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Telgraf haberleri 
enet kurmag 1 Zonguldak Adana 

etleri f abrllıala- Telef on koauşmaları 
•nıız ı gezlgorlar Başladı 

<> --<€~ 

Ankara, 26 (A. A.) Şeb- Ankara, 26 (A. A.) Zongul-
izde bulunan genel kumay dakveAdana tchirlerine telefon 
etlerinden bir kısmı fahri- konuşmaları bugiln açılmlfbr. 

görmek üzere buğün 
uai trenle Kınkkaleye ve 
Yaeriye gitmiflerdir, -- -
ttefilı Devletler 

keri heyetlerinin 
lgaretleri 

-·-Ankara 25 (A.A.) Bugün 
hrim ize gelen Yunan ve 
tıgoslav genel kurmay heyet 
· öğleden evvel Riyaseti 

hur sarayına giderek 
eri mahsusu imzalam11ladır. 
Heyet reisleri iğleden son 
genel kurmay bqkaoı Ma 

Fevzi Çakmak ile Bq 
kil Celil Bayar, Milli Mü 

a ve Hariciye Vekillerini 
aret etmifler ve bu ziya 
leri iade edilmittir. 
Heyetler öğle ve akşam 

emeklerini hususi olarak ye 
İflerdir. --omanga asileri 
egeli geldi 

~· ... 
İstanbul 26 ( Radyo ) 

omanya ordulan Genel kur
ay başkana maiyetinde bir 
neral, iki albay ve bir yar-
y olduğu laalde bugün saat 

11 içte Romaya vapurile teb
mize gelmiş ve merasimle 
artılanmıtlardır. 

ran hariciye nazırı 
ırılıkalege gidiyor 

• ••>OCH.• 
Ankara, 26 ( A. A.) - lran 
• ciye nazın Ekaelilns Samii 

arın fabrikalan g6rme k üzre 
J<ınkkaleye gidecektir. .... 
. 4kdenizde illi Fran
sız vapuru daha 

batırıldı 

Parla, 26 (A.A.) Akdenizde 
•ki FraDllz vapuru meçhul 
tayyarelerin taarruzuna uğra
yarak babnlDllfbr. FraD11Z 
lıakameti mlltecavizlerin bllvi-
etini tayin makudiyle icap 

eden tedbirleri almqbr. 

Romen Veliahtı 
merasimle orduya 
girdi 

Billueş 26 (Radyo ) 16 ya 
şını dolduran veliabtın orduya 
girme merasimi kıral buzurile 
ve parlak bir surett yapılmış 
tar. Bu merasimde yabancı 

devletler namına Yugosllvya 
naibi kıralisi, lsveç veliabtı, 
Belçika kırahmn kardatı, Po 
lonyaordusu baş kumandam, 
Çekoslavakya ordusu umum 
müfettiti ve türkiye hüküme 
ti namınada general Muhar 
rem Mazlum, İngiliz, Fransız 
ve Elen ordulanndan birer ge 
neral ve maiyetlari bulunmut 
lardır. Milli müdafaa nazırı 
veliahbn mülizımlığa tayini 
emrini okumuş kıral bir nutuk 
İran ederek Romen milleti ile 
kıral ailesi arasındaki rabıta 
nıd kırılmaz olduğun söylemit 
tir. Veliaht birinci avcı tabu 
runun birinci bölügünde ve 
kıtası ile birlikte geçit resmine 
iıtirik etmiştir. Akşam büyük 
bir kabul resmi yapılmıtbr. 

Bükreş, 25 (A. A. ) Romen 
veliahdımn mülizimliğe terfii 
milnasebetile Romanyada ıen 
likler yapdmaktadır. 

Bu ıeulikler münasebetiyle 
Yuğoslavya lkral naibi, İsveç 
Veliahdı, Belçika kralının kar 
defi, Polonya ordusu baş ku 
mandam, Çekoslovakya ordu 
au umum müfettiş, Türk ve 
Fransız ordularından birer 
general bu sabah Bükreşe gel 
mitlerdir. 

- -+-

Salamanlıada 
Hal avdet etti 

tabii 

Salamanka, 26 (Radyo) tabii 
ahval avdet etmiıtir. Sivil me 
murlar vazifelerine batlamış 
tayyare kuvvetleri katalonya 
daki fabrikalan .bombardıman 
etmiftir. 

• 
Vali ve C. H. P. Başkanlığına 

Aydın 

l - Cumhuriyet Halk Partbi Genel SekreterHjine : 
Hükumet ve parti tetklllbauzın birlettlrilm..t clolayıalle 

Malatya mebuau lamet inanı Parti Umumi Rela Veldllltlnden 
iatlfa etmit ve bu vazife BqvekU Celil Ba1an tevdi eclllmittlr. 
Kendialle temas ve tetrikhneaal edilmesini rica ederim. 

Reiai Cumhur Kamal Atatilrk 

2 Cumhuriyet Halk Partiai Uumumi Rebi Kamal Atatilr-
kün yiikaek emirleri Birinci maddede yaıılmıtbr. Bilt6n tetkillt 
kademelerine teblitini rica ederim. 

Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ştıkrii Kaya 

·~----.....-------------""!!'!"'--------~!io!!i!~·-~ııiılıııooiji~--~ 
lnglltere kıralının 
nı;.tku 

• 
Londra 26 (Radyo ) - Kıral 

parlementonun kiifat resmi 
münasebetile Bokingam sara 
ymdan bir saltanat arabasile 
parlementoya giimiıtir. Kıral 
nutkunda ecnebi devletlerle 
mOnasebatın dostane olduğu 

nu T eırinisanide Belçika kı
ralı ve ilkbaharda Romanya 
kıralını Londraya davet etti
ğini ve bu ziyaretlerle Belçika 
ve Romanya milletlerile dost
luk mnnasebetlerinin daha sıkı 
olacağım timit ettiğini söyle
mittir. 

Japonlar zarar gö
ren lngilizlere taz

minat verecekler -···-Londra 26 ( Radyo ) Tokyo 
daki İngiliz sefiri Japon bari 
ciye nezaretinden bir nota al 
mııtır. Bu notada muharebeler 
milnasebetile İngiliz tebasına 
yapılan zararlann mesulleri 
hakkında icap eden tedbirlerin 
alınacağı, beyan ve zarara 
uğrayanlara tazminat verile 
ceği kaydedilmektedir. 

Hayattan H•ln: 

Cumhuriyet bayramı 
kutlulama komisyonu 
başkanlığından 

Cumhuriyet bayramı kutlula 
ma programımn ikinci sayfa
sında Halkevinden önce Baro 
yazılacak yerde mürettip ba
tası olarak konulmamlftır. 

Programlarm bu suretle tas
hihini reca ederim. 

Batan cephelerde 
Japon~ taarruzu in 
Jıiıaf Edlgor 
Şanıhay 26 (Rad10) - IJi ma

Uimat alan Çin menabllnden bil· 
dirlldltine glSre Japon kıtaatı 
Çin eepheainl yannata mu.-affak 
olmu .. a da Çinliler mukabil ta
aruza ıeçerek sabahki vaziyeti 
iade etmiılerdir. 

Şanrbay 26 (Rayo) - Şanıhay 
cepbe•inde yapılan Japon taarru
zu 25 ilk teırinde de uıüaait bir 
tekilde denm etmlttlr. BufGn 
devam eden tlddetll muharebeler
de Japonlar Çinlileri püakürtmüf 
lerdir, 

Sanrhay 26 (Radyo) Japon-
lar timdiye kadar yapdan muha
rebelerin en tiddetliai olarak yap
taldan bir muhrebe neticesinde 
LIJODf Konıu itıal etmlılerdlr. 
Bu muharebye 100 den fazla Ja
pon tayyaresi lttirik etmittir. 
Çin kıtaatının muntazam çekil
meai devam etmektedir. 

Tipik TIJrk. 

M anevra günlerinde bir 
Yöriikle göriftiim. Eni
ne boyuna, sağlam ya-

pılı, geniı omuzlu, biraz çıkık 
elmacık kemikli yüzü ve ba
ıımn şekli ile tam, bir orta 
Asya adamı .. 

Aydına; kırk beş, elli kilo
metroluk bir mesafede, Mad
ran eteklerinde oturduğu ve 
yaşı da elli beşi bulduğu bal-

1 

1 

de ilk defa geliyor: 
- Bir yol Atatilrkü göre

bilir miyim, diye kalktım, 
geldim. Diyor. 

Sanki bir devriilem seya
hati yapmıı gibi, bu geliıi, 
ayle fevkalide buluyor ki .. 

Bir iki defa Çineye, d6rt 
bq defa Bozdoğana, bir o 
kadar da Yenipazara inmif .. 

( Devamı 3ncü aah1fede } 

• 
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Manevra hatıralarından 

12 İlk Teşrin 937 Ere manev
ralarının ıen hararetli ve çetin 
günü.. Mavi hava kuvvetlerinin 
Aydın istasyonunu tahrip ettikle
ri kabdl ecHtdiftnden, Kırmızı 
kuvvetin k•mandaalığının, mavi 
ıtalar• kati .darbeyi vurmak 

için beklediti Alay Ilıca başın
da tirenden indirme hareketi ya
pıyor ... Alay komutanı yolda mut
tali olduğu bu vaziyet daha hare.-

et ilaaünden ayrılmadan dikkate 
almış, indirme veaaltlni de beraber 
tafıyordu. 

Sabahleyin erkenden tiren gel
di Ilıca başındayım .. Tiren dur
du. Fakat .indirme hareketi baş
lamadan, mavi kuvvete mensup 
ağır boınbardman tayyare filosu, 
~atarın üıtüne çullandı .. Tayya
reler bombardmana başlamadan 
tirenden bir ıel boşandı, tayyare
ler 2, 3 bomba atmışlardı ki ala
yın hafif, atır makineleri bkır-
damağa, boşalan katarda bir 
sarsıntıdan sonra geriye dotru 
yollanmata başladı . Nihayet dört 
beş dakikada cereyan eden bu 

waka karşısında duyduğum şaş-
ınhktan kurtulup ta etrafıma 

bakınca, benden başka ortada 
ayakta kimse yoktu, tayyarelere 
yegine hedefte ben kalmıştım. 

