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Hatay İstiklali Münasebetiyle 
Atatürke Minnet ve Şükranlar 

' Bir Fransız· vapuru 
Geliboluda karaya 
oturdu 

ı Öğretmenlerimiz 
1 Bu gece Halkevind~·· 
1 

lstanbul 1 { RadyoJ - Var 
na limanından Maltaya dört 
bin üçyüz ton buğday hamule 
sile gitmekte olan Fransız 
bandırah bir vapur fırtmanın 
şiddeti 'ynzünden Gelibolu ci
varında karaya oturmuştur 

\ Bir toplantı 
yaptılar Ankara, l (Rady.o) Hatay rejiminin meriyete girmesi mü-

n;tsebctilc Hatayın ve Türkiyenin her tarafından Atatürke min
rwtt telgrafları gelmiştir. 

Büyük Şef bu hususta çok mühim beyanatta bulunmuşlardır. 

Uzak Şarkta Harp ---.Japonlar Nankine doğru yürüyorlar 
Tokyo)(Radyo) Resmi teb-

1 
70 kilometre garbında Hanko 

liğdir. da şehrine kadar sokulmuş-

j&poa kı.ıvvetleri Nankin is· ' lardır. 

bkametine yılduım süratile Şanghay 11 (Radyo) - Nan-

ik:rlemektedirler. kinde bir emniyet mıntakası-

Fn:atiyette bulwıan Japon ayrılması hakkındaki Çin hü-
ov~Ueri Mabo Gölünün gar-

1 
kiimetinin müracaatı Japon 

t-.sodaki. Niyan ıehrini işgal et ınakamları tarafından redde-

mi,lerdir. Kıtaat, Nankinin dilmiştir. 

F ransanın yeni bütçesinde bir buçuk 
niilyar fırank fazla varidat vardır 

Paris 1 (Radyo) Parla-
mento bütçenin madde madde 
~l toptan müzakeresi için 
bir ~nun hazırlanmıibr. Bütçe 
ene başına kadar müzakeresi 
apılarak tasdik edilmiş ola

eakbr. 
Paris 1 (Radyo) - 938 mali 

sene~i. bütçesi hakkında ha-

-~iman müstemlekeleri 
meselesi Belçikada na

. sd görüliyor 
B"üksel 1 (Radyo) - Belvü 

ajan~ bildiririyor. Resmi mu
hafü müştemlekeler meselesi
ne müteallik olarak çılean 
haberleri şüphe ile karŞıla
nıaktadır. 

Almanya ile şimdiye kadar 
ynpabn müzakereler Alman
yanın eski müstemlekelerinin 
iadesini istihdaf etmektedir. 

zırlanan rapor yarın mebus
lara tevzi edilecektir. 

Bu sene bütçesinde varidat 

yekünu elli iki milyar beş yüz 

altmış bir milyon frank olup 

masarıfe nazaren bir milyar 

beş yµz altmış milyon fırank 

bir fazlalık va.rdır. 

Çin ita/yanın 
Mançukoyu tanıma
sını protesto etti 

Londra, 1 (Radyo) Buraya 
gelen haberler~ göre İtalya ta 

, rafın~an ~ançukonun tanan· 
· masıni Romadaki Çin sefiri 
şiddetle protesto etmiştir. . 

Bu tanıma keyfiyetinin Çin 

Gemiden yapılan istimdat 
nzerine tiirk gemi kurtarma 
şirketinin Çanakkalede istas-

yoner Alemdar tahlisiye ge-
misi kaza mahalline gitmiş ve 
kurtarma işine başlamıştır. 

··-Yeni Bir hava reko
ru saatta l)OfJ kilo

metre sürat 
Roma 1 l Radyo j - Üç 

motörlü bir itatyan tayyaresi 

beş bin kiloluk bir yükle saatta 

beşyüz bir kilometre ve yüz 
altmış metre mesafe katederek 

yeni bir bava rekoru koy
muştur. Royter ajansının bil
diğine göre ltalyan hava kuv-

vetlerin ayrılmakta olan yüz 
elli birM. İngiliz liralık tahsisat 
bu stne tezyit edilecektir. 

