizdir. Civardan gelen ha
berlere göre zelzeleden 20 
kişı ölmüş 100 kişi yaralan-
mışbr. 
~ 

Roman yada 
Ana kıra/içe Mari
nin vefatı münase
betile halk matem 
yapıyor 

Bükreş 21 Heleş köşkünün 
büyük salonunda teşhir edilen 
ana kraliçe Marinin cesedini 
ihtiva eden sandukanın önün
den binlerce halk kafile ha
linde geçit resmi yaparak 
Romanyayı yükseltmek ıçıo 
çalışan kıraliçelerine say~la
rım sunmaktadırlar. 
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MUNIF 1. ERMAN 
MEML.EKET HASTANESi 

D Dopm, Kadın hastalıklan müteha1111 

1 Hastalannı her gün v;ar~p::::ı:.::da Bay Hasan Kimi- ı 
lin evinde kabul eder. 592 '9 

Muayea. ıaatleri : sabah 7 - 8 _... 
Öğleden sonra 3 deıı itibaren • 

~~ıdb6WOd8ııı616llllb61•••ıDAA6i66. 
Agdm P. T. T. 
müdürlüğünden 

63 lira 50 kuruş eski be
delli Aydın merkezi ile istas
yon arası posta sürücülügü 
matbu şartnamesi mucibince 
ve nakliyat araba ile yapıl
mak üzere 13171938 tarihin
den itibaren on beş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

21111938 çarşanba gunu 
saat 14 te Aydın P. T. T. 
Müdürlüğü binasında ihalesi
nin yapılacağı ilan olunur. 

14 18 22 26 655 

Aydın P. T. T. 
müdürlüğünden 

Koçarlı ile Aydın arası 

posta sürücülüğü matbu şart
namesi hükümlerine göre 
haftada üç defa nakliyatm 
oto, arabaı ve havanla yapıla
cağından 29 lira muhammen 
bedelle 13171938 tarihinden 
on beş gün müddetle eksilt
aneye konulmuştur. 27171938 
çarşanba günü sa•lt 14 te 
Aydın P. T. T. Müdürlüğü 

binasında ihalesinin yapılaca
cı ilin olunur. 

14 18 22 26 654 

imtiyaz sahibi ve Umumt Ne4rlyat 
Mildürü ı Etem Mendrea 

8Hıldığı yer ı 

C. H. P. BuımeYI 

• ilin 
Aydın tapu sicU 
Muhafızllğından 

M5tegayyip eşıhasdan lstav
riden metruk Köşk nahiyesi .. 
nin kuyucular köyünde vaki 
doğusu kökçü oğlu mehmet 
batısı basan oğlu ve topçu 

ömer kuzeyi ve güneyi yol 
ile çevrili 260 dönüm dağlık 

arazi tasfiye kanunu mucibin
ce hazineye intikal eylemiş 

ve hazinece hilmüzayede müş· 
terisi mustafa topçu oğlu ile 
kazım aydınel adlarına tescili 
defterdarlıkça bildirilen bu 
yerlere benzer tapuca istavri 

adına tapu k~yıtlan bulunmuş 

olduğundan mezkiir kayıtların 

bu tescili istenUen yere ait 
olup olmadığı hendesi ve hu
kuki vaziyeti mahallinde tah
kik olunmak üzere ilin tari

hinden itibaren 11 inci günü 
mahalline memur gönderilece
ğinden bu taşıtsız üzerinde 
ayni bir hak iddiasında bulu

nanlar varsa muayyen günde 
yerinde bulunacak memura 

662 fiş sıyısile müracaat ey· 
lemeleri ilin olunur. 665 

C. il. P. 

.. 
t 
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OPERArrôR 

Dr. Nuri Erkan 
t Meleket bastaneJİ eaki operatarii 
t. Paris hp fakültesi bastanelerioden mezun 
+. Her tilrlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedari edUir r MU~ YENEH ~NE : Park karşısında yeni yaptırdıA'ı evinde 

[: Her saatte hastaları kabul eder. Eakir hastalar mec-
I e:ıneo muayene olunur. 130 ,.. •• .-ıı·;-~ı;:.ıııı~~~'+·······~~·.-,,. • ., • - dsJıllıbjfaMilll~llıOilııl~~ ....................... ,, ..... , •.•• , ........... ,.~~ 
S DOKTOR - OPERATÖR 

S Medeni Boyer 
~ Memleket Hastanesi Operatörü s Hastalarım Her gün park caddes~de Demirci 
~ Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında 41 
~ kabul eder. j l Muayene saatlan: ; 
~ Sabahları 8 kadar 4J 
~ Akşamlan 3 - 8 626 § 
Iİaıılııitırılı·llUlıııılullUlıı1lııllDlıulıılııtlııı4llıııımlıııımı.ııımıııımBıılıılıııtııfnııtıılıAılıdl 
l-=ı!'~~l'!'llll"!'111••!!111ııı~ııı!!f11tıı•!'llf11!~1!!.'11"~''~~'!!111~~~ııı.:ıı.lll!'to"'~~ 

if'~~~~'~":>"~ .. ~~;~~~~~~~O:·--W>'l·4"1 
f~l Doktor Şevket Kırhaş ! 
i!J Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı • 
~la Hükümet caddesinde Hava Knrumu karşısındaki 
r+1 r:; ::~en;!':i~:sin~::ı;-rtal-::~, ye:,:~~n :~:da:~ 
~.J eder. Her türlü kao, idrar, balgam muayeneleri icra 1 f+l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 1 
~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

\. .... "'':::ı~"~··;ıı·ı;::::~~·~ll!;ll~"=""•·~· ... ·~-.~···~ -'J.1 ıı.iiillllliiilllllılOdl&ıliitlh iiılllııHilt~llıi~illllıiiiı.lıiii ..... lllıııiiltıliiiıilliiiiıllı.-..llıiiı9N8 .... iiiiilıiMii14i~iii::JI ....................................................... • • : DOKTOR : 
: : i FAHREDDİN SÜGÜR i 
j Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütalıuaw i 
: Paris Tıp Fakültesi Haatanelerladea ~ldiaUlı ı 

: MuayyenebanesiAydın-ia Gazi Bulnn11da llJafabowlu dikkinıaın l 
: üzerinde her gün ıabahdan aktama kadar Hastalanın kabul eder ı 
........................................... ~·········· 

Basımeoi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
~------~· ........... 

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