Koca alay, tamamen saklanmış, 
efrat çalı ve fundalıklar arasın
da kaybolmuş, makineliler saklı 
mevzilerinden mücadeleye devam 
ediyorlar. 

Biraz aonra tayyareler uzakla
şıyorlar. Fakat alayda yine hare
ket yok .. Kıtaatın arasına karı
fıyorum, bombalandıkları kabul 
olunan cüzütamlarda hareket yok, 
diğerleri tayyarelerin bu şafırtıcı 
hareketini bildiklerinden daha iyi 
aaklanarak meni alıyorlar, maki

nelller daha müsait mevzilere 
yerleıtyor Alayı bekliyor, haki
katen on dakika sonra filo yine 
homurdanarak geliysr. Fakat bir 
tane noksan ... 

Makineliler yine takırdıyor.Tay· 
yareler, bu defa birden bomba at
ma hareketi yapmıyorlar, saba 
iııerinde mGteaddit devirler ya-

A)'dının te/riluuı:75 

3-
parak alayı arıyorlar, nihayet 
d8rt, bq bomba daha abyorlar. 
Fakat hakemler hiçbir erin bom
balanmadıfını kabul ediyor, filo 
bir daha deneme yaptıktan son
ra uzaklafıyor .. . 
Yarım saat kadar bekliyoruz., 

tirenden daha geride inen alay 
atırlıkları gehyor, alay yola çı· 
kıyor ... 

Bu müddet içinde, 
Batka ikram edecek bir şe

yimiz. yok, kusura bakmaym ... 
Diyerek bana sigara veren alay 
komutanı sayın albaydan soru
yorum ve Öğreniyorum ki: 

Tayyarelerin ilk gittiklerinde 
yerlerinden kımıldamıyan eratlar 
bombalandıklarını hakemlerin ka
bul ettikleri cüzütamlarmış .. 

Bunların yaralılarını sediyeli[er 
taşımış, ikinci defa geldiklerinde 
tayyareler şehitleri sağ anarak 
tekrar bomba atmıtlar, Fakat ilk 
taarruz.da kurtulanlar, iyiee sak
landıklarından görülmemişler . . . 
mavi tayyarelerin birisi, düşürül

müş farz. ve kabul olunduğundan 
ikinci, üçüncü taarruzda gelme
miş ... 

Fakat diyorum, bombala
nanları düşeni kim tayin ve tes
'ıit etti. 
Sayın komutnn gülerek karşı

layor. 

Tayyare nasıl makıneli ate
şiJe düştüğünü kabul ettise, Meh
medcikte üz.erinde patlayan bom
bayı anlar: 

işte sayın okurlar, bugünkü 
türk ordusu b<Syle askeri talim ve 
terbiye görüyor. 

Saltanatta asker ocağına gene 
gidilir, malül ve ihtiyar dönülür
dü. 

Cümhuriyet kışlasına dinç girilir. 
Her bakımdan yetiştirilmiş, mad
di ve manevi varlığı yükseldilmiş 
gürbüz çıkılır .. 

Saltanatta askerden dönen kur
tuldum diye sevinirdi. Cümhuri
yette, ben ayrılmıyorum, her va
kit buradayım, yerimi benden 
sonrakilerin yetitmeıine ve ye
tittirilmesine muvak\caten bıra
kıyorum <'iye ayrılırlar. 

• 
Baht işi 

Roman 

Şimdi Çaaakkaleden diri kurtul
mat olmanın bu bilyük aaadetinl 
içten duyuyorum. 

Ben sevineceğim ; onlar •••ıra
cak ve sevinecekler. 

Benim bugün gelecetimi bil· 
miyorlar çünki... 

- Ahmed ağa; burası valıuf 

köyü değil mi ? 
Solumuzda ve bizim geçti

ğimiz yamaçtan bir vadi ile ay· 
nlmıf sık çamlı bir yamacı gös
teriyorum. 

- Evet bey, Vakıfköyü burası . 

- Ahmed ağa ; şu tek ataca 
var1nca ıehri göreceğiz detil mi? 

- Evet bey görecej'i:t ... 
Ve nihayet bir yol kıvrıntıaını 

dolaıır, dolaşmaz şehir; bütün 
büyüklütile, bütün güzellitile 
ıöründü. 

Yazan: V. H. 
Kıvnla, kıvrıla ortasından ge

çen çay ; çocuklutumda bir çok
larının tepelerine tırmandığım 
fimdi yapraklarını dökmüt mey
va ağaçlan ile bezenmiş bağçeler, 
beyaz sıvalı büyük evler, sağı-

mızda ; •ehre tepeden bakan saat 
kuleıi, kar4ıda eski kale hnra
beıi. .. 