/(arapınarda yeni 
bir mektep yapılıyor 
Karapınar kamununda ilk 

okul binası olmadığından, o
kul hükumet dairesi olan eski 
bir evde yerleştirilmiştir. Ya-
pınm miisait olmaması okuma ça
ğında bir çok talebelerin açık 
ta kalmasını intaç etmekte idi. 
Yeni kamunbay sekiz kişilik 
bir komisyon kurarak, mektep 
yapılmak' üzere teıebbüs ve 
hazırlıklara başlanılmıştır. Mek 
tep 800 talebe alacak büyük
lükte ve her dürlü ihtiyacı kar 
şılayacak şekilde yaphrılacak· 
tar. 

Hayattan .e•ler: 

iıl>ayımız Ôzdemir Gnnaa: 
yın daveti üzerine orta san'at 
ve ilk okullanmız: öğretmen
leri dün gece saat yirmide bii 
toplantı yapblar. 

Bu toplantıda halkevimİE 

çalışmalarının daha genişletil
mesi hususunda bazı konu~ 

malar yapılmış ve bilhassa öğ • 
retmenlerin kendi aralannda 
gerek meslekleri ve gerekse 
memleket işleri etrafında bas 
biballer yapa bilmeleri için 
her ayın ilk cumartesi gecesi 
Halkevinde bir toplantı yap: 
maları kararlaşh. 

Konuşmalar çok samimi bir 
hava içinde yapılmış ve get:' 
vakte kadar devam etmi4tif.: 

C.H.P. 
Meşrutiyet mahallemi- . 

ocak kongresi 
Merkez ilçesine bağla Met-: 

rutiyet mahallesinin parti o-
1

' 

cak kongresi dün akşam ilçe-
yön kurul başkanı Nafiz Yaz-. 
ganın huzurile toplaumq ve 
yapılan seçimde yeni ocak 
heyeti şu arkadaşlar aeçilmif
tirler. 

Vasfi Babacan, Ahmet S.· 
nar, Şevki Kömürcuoğla bun
lardan Şevki Kamürciloğlu · 
arkadaşları tarafından bqkaa
bğa intihab edilmiştir. 

Halkevi Başkanlıjından 
Halkevimizde motörlü va

sıtalar öğretme kursu açı
lacakbr. Kurs 71121937 sah 
günü başlayacak, her sah 
günleri saat 20 den 21 e ka- ~ 

dar bir saat sürecektir. 
İsteklilerin, 6112/937 gü- , 

nüne kadar adlarını halkevi 
bürosuna yazdırmaları dilenir. 

Bu maıele yeni Alman 
ınüstemlekelerine el koymuş 

olen devletleri alakadar et
mektedir. 

ile İtalya arasındaki dostluğu 
ihlal edecek mahiyette oldu
ğunu ve şubat9'33 tarihiode mil 
letler cemiyetinde Mançukonun = 
tanınmaması hakkındaki ka
rara İtalyanın iştirak ettiği 
ayrıca zikredilmektedir. 

Bir tiren hikayesi 

lsi;B.lı11oı hii küme
linin ceoabi notası 

Lo"dra, 1 (Radyo) - lspan
yol biikümetinin ıöoülliiler 

lıakkınaki cevabi nota11 Lon• 
draya gelmiftir. 

&o nota mMteviyab hakkın .. 
da beoti bir haller al1nama • 
flıltbr. 

- . . ... 
. İngiliz kabinesi 
Fransız görüşmele

rini konuştu 
Londra. 1 (,Radyo) - İngiliz 

kabinesi bu sabah haftalık iç
maını yapmıştır. Bu toplanb 
da Baı-vekil Çemberlayn Fran
sız aaarlariyle yapbğa mba
keler baklanda etraflıca ma
lamat vermiştir. 

Evvelki akşam bir iş için Na
zilliye gidecektim.. İzmir
den yirmiyi on beşte Aydı-

na gelen tirene binecektim. 
Bilet almak üzere kitenin önfi. 
ne geldiğim zaman, pencerenin 
hill açılmadığını ve bir çok 
yolculann beklettiğini görd&m. 
Vakit gelmif, tiren iatasyoaa 
girmifti. 

Orada beldiyenler de, kite-

nin açılmamasının sebebini 
bilmiyorlardı. Sağa sola sor
duk, öğrenemedik. Aşağıya 
indik.. Neden sonra, o günkü 
şiddetli yağmurların demir yo· 
lunu bozduğunu haber aldık .. 

Bekledik .. Bir saat, iki saat •. 
Tekrar alakadarlara, ne za· 
man gidebileceğimizi sorduk, 
( Biz de bilmiyoruz, dediler, ta· 

.l)e"'aan 3 ael .. yfıada -
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Büyük Nutuk 
" Yeni gemiler İnşa ettirmek ve bilhassa eski 
tersaneyi, ticoret filomuz için hem tamir, hem 

yeni inşaat merkezi olarak faaliyete getir
mek esbabını temin etmek lazımdır.,, 

4 
Sayın arkadaşlar, 
Endüstrileşmek, en büyük 

milli davalarımız arasında yer 
almaktadır. Çalışması ve yaşa
ması için ekonomik elemanları 
memleketimizde mevcut olan 
büyük, küçük ber çeşit sanaii 
kuracağız ve işleteceğiz. (Al
kı lar) En başta vatan müda
fa~sı olmak üzere, mahsulleri
mızı kıymetlendirmek ve en 
ileri ve refahlı Türkiye ~dea
lirie ulaşabilmek için, bu bir 
zarurettir. 

Bu kanaatle, beş yıllık sana
yi. plarunı geri kalan ve bü
tüu bazırhklan bitirilmiş olan 
bir kaç fabrikasını da, süratle 
başarmak ve yeni plan için .. ba
ıırlanmak icabeder. 

Endüstrileşme karar ve ha
reketimize mütenazır olarak 
hug:ünkü mevzuatımızda dü
şünülecek tadiller ve ilave 
edilecek bazı yeni hükümler 
vardır. vardır. Bunların başlı
calarını şöyle bülisa edebiliriz. 

Sermayesinin tamamı veya 
ltüyük birkısmı Devlete aid ti
cari sanayi kurumların mali 
kontrol şeklini; bu kurumların 
bönyelerine ve kendilerinden 
istediğimiz ticari usul ve zih
niyetle çalışma icaplarına sür
atle tevfik etmek .. Bu gibi ku
rumların bügünkü usullerle ça
hşebi1melerine ve inkişaf et
melerine imkan yoktur. 

tyjevcut Gümrük Tarifeleri 
Kanununua da, bügünkü poli
tika ve temayülümüze uygun 
tedbirleri yapmak lazımdır. 

AyJınUt tefriltcuı: 100 

Diğer mühim nokta, daha 
evvel de işaret ettiğim gibi, 
memlekette, hususile bazı böl
gelerde, göze çarpacak ehem
miyet alan hayat pahahlığı 

mevzuu ile uğraşmak .. Bunun 
için ilmi bir tetkik yapılmalı ve 
tesbit edilecek sebeplerile ra
dikal ve planlı şekilde müca
dele edilmelidir. (Alkışlar) 

Küçük esnaf ee küçük sana
yi erbabına muhtaç oldukları 
kredilerikolayca ve ucuzca ve
recek bir teşakkül vücuda ge
tirmek ve kredinin, normal 
şartlar albnda, ucuzlatılması
na çalışmak da çok lazımdır. 

Türkiyede Devlet madenci
liği, milli kalkır"!ma hareketile 
yakından alakalı, mühim meV'-

1 zulardan biridir. 
Umumi endüstrileşme telak

kimizden başka, madan arama 
ve !şne, her şeyden önce, ha
rici tediye vasıtalarımızı, döviz 
gelirimizi arttırabilmek için, 
devama ve hususi bir ehemmi
yet vermeye mecburuz. 

Maden Tetkik ve arama Da
iresinin çalışmalarına azami 
inkişaf vermesini ve buluna
cak madenlerin, rantabilite 
hesaplan yakıldıktan sonra 
planlı şekilde hemen işletme
ye konulmasını temin etmemiz 
lazımdır. Elde bulunan maden 
lerin en mühimler! için, üç yıl: 
lık bir plan yapılmalıdır. 

Ereğli şirketini satın aldığı

mızı ve Ereğli kömür havza
sında rasyonel bir istihsal pla
nının, günün meselesi olduğu-

- Devamı 3ndi .ayfada-

• 
Baht işi 

Roman 

Onu tatmlıı etmek istedim. 
Halbuki ben de hemen hemen 
ağlamak üzereydim. 

- Anneciğim; eminim ki 
İstaubulda -daha çok kalaca
ğım. Bu zayıf ayakla beni 

Yazan: V. H. 

ki buralarda da zabite ihtiyaç 
vardır. Tabii öyle yerlere 
sağlam adamları değil birim 
gibi çürükleri koyarlar. 