Bnnların hepsini giSzlerimle de
ğil, bütün ruhumla gördüm. Hep-
sinde aşina birer çehr1: var. On
ları selimhyorum. Onları gözle
rimle öpüyorum ideta ..• 

19 Tetrinievvel 
Doğduğum ve büyüdüğüm yu

vaya kavutalı bugün bir hafta 
oluyor. 

Bir haftadan beri daha biç ao
kata çıkmadım. Fakat bütün 
memleketi görmüt gibiyim. Daha 

1 

Çocuk bakımı 
8 , 

Çocukları ufak yafta rahatsız 

eden ve neşvünemaları üzerinde 

büyük rol oynayan hastalıklardan 

biri de burun haatahklandır. 

Burun hastalıklarınm etkili 

mhtelifesi olmaklaberaber yalnız 

çocuklar üzerinde ekseriyetle gö

rülenlerden bahsedeceğiz. 

Burun hastalıkları küçük yaş

taki meme çocuklarında iki yaş 

ve daha ziyade olanlara göre da

ha azdır. Fakat mübteli oldkları 

şekle göre küçük çocuklar bü

yüklere nazaran daha ziyade mü

tessir olurlar. Burunda hastalık 

' nezlevi yani mikrohi ve birde do

ğumdan mütevellid olurlar. 

Doğumdan mütevellid oJan bu

run hastalıkları burun dahilinde 

bulunan ve hava süzgeçlerı denen 
(Kureyn) lerde olur bunlar velidi 

olarak muhtelif istıkaJDetlerde 

çarpık olurlar. Bu çarpıldık ileri 

derecede olursa çocuğun burun 

delikleri daha kapalı gibi durur, 

ve burunun barıcen manz. rasıda 

burunda bir hastalık olduğunu 

gösterir, bu vaziyette çocuğun 

ağzı daima açık ve ağızdan nefes 

Ilıca başındaki demiryolu köp· 
rüsünün altından geçen ve me. 
zarlaı arasından geçen yolun çok 

açık olmasından Orta mahalle 
caddesine yürüyen alay şehre 

girdi .. 

Kadın erlrek, çoluk çocuk, her· 

kes kapı ve pençerelere dolmuş, 

önde kılıfı içinde geçen alay san· 

cağını sclimlıyor, komutanları, 

subayları selimhyor, Mehmetleri 

selamlıyor, alkıtlıyor, kendi öz. 

sinesinden yaratbğr, kendi varlı

ğının aembolü olan ordusunu se

lamlıyor. sayıyor, seviyor, alkış

lıyordu. 
O. Becerik 

geldij'imin lklnci gününden ltiba· 
ren; hısım akrabadan baıka aile
min ve benim tanıdıldarımııı, ah
pablarunız ebeveynime; gözaydın, 
banada ; hot geldin demek lçln 
ideta eve akblar. 

Bu candan ve samimi alika 
insanı heyecanlandırıyor. 

ilk gilnlerin heyecanı geçti 
artık .. 
Şimdi gilnlerimi aıüde, aGkQ

nctU ve yeknesak bir hava için· 
de geçiriyorum. Dün d<Srt tane 
mektup yazdım. 

Yüzbaııma; Zeynebe, ablama 
ve doktora ... 
Yüıbatıma mektup yazarken, 

onun bu soğukta rütubetH bir 
zeminlikte yahutta her her hangi 

bir siperin köıesinde bulundutu
nu düıündüm ve bu sıcak odada 
rahatça oturarak ona bitap et
mekten utandım. 

Sanki timdi ben burada ocak 
batında otururken onun orada 
ölüm karıısınd• bulanması benim 
suçum lmit gibi sıluldım. 

Zeynebe; yolculutumu ve Ilı•· 

Doktor Fahrettin Süg.ur 

almaside gayet ınüfkilatlı o 
Burundan munta:tam hava ala111 

dığı için de memeyi tutamaı 

ememez.. Her memeyi çektilı 
· memeyi bırakıp nefes almak mı 

buriyetinde kalır Bu hal ise c 

cun aç kalmasır.ı intaceder 

hatta dikkat edilmeyen vekofı 
açlıktan ölümi bile husüle getır 

Bu gibi vekyıde ,ııile efradı çot 

ğu ihmal etmeyıp doktora mu 

caat etmelidir. 

ikinci derecede o!ao burun 

tahklar mikroplu şekillerdir 

şekil irıi olan hastalıktan gayt' 

sinde ufak çocuklarda ar. görül 

Ekseriyetle büyük ya ta 

tarda kendini gösterir 

şayı muhatı entanlarıdır 

gııtayı muhatienef ü:ı:erindc d.ı 

ıma eksik olmıyan streptoko~ 

stafilikok, pnomkok, menenfok ~ 
ve saire gibi bir çok mtkroplar 

tahti tesirinde olur Bu haller 

gııayı muhatı kızarır, şişer ' 