Onu inandırmış olmaktan 
mütevellit sevincin verdiği bir 
talakatla tatlı tatlı anlatıyor

dum. 

tekrar cepheye göndermezler. 
Çünki ne koşabilirim, ne de 
.. .:ı-~bilirim. 
~- ... ," Aaramız da bir kaç süküt 

Ani uyanan bir ümitle sordu. dakikası geçti. Ona anlattık-
- · Hakikaten göndermez- 1 larıma kendim de inanmış· 

ler mi dersin Macit? tım sanki. Ve onun haya-
_... Ona hiç Jiiphe yok anae. line dalm1Jbm. 

Hatti belki geri hizmetlerin- Annemin tatlı sesi ile ken-
den birine tayin ederler. 

dime geldim; 
- Geri .hizmeti nedir oğlum? 
- .Ne olacak anne; işte le- - Macid; diyordu. Yarın gi-

vazun ~barlumda •. noktalar~ diyorsu·n, tabiidirki Zeynebide 
da, i~ me;~k~zlea:.in~e 111en;- · göreceksin. 
zille~de f"1al). b~raki!iar. \ün- . 

1 
Biran susttt. · S<>t\ra · daha . 

=- - !(-=:,:..ı..: 

Çocuk h~kımı ~. 
- 24 -

Sonra iki gün düşer ve 
tekrar yükselir. Sazan hara
ret daimi bir şekil alarak bir 
hafta on gün devam edebilir. 
Fakat bu zamanda çocuk bit
kin hale gelir. Çok zayıflar. 
Bu zafiyetten naşi derecei 
hararet düşkünlüğü de görülür. · 

Üçüncüsü: Kolera şeklidir. 
Çocuk kolerası da derler. Bu 
şekil hastalık daima sıcak 
me~leketlerde tesadüf edilen 
ishaller olduğu için buna (yaz ı 

ı ishali) demk te olur. Ekseri~ J 

yetle küçük meme çocukla- r 
:rında ilk dört aylarda daha ı 
çok görülür. Bir yaşma kadar 
olan meme çocuklarında dai- ı 
ma tesadüf edilir. Bundan 
dolayidir ki pek sıcak aylarm- ı 

da ilk altı aya kadar olan 1 
meme ve emzik çocuklarına 
itinayı arttırmalıdır. İlk baş- 1 
langıç kusmaktadır. Tahammül 1 
azdır. Bu şekil ishal ekseri
yetle -şiddetli lesemmüm be
deni yapar. Tehlikeli bir 
tesemmümdür. 

Çücuklarda yüz tablosu bir 
heykel manzarası verir. Ço
cuklar 24 saatte 10115 ishal 
yaparlar. İshalin renginde bir 
renk yoktur, sulu muhatı tea
mül ise klevi ve hamızdan 
olur. Karın şekli yumuşak, 

, gevşek, çocuk ihtilacat içinde 
derecei hararet ciltte koltuk 
altında hali tabiide görülür. 
Bu gibi hastalarda derecei ı 

harareti muhakkak şerçten; 

almalıdır. Şerçte 38139 dere
reye çıkar. Derecei hareret 
harici vaziyette düşük devam 
ederken şerç derecei ~arareti 
de düşmeğe başlar. 36135134 e 
kadar düşer. Nabız da hara
retle düşer. 60150140 a kadar 
düfr. Gözler sabit ve bitik, 

sevgi dolu bir sesle devam et
ti. 

Ona deki; kendisini çok &ev 
dim ve çok beğendim. Ooa 
gelinim deyem~diğime çok 
esef ediyorwn. Evlidına iyilik 

edilmiş bir ana kalbi onun 
için daima hayır dua etmek
tedir. 

- Peki anne; diyorum. Bu söz 

lerini aynen ona tekrar ede
ceğim ve eminim ki çok se
veineddir. 

Bugün eve erken dönen 
babamın geli.fine kadar ana 
oğul biz hemen hemen hep 

bayle başba,a adeta koyÜn 

koyuna idik. Onu ağlatmamak 
için neler söyledim ve bera
berce ne hayaller kurduk. 

Bu son akşamı ve son ge
ceyi mümkün olduğu kadar 
çok yatamak istedik sanki.· 
Yataklarımıza çekildiğimlı ~ · · 

'ı 

Dokto( F.tuettlD SGtür 

burun çekik, haddikalar gayri 
müteharrik halde kalır. Cilt 
bütün alastilciyetini kaybeder. 
Kurur. teneffüs bu" 'zamand;1 
gayrı mutaza.mdır. El 'e ~)ak
lar düşüktür. İdra.r ·~·L ~in~ 
albomin bulunur. Bu hale d.ü 
şen çocukta kw;tuiu.ş çares. 
azdır. Her halde ı:nütebassı, 
bir tabibe müraçaat etr»egc 
çalışmalıdır. Vaktin.de yapılt.t
cak muntazam bir tedavı 'f-t> 

bakımle bu ~erece tehlike .. 
düşen ha~ta çocuklar kurtul 
bilirler. 

Dördüncüsü: Sancılı ishaldir 
Bu .ekseriyetle emzik alan 
çocuklarda görülür. Çoculdar 
da agır vaziyetler göriilmez. 
Kabız fia}j derhal teessüs. eder.. 
Gazat Te şiddetJi kahız!a~ 
dolayısile çocuk durmadan 
bağınr. Ve saııcıJar yapa.ı:. 
Kenn ağl-ısı hiç eksik değildir. 
Devam edeiı bu kabı.ziar 1s!l~J.e 
tebeddül edet. İshal devan.ı ' 
ederken kabza ~bedül eder · 
Her halde . çocuğun ahval 
sıhhiyesini bu ga}rrı ıuuntaza 
halini düzeltmek zarureti vardır .. . : .. 

Beşincisi: Dizanteriform şek-
lidir. Maddei gaitada kan bu~ 
lunmasından dola~ kanlı is· 
hal de derler. 

Mikrobik değildir Kanlı 
mikroplu dizanteriye be-nzecl" 
ği icin diz.anteriform denil
mi.ştir. 

Bu şekil hatalığa .müptela 
olanlar evvel , eıpirde. · 
kabız halde bulunan çocuklar
dır. Tabiatleri umumiyetle ka
bızdır. Bu hale hazan, kı1.ıl, 
kızamık ve boğaz anjitlerinde 
de tesadüf edilir, kabJ.ı. devam . 
eden çoouk birdenbire ish.ale 
döner. Derecei hararet 39140 a · 
'çıkar kusmak hazan . tesadüf 
edilir. Her zaman görülmez. 

man vakit gece yansm.ı çok
tan geçınişti . 

Sabah.leyin babamın ~ile 

rözlerimi aç.bğım vakit orla
lak henüı karanhkh. 
Kapımı vuran babam; 

- Macid; kalk bakalım1 di
yordu. Araba ncroe ise gelir. 
Kavaltını ·et. Bu sabah çayı 
yine ben ha.urladım. 

Kalkbm, giyindim. Baba
mın sesinin geldiği aşagı-daki 
ocaklı odaya indim: 

Anaem ~itn yanındaki 
sedirde otunıyor. Kardeş.im 
başını on~ dizlerine ko}'m'Ul 
yarı uzanmış yabyor. Bir k~-

şcdcki saç soba gürül ~ 
yanıyor. Ocaktada çok keyifli . . 
bir ateş var. Ocağın üstüne 
konmuş limb~ın sarı ışığı, ~
caktaki odunların kırmızı alev 
lerinfn ışığıM ·katıbyor. · 

• {Devanı yarin) 
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~üyük Nutuk 
(Baştarafı '.lnci aahifede) 

Şiddetli bir zelzele 
lstanbul, 1 (Radyo) - 30 ~on 

nu biliyorsunuz. Bunun ikmali teşrin .. Salı günü saat on b~şi 

çabuklaştırılarak, kömü~. i.stib- beş dakika üç saniye geçe İs-
salabmız kısa bir zamanda, en tabul Rasadhanesinin sis.mog-
az bir misli · arttırılmabdir. rafi şiddetli bir zelzele kayd · 

Diğer tarakan, Maden Tet··· t . t' 
k ·k" A D . . . D' e mış ır. 
ı ve rama aırasının, ıv-

k · h d b ld Bu zelzele merk.ez üssüriü ri i sa asın a u uğu v.e cev:- ·. ·• 
hr nisbeti itibarile ehemmiyetli lslanbuldan 5600 kilometre 
olan demir madeninin süiatle ... uzaklıktadır . 
işletilmesine geçilmesi ve Ka
rabük demir - çelik sanayıimiz 

1 
ıhtiyaç planı dışındaki kısmmur · 
hracatına başıanılm.a!ıdır. (AI- J 
kişler) .J 

Liman işlerinde modern ve 
planlı çalışma ve tarifelerdeki 
teozilitm uyan<Krdığl· me~iıu
niyetin verimli neticekri, tica- ~ 

l"ette dikkati celbetm~tir. Bu 
yolda . devam edilmesinde .. isa

het olacaktır. 