üzerinde ufak beyar.ımtrak nı 

hat parçaları görülür. Bu hal bll 

run içincıeki hava sü:tgeçl~rı gış 

sına da siravet ederse onların 

gışııları şişt>r Burun delikleri ht 
iki tarafta glşaların şişkınliğinde 

burun deliğini tıkar Çocuk he 

iki burundan nefes alamaz olııt 

Bu :ıamanda süzgeçler r:ısınd 

mikroplar yuva yaparak kuvve 

terini artırırlarsa o zaman ah~ 

tamamen detişir. Çocukta u.:ı 

39 dereceae kadar atetlerde ys. 

par. Nefvüneması dolayısiyle mi · 

darı artan meselipnomokok mik · 

robu ciğerlere sirayet ederek z · 

tü-rreeleri husü)e getirdiği gib4 

menenfokok mikroplanda dimll 

ta reçerek menenjitleri tevlit 

eder. Akibet bittabi tehlikey-e 

girdij'i glb 6llmii tevlid eder . 

zın pzel yamaçlarında kendiaio 
nasıl tahasa&r ve iftiyakla aradı· 
tımı ve andıtımı anlattım. Ken~ 
dialnden bana sık mektup yaı· 
maaını iatedim. 

Bu mektubu yaııarken Zeyae· 
bin muamın kenanna yerlettir· 
diğim bir resmide kartımda ld 
B~ resim; bana Zeynebin sotı 
bir sürprizi olmuıtu. 

Onu Zeynep; haberim olmak· 

sızın bavuluma çamaıırlanmı 
arasına yerlettirmiıti ve bunu 

ancak burada e9yalarımı açarken 
bulmuf Ye doj'ruau çok seviım · 
mlıtm. 

Bir kaç gündür babamı neşes: 

görüyorum. 

Bir iki defa ıormaıa niyet:len
dim. Likin söylemek istemedit 
veya kendilitinden ıöylemediğl 

ıeylerln sorulmasından hoşlanma
dığını blldltim için ceaaret ede
miyordum. 

Baııan sin düzleri Recebin5 ya· 
nına iniyorum. Yahut o yanımil. 
ıeliyor. Onunla konuıuyoruz. •• 

(Devam• yann) 
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arti kongreleri &Jil Iralı Bllfoelilll 
Bat1dada dlJndil 

Baidat 26 ( RadrO) Havas 
ajansı muhabiri yazıyor. 

·. 
. 8 Son Tqria 951 J~esi . 
.. AYDIN MERKEZ 
· Akçekiy, Karaataçlı, OsamUi. 
~ lmamll:ay, Kdd~IJ, GamGtkay. 

BOZl>OOAN. 
Kııultepe, Amuya, Çulhan. 

ÇINE 
S....otlu, ~mlektA, Kadılar, 

Anplun Hatl~· 
NAZii.Ei 

Dalca,Ge.,.nlılubeyll,Sarıcaova. 

9 Soa Tepin 937 Sah 
AYDıa MERKEZ 

ibda, Moralı, U.W.kwn, Halll
be,U, Çak ..... , Ciaola, Tahtacı
ldSy, Domalaa, Dereap, Bektrkoy. 

BOZDOOAN 
Kart.eke &eyerli, P• 

çlNE 
Sotancılar N!;r~i 

Derekly, Dereap. EycelU, 
V--.&oacik, Afatıironclk, Al
tıntaf, Taran, ÇapAhaAD, Efriclere 

1 O San Tefrin 937 Çarpnha 
A YDln MERKEZ 

Unndere, llurulll, lloydere, 
~llP•r, KangW., ikizden, 
Ortaklar 

BOZDOOAN 
Örencik Karaea••• 

ÇINE 
a.tırler Tekeler 

"AZiLLi 
Huklr, KaY&Cllk.- S.meyli. Si· 

nekeller. Ka .. kb, Kabaea, Yukan. 

11 Son Tetrin 937 Pertenbe 
AYDIN MERKE 

Çakırbeyl, Haalaamıalar, Mad
ranclere S-lılar, Ak~me 

BOZDOOAN 
K ..... Blnae. 

ÇINE 
Yatcalar 

NAzll • I 
At•talre, Unalu. 

12 Son Tepin 937 Cuma 
AYDIN llBRKEZ 

Batça11r, Hııarb.711, E•aelder, 
Baltald5J, Hamitler, 

BOZDOOAN 
Datap,, Kmlea, Kançakal. 

çlNE 
......... Kallar, Kulafak, Aa

eaa, KmleaWlllk, Karlaa11t. 
NAZllıl 

Kate ............ 0..bq., 
................ ,Hor...... 

sOu 
CMatı, Karaeüa11t. Çalka,. 

1! Soa Tepin 937.Camartesi 
AYDIN MERKEZ 

Gllddrltt Camlkeblr, lleea.Uye 
(0..uclk}. Z.JtlaU,, Kalfaka,, 
AkmeHlt. 