Nahas pa.(j~ya yapı
lan saika.si nefretle 
kaı-şılandı 

Kahre 30 [ A. A. J Bura 

d'a N~has paşaya ~a~~ı yapıl3:n 
suikast hareketi her tarafta· 

nefretle karsılanmıştır. 

.Bu suikast dolayısile Nahas 

paşa hakkında bir çok sempati 

tezahürleri yapılmıştır. 
= 

Bir tren hikayesi 

ilin 
Agdııı beldige 
Rerisliği11den 

1 Park etrafına yapılacak 
beton bordur ve kapı babaları 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 Bedeli keşifi (514) liradır. 
-3. - İsteklilerin şartname ve · 

keşifnameyi görmek için yazı 
işleri müdürlüğüne ve eksiltme
ye iştirak iç.in 161121937 per- . 

şembe günü sa 15.de 384Skuruş'. 
muvakkat teminatlarile Daimi 
encümene 
olunur. 

müracaatlan ilan 
(214) 

.· =.F .. ; 

ilin 
Nazilli paınu.k 
Tol/umu ıi r.etme .. 
Çif iliği. · . .. . . . .. ::· 
Miidiirliiğiinden .... 

l Müessesıniz .i\J.n ar\ırn ~ 
(;ksihme . ve: ihafe kiiU:Untiıii· 

hükümleri dair.e.sinde ve açık 

eksiltme ile 11 SÖ-t~nek~ maz.ot 

80 tenı::ke benzin ·e 2500 met

re preselik kanaviçe ·~ahır. 

alacağız. 

2 Eksiltml! Ja, 12;q37 ta 
• r:ibine tesadµf eden cu.m.a gii -

·~--~~~~----~----
28 2 7 12 

nü Nazilli belediye d.air~.sjnd,/• 
toplaı~ecak komisyonda ·:·<.ıı7A..'~ 

~ ... ' • f> 
ilin 

ı:e benzin i.baJ~ saut 14 ne e. 
Agduı Belediye kanaviçe i.hale~i JS.30 da ba~\ 
Reisliğinden ~ 

lıya~ktır. 
1 Cumhuriyet'mahallesin-

de 321 ada 5 parsel No,lı 148 3 Tal~plerin sözü g-ecen 

Ekonomik bünyemizdeki in
kişaf, deniz nakliye vasıtaları 
ıhtiyaçlarını her gün arttır
maktadır. Yeni sipariş edilen 
gemilerden bir kısmı, önümüz
deki ilkbaharda gelmiş bulu
nacaktır. Fakat bunlar, bu gün
den görülmekte olan ihtiyaç 
hacmine cevap verecek adet 

ınetre murabbaı belediye malı tarihte mazot ve ~nzin icin 
(Baştaraf lnci sahifede) arsanın mükiyeti aÇlk artırma saat 13,30 a kanevice icin saat 

mirat var. Belki bir saat, belki suretile satıuktır. 

ve nisbette değildir. 
Yeni gemiler inşa ettirmek 

ve bilhassa eski tersaneyi, ti
caret filomuz için hem tamir, 
hem yani inşaat merkezi ola- , 
rak faaliyete getirmek esbabını 
temin etmek lazımdır. (Bravo : 
sesleri ve alkışlar) 1 

Şu günlerde, Yüksek Meclise, 
Su mahsuUeri ve Deniz Bank 1 
hakkıoda bir layiha gelecektir. 
Mevzuwıun, yüksek alakanızı 
çekeceğinden şüphe etmiyo-
rum. 

Yüzde 7 faizli 
Dahili istikraz.. 

tahvilleri 
~'O 7 faizli Sivas - Erzrum 

dördüncü tertip dahili istik
raz tahvillerinin satışma baş 
la.nmafbr' . 
Sa~ ancak 5112/937 tari

hine kadar devam edeceğin
den parasuıı faydalı bir su
rette kullanmak isteyen ytırl
daşlann butahvilkrden satın 
almalarını tavsiye ederiz. 

Beher tahvil 19 liraya zi
raat bankasmda satılmak
tadır. 

ı •••••••• Abone ,er aiti ......... : 

'k' t b•t J .• 15 e kadar numu.n.eJeri .ile. be-ı ı saa sonra ı er ·· 2 Muhammen bedeli be-
Yine bekledik.. Tam iki sa. her metresi 50 kuruştur raber pey sürmek_ için k.om~s-

at.. Bir hareket görmeyince 3 İsteklilerin şartnameyi· yona gelmeleri lazımdır. 
tekrar müracaat ettik.. Ayni görmek için yazı işleri müdür- 1 4 Tafsilat, şartname ve 
cevap .. Tekrar bekleme, tek- lüğüne, artırmaya jştirak için kanttviçe için Aydın z!.raat m.İ.i · 

rar SOrma Ve tekrar bı'r iki 161121937 perşembe günü saat d- 1 .. - .. N 'Ud 
15 te 555 kuruş muvakkat te- • ur ugune ve azı e p.amu·~· 

saate kadar cevabı.. t h .. tm iftı· ~ · d' k minatlarile daimi encümene 0 mu ure . e Ç ıgl ı..re tör 
Sabah oldu.. müracaatları ilan olunur. lüğüne mürecaat olunması. 
Bu tiren Aydında, Afyondan (215) 28 2 7 12 · (213) 28 30 2 4 

g·elen tiren Nazillide geceledi. 
1 

_, __________ _ 

Şimdi sözü, Nazillide gece- Vilayet J)aimi Enciiıneni11den: 
liyen bir arkadaşa terk ediyo- Cinsi Mikdarı Mubamnwn hedeli Teminatı 
rum: Sabun 500 - 700 26 karuş 13,65 

Nazillide yol bozulmuş .. 
Bir iki saat bekliyeceğiz, de
diler .. Bekledik. İki saat sonra 
Tekrar sorduk .. Ayni cevap .. 
Bu bekleme müddeti de bitti .. 
Tekrar müracaat ettik, yine 
o cevap .. Hava çok soğuktu .. 
Kompartımanda titreşiyorduk. 

Bir daha alakadarlara ba.ş vu
rarak, dedik ki: 

- Bari bir otele gidelim. Bu 
gidişle, tiren burada geceliye
cek gibi, ne dersiniz? 

- Bilmeyiz, belki yarun saat 
sonra hareket eder .. 

Bekledik, titreşe titreşe; di.ş
lerimiz birbirine çarpa çarpa 
bekledik ve sabahı ettik .. 

Şimdi, şu iki sual sorula
maz mı: 

1 - Mademki demir yolu 
arız.a yapmışb.. Gişenin üstü
ne iki satırlık bir yazı ile bu 
cihet ilan edilemez ve yolcu
ların tereddüdüne nihayet ve
rilemezıniydi? 

Hast~nenin ihtiyacı için asgari 500 azami 700 kilo sebu~ ·alma 
caktır. ihalesi 16/121937 perşembe günü saat 15 de il eneiime 
ninde açık eksiltme suretile yapılacaktır. Taliplerin : ı•0 7.5 l.euıi._ 
nat akçelerini ziraat bankasına tevdi e tmele;i liizumu ilan olu· 
nur. (218) D. 4 

Aydın vakıflar Müdürlüğünden: · 
1 Evkafı mülhakadan HamzabaJi hacı İhrahiln be'\' voa.k-

fından serçeköyde Öemiryolu civarındaki bahçede y-erud~ y'<l

pılacak bina açık eksiltmeye konulmuştur. Kesif ~ bin. 
yedi yüz on dört lira kırk iki kuruştur. . 

2 . - Bu işe ait şartname ve evrak şunfardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Nafıa işleri şeraiti unmrn.iye.si 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cedvcli 

İsteklilerden bu şartnameleri görmek arz.u edenler Aydın va
kıflar müdüriyetine müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 31111937 den 31121937 cuma günü sa.at 1-0da 
Aydın vakıflar binasında eksiltme komisyonun.da ihale y:apıla
caktır. 