BOZl>OCAN 
Aama, Karaala•.ı-ı Dere 

çlNE 
Kmltepe 

NAZlu.J 
Keteao.a, AU., Kanlaallı, Ka· 

..W... BUAn, llalp9mutafa, ......... c.......,.. 
14 Saa Tepba 937 Parar 

AYDIN llllUCEZ 
V-a. ANıJI•, O.rır••t. 1..

hhhh-, 
BOZl>OOA 

ıc... çm., 

çlNE 
Çalta, Gene.it, Kocaaraplar, 

Sotukolulr, Umcular, DereldJy, 
Yapıclue, 

NAZiLLi 
ltıldar, Bekirler, Rahmanlar. 

GGvendik. 
SOKE 

Balat, Batau, Kızıhtık. 
15 Son T qrin 937 Pazartesi 

AYDIN MERKEZ 
Kaçak, Cumayuı, Ketenyeri, 

Mentete.ler Gerealır, Metell, 
BOZDOOAN 

Ya1•1n, E,..Wen 
çlNE 

O.acık 
NAZILLi 

Sflmerbank ocatı. Yamalak 
SÖKE 

Avfar, Aub, 

Ava•larga Hariciye 
Nazırı Varıovada 

V arşova 26 ( Radyo ) A vus
turya hariciye nazm Bay 
Şimit VUfOvava gelmit ve 
iatikbal edilmittir. 

Tlptlı Tilrlı 
• Bat uafa 1 11el Sayfada -

Memleket, ,ehir, k-ba na
mına bu iç yeri biliyor.· 

Uzun uzun g6r8ftilm onunla. 
Ammi ( amca ) kızda evlen
mif. Annesi de. Baba8IDID am
mi lazı)'llllf. Çocuklarına hep 
yalan drabadan kaz almat 
veya onlara kız vermit·· 

Hep babadan gördllklerini 
yapJDlflar.. Y aıİi keçi besli
t'Orlar, sldlnden yağ yapı
yorlar, tflylbıll kıkıp, kendile
rine çadır ve giyecek ar&yor
lar. 

88t6n yapbkları bu. 
Arada celep geliyor. Ona oğ
lak ubyorlar. Tuz, ,eker, a
han utan seyyar esnafla da 
ya;, yummta m&badelesi olu
yor. 

Eskiden blJleJdi, fimcli ele 
blyle.. Yalmz yeni yetifealeri, 
kendileri gibi defil ve onun 
için çok haydlamyor. Çlald 
oalar telürlere ele iniyorlar, 
ticaret Ye ziraat ele yapıyor· 
lar. Bqb kabilelerclen veya 
kasabalardan im da alıyor
lar. Şehirl•cle, kuabalarda. 
klylerde ev bark saMbi olu
yorlar. 

Bu; .azn doğru, aza dotnı, 
clilflndai& gibi .ayl1=yen; in
-- itimat, .aeYgi ve umi· 
miyet teUdn eden, baait ve 
alelide bir ifade içinde, 1rkı
mn bitin bamliyetini apaçık 
g&teren adamla g&ilfltlkten 
IOlll'a, T&rk uıl bllviyetini; 
boznlma••f, m kahlmU"f• 
melezlepaemiı fizyono•ik ve 
psikolojik kaJllAİllll baldÜm. 

Dank& Tllrk 1la idi. 8a mert, 
..o. demir gibi, bmç albi ......... 

Bunda._ evvelki hadiaede 
Kabrede balmıan eski bqvekil 
Nuri Sait pqa bu ubah tayya 
re ile Bağdada gelmiftir. 

Hava mllsteıarı 
Berllne dlJndil 

Londra 26 ( Radyo ) Al-
man hava m&steprı tayyare 
ile Berline hareket etmiıtir. 

Gaip Taggarecl 
aranıgor 

Moakova 26 C Radyo ) Le
vantakiyi aramak ilzere hare
ket eden Uç tayyare FramaYa 
Jozef arazisi lzerinde iıtiktipf 
yapm1flardır. Hava çok fena 
olduğundan yere inmep mec
bur olm'Uflarcb.ı. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece albetcilik istasyon 

karf181uda Ziya Evrenin ecza
aesindedir. 

Nazilli pamulı tolıu
"'" llrdlllfJ el/iliği 
MlldiirliJiJIJnden 

1 Mtıeueıemiz için ar· 
brma eksiltme kanununun hü
klmleri dairesinde ve açık 
eluiltme ile 270 teneke ben
zin sabn alacatız. 

2 - Eksiltme 28110/937 
tarihine tuadlf eden perfem• 
be gtbıil Nazilli Mal m8d8rlil
IG odumda toplanacak ko
misyonda -t 15 te bqlaya
cakbr. 

3 Taliplerin akil reçen ta
rihte nihayet saat 14de kadar 
pey drmek için kOBIİsyolla 
gelmeleri llllmclır. 

4 Ta&illth f&l'blame için 

A1dm ziraat ~ •• 
Nazillide pamuk tolmu &ret· 
•• çiftiii clirektlrlli- ... 
raeaatohmma• p46) 

13 19 23 27 

ilin 
A1.taa •• ••allllncle a..t, bala

te. ....... MJtl•llk •• dlldda •• 
ana abp •tmak 1at1,.aluin AJ· 
..... komı.,onea BleekB HalU 
.......... mlraeaat etmeleri kea
cll meafaatleal lktln11aclan olcla
ta•• 11111 ederim. 

Aclrea: Ay.taa lalk6met ltahul 
4 ........ b , ....... 

' (6-5) ,lf!e 

Abone ·11 -·ı 
Ydlıtı laer yer tçia 6 Hra. 1 
Alb ayhfı 3 llndır. 
lclare yeriı A1dıntla C. H. 

P. Bumm . 
lueteJe alt Jamlar lfia 

J&D ltl.t •lclMltlne, Un
lar ltiD w.n ............ 
...... ecllhaelidlr. -l.tlpa aalalW ft U.uml NefrlJat 

WıEt...M ..... ........ , .. 
C. H. P • ..._... 

v(lz = 3 

Agdın BellNllge 
Rmll;ınden 

1 Çarpda umumi hayat 
sabahlan uat .ekizde baflar 
akf8mı." 18 de nihayet bulur. 
Saat 18 de bitün esnaf ke
penkleri inclinnj'e ve dllkkh
lanm kapamağa mecbardnrlar. 

2 Bakkallar, Berberler 
ve meyveciler saat 21 e k~dar 
açık bulundurabilirler. 

3 Belediye kanununun 
1 Sinci maddesinin 3 tlnc6 fık. 
ra11 fUmulline giren ve kapan· 
ma saatleri villyetten aldık
lan ruhsatnamelerde yazıb bu
lunan m&eueseler "Sinemalar, 
tiyatrolar, kahvehaneler, otel
ler, hanlar, gazinolar, meyha
neler,, le içki kullanmayan lo
kantalar, kuablar, sebzeciler, 
tatbcı ve pastacılar bu karara 
tabi dejildirler. 

4 12 y&fllldan afAia ço
culdann fabrika ve imalitba
n• gibi her tnrlli aanat mü
esseselerinde çahfbnlmalan ve 
çarak olarak istibclamlan mem
nu oldaju gibi 12 ile 16 yaf 
aruanda bahman im ve erkek 
çocuklar flade aza i sekiz 
saatten fazla çallfbnlamazlar. 

12 ile 16 yaı ar&11ndaki 
çocuklann uat 18 den sonra 
çahftmlmalan da yasaktır. 

S Kq meYsimİDİ tanzim 
eclea bu karar 1 ikinci tepin 
1937 tariğinden itibaren tat
bik edilecektir. Yaz uatleri 
ıam•mncla aynca tesbit ve 
halka ilin edilecektir. 

6 Bo brara aylan ola-
rak dlkklalannı nktmclan 
enel açanlar veya vaktinden 
sonra kapamayanlarla -t 18 
den sonra 12-16 ya, arum
claki çoculrlan Çabfbranlar 
Belediye tmbih ve y.-ldaruu 
clinlemewiı a,.larak birinci 
clefumda 5 lira liafif para ce
... cualanchnhrlar . Saç 
tekerrlr edene Belediye ah
klau cezaiye bnammua birin
ci maddesi macibince halda
rmcla tab .. cak ..a.t varalra
larma istinad• Eactmea ka
rariyle cualan 50 Uraya ka
dar tezyid oı..... (162) 

Agtlın Bel«llge 
Rel•llllnden 

ı - BeledİJe malmclan kip
rlll =ahaUelÜM'e 413 ada 14 
panel numaralı 336metre 11111-

nbbaı ana açık arbrma ile 
ablacakbr. 

2 - Maluammea bedeli be
her metresi 20 kmafta. 

3 - isteklilerin prtnameyi 
olımulc içia JUi itleri mlkllr· 
lqlne, artomaJB 1ft1r1k için 
504 kant mavaldaat teminat
lariyle 15 ele Belediye daimi 
enclm•ine mllracaatlan illa ...... 

(163) ?:/ 2 6 10 
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~1 OPERATÖR ~~ 
rı:i D N . E k =+= r.•.~ r. un r an t.1 
~- ~~ l+J Aydtn memleket hastanesi Hariciye miitehusısı ~~~ 