4 Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girmek için 128 lira muvakkat teminat ver-

... 

f · Yılhiı her yer için 6 lira. i 
i Altı ayhjı 3 liradır. ; 
i idare yeri: Aydın.da C. H. ~ 
: P. Buımevi. : . . 
~ gazeteye ait yazılar için ! 
~ yaıı ifleri müdürlütüne, ilin- ~ 
~ lar için idare müdürlüğ'ünc ~ 
: müracaat edilmelidir. " ! . . .......................................................... 

lı.ntiya:ı: sahibi ve Umumi Neşriyat 

2 - Tabii, arızanın olduğu 
yere bir çok hat mühendisleri 
gitmişti.. Tamiratın sabaha 

1 k~dar devam edeceğini ala
l-kadar istasyonlara bildire

mezlermi ydi, onlar· da müşte-

mesi ve bundan başka aşağıdaki beJgelez-i me~ut ~kmduru.p 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden musadd.ak v'esika ve mesutiyeti 
fenniye için diplomalı mühendis veya fen memuru göstermesi 

B - Eksiltme, eksiltme kanununun üçüncü maddesin.in A. ve 
B. fıkralarında yaztlı vasıflan haiz ise buiıa da~ vesika 

6 - Teklifler üçüncü ma~dede yazılısaate kadar Aydın va
kıfl~r mü~ür~yeti k?misyonuna ibraz ollUlmak üzere teminat. 
makbuzÜ He vesikaların ihzarı, bunlar temin edilmezse yapıla
cak müracaatların kabul edil.miyeceği ilan olunur. 4, 15,24,2 178) . 

. Müdürü : Etem Men<fres 

Ba•ıldığı )er : 

C. H. P. Basımevi 

rilere ve yolculara . ilaii· ede
mezlermiydi? · · ·· · :-. ·· 

···GÜNCÜ 



AYOIN 

Erbeylide büyük 
Pehlivan güreşi 
Bayramın birinci ve ikinci günleri Erbeyli 

okulu fakir ve kimsesiz çocuklar menfaabna 
yapllacak büyük pehlivan güreşi 

GÜrt!$Jte verllecelı mü haf at 

Baş 50 Lira 
Orta 25 

" Ayah 15 "dır 
Arzu eden pehlivanlar bu güreşe iştirakte 

serbesttirler. (216) 1,2,3 
:~~ırıı:ııı:r;mr;~ll[:'ll iJı~ımı 11ibJı 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
PaY~ Molatiroloji mektebinJM ve dahiliye, çocuk 

• · hastoneleri kliniklerinden me.zun 

Hergün basta! nnı Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin'\Sında knbul eder. tll l l 

. ' . 

6 ay vade ile elbise 
' . 

Sümerbank yerli mallanndan bilumum 
memurine elbise yapılmaktadır. Bu 

fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 
' 

(MUZAFFER ERAYDJN) 
Demiryolu caddesi : Ayclm 

ı>g "- ,. • • ' • · ' ... .. 

I•' 

~~'11 ilcff ~ .. 
~ DOKTOR --BAKTERİYOLOG 
g. 

- Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Mütebassıat 

Dahili f ntani hastalıkları laboratuvar muayene.leı-ile 
teşhis ve tedavi eder ~ 

~ Muayenehanesi: !j 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün bastalaru11 kabul eder~ 

ı:ı u!IU~':.~ lıQı; ~· ı ~ 1 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazel esidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan MHli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden'hir tane edinmesini tavsiye ederiı.. 

Fiatı 250 kuruştur. 

;"f;ı~Abb~~T;;~ı 
fi F otoğrafcılık ve levazimab -~ 

Atölyen1izden her marka taze filim fotoğraf ma
kioaları çok şık kornişler, albümler, r.ontken filim
lerioi ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol

~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaphrmak 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
ii_ 140 Aydın bükümet bulvarı v:ıkıfJar İdaresi aıtancia J: 
•66M~a6dlv!llııı.~~ ıı ı ~~ 

• .............. ~.~·M·~······~•M•M·~· .... ••·••• ...................... +++f . ' ' • DOKTOR • 

ı Biri~ ~~~~1~~~ 1 
i Pariı Tıp Fakültai Hutaneleriudea ihtiauh : 

Maa1enebane: Arclaacla Gad Bltl.annda BafalıOg'lv cfükkiamıa 
Gserincfe her gln 1abeWaa ak tama kadar Hutalanaı kalaal eder. 