t3 Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun Ri 
f+.~ Muaye~ehaneı Park karş111nda yeni yapbrdığl evinde rtj 
r•~ her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3.6 ya l•j 
f'~ kadar kabul eder. f t.1 f•, Acele vakalar her uman müracaat edileblllr 130 fti§ 
~'-·~··ıııı•"'il~":!lllll"'ltll'"'llll"~f11!!1Hr.••ıuıı"""~"'r.P "''" '" 3ı•·~~:l""'lff.ll!'lffll'"~ıı•~r.ı ····~H'"''lll'''·'!llll' ·ıur,oıqııı••ıtflP~ 
~~~d1~~11eı"eı·ıı~11ı~nı~:·ı~~ıı.~,,.1~ın1~1ıb~'lı'!ı~~·n~. ıı!:ıı:ı~inı~ .. aı~ı~illi~ıllı4• =4 

Aydın vakıflar 
idaresinden 

Camiler için mütenevvi numa
r .. larda 343 lamba şişesi ve 79 
Lamba ve 60 kupa 90 şamandıra 
10 fener 20 ot ve 80 mısır süpür
geleri 75 deıte kibrit 488 hasır 
5 mumluk 40 ambul 500 mumluk 
lüküs lambasi için S cam 200 
tıJ umluk 6 lSO mumluk 5 lüküı 
el lambası 133 teneke gaz 205 
kilo lapant zeytin yağı satm alın· 
mak üzere skıiltmeye kondu iha
lesi 1/11/937 Pazartesi saat 9 da
dır ıartlarım anlamak ve daha 
ıiyade izahat almak istiyenl•in 
bergün Aydan vakıflar idaresine 
nı üracnatleri. 

23, 27, 31, 3 ( U2) 

Vilayet daimi encü
meninden: 

Koçarlı Mendres geçit ge
misi işletilmesi gemi ve tefer
ruatı hazır olduğu halde Ma
yıs 938 sonuna kadar yedi ay 
müddetle arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli800 
lira ve yüzde yedi buçuk te· 
minab 60 liradır. 11111937 
pazartesi günü saat on beşte 
daimi encümende ihalesi ya
pılacaktır. Fazla malumat al
mak istiyenlerin vilayet daimi 
encümeni kalemine ve hususi 
muhasebe müdürlüklerine mü
racaatları . 19 23 27 31 (153) 

P1"'11Wll\llmlllllUll1 '1'umı"'1ııınıııııımıııııuıın111~JHfııllflı~Jt1'ııumııttı1ıııtıı'ıırrmıı"ııı;11ilt1.lnl 

S Foto Abbas T oğu ~ 
~ F otoğrafcılık ve levazimatı 3 

. Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- ~ 
~ kı~al~rı çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerını ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol· ~ 
g ?1ıran amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak j 
~ ıstiyenlere kolaylık gösterilir. ~ 
1- 140 Aydan hükumet bulvarı vnkıflar idaresi aJtanaa ~ 
llıı!lı1lıı~ııilı~ıaıt11ıııtmlıuıDl!ınılUiııı~ııl lıııiı~~ı~~(ı)ıı~ı61ımllı·iıdl 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadu. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

....................................................... 
i DOKTOR i 
i FAHREDDİN SÜGOR i : : 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ı 

! Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtiaash ! • • 
ı• Muayenehane : Aydında Gaıi Bulvannda Bafalıogla dükkanının ı 

üzerinde her gün aabahdan akp.ma kadar Hastalannı kabul eder. ı ! ..................................................... : 

p· , ·1,111 . ··~µı,nıeınıııııijı•••un .. 
~ DOKTOR -BAKTERİYOLOG ~ 
~ ~ 
j Nuri Şemsi Güneren z 
~ intani Hastahklar Mütehauuı =i 
~ ~ 
iEı Dalaili İntani hastahkları laburatuvar muayeoelerile ~ 
LÇ teşhis ve tedavi eder ci 
~ M b . ~, J uayene anesı : 4 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün bastalanoı kabul eder.g 
:% -

llııııaııııılll!ıı:ılllıııı lırıiı1ı~11iıriııiıılnı!llııuluılırılııı ·' lıı 6~ ıı:lli!· ~ 
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.. ~~ıı11u•ı.ııılllı11ıtllh,,iıj]ıı;;11Mtı..ıı.'lıı iıJıı.;, •lllı."11ttuııllli1o .ıl0iı""q'''"ıllı1,,1ıf~ı..111h"'illlıı;ııtlr ... ılllıh~.ııı,;;aıı.:;;ıı:ı,;;aıı,.,.,1,!ıi,,t~J 

ti Her aradığınızı 1:) 
nı m 
[•l KazA ım Aydınel ~1 ~ ~ M M ~.~ Kitapçılık ve kağıtçılık evinde bulursu.ııuz [t~ 
~= -~ 
~ ~ t+i Halk ve Okul t.1 
~ ~ f.j Kitaplarında mühim iskonto yapılır f t} 
~~ f~ 

?•1 Okul Talebe !•1 
~ ~ 
[•~ Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir ft! 
~ m 
t'J Hükumet bulvarı numara 2130 Aydın 117 'f•i 

5 ~-
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~ Birinci sınıf dahili hastahklar müteha3sısı ~ 

t Dr. HASAN T AHSIN SOYLU J 
~ Paris Malatiroloji mehtebinden ve dahiliye, ~ocuk ~ 
~ ha.taneleri kliniklerinden mezun E Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ı 
~ bin 'sın da .kabul eder. (111 \ ~ 

.ıııllııuıllll.ın~ıı!lll!iı~lu!llllıuıiıııılleıılllllııılı1ıllilıullmıııll.Wıııiıılı'.illllıı·tııiWl!ıiııllıııılıı1lı~!lııiııılİ 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
llk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar biltün tarih 

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

Fiah 250 kuruştur. 

.. 

, 


