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Büyük. Şefimiz Atatürkün Aydını dal 5Y..!!.. ": ı .................. =ı 
B Ü A i C.H.P.ve 

fi d• kJ • t h kk k d• 1 U g n ydın Sporla • Halke'Oi Haberleri 
şere en ırece en a a u e . ıyor Yamanlar spor ....................... .. 
Aydınlılar o günü sabırsızlıkla beklemektedirler karşılaşacak ı Partide: 

Atatürk ismet Jnönünü Manevralara lzmir mmtakasının 932.935 JtylJnkurultoplandı 
~ 

Davet Elti Lik ve Şilt şampiyonluğunu ka- Parti lıyöo kurulu dün akıa• 
zanan ve bu gün fzmirio A. B. İlbay ve Parti başkanı Ôzdemir 

Blr kaç gün soura Aydın civa
nnda baıhyacak olan Büyük 
ord11 mane•ralan münasebtiyle 
B6Jilk Şefimiz Atatilrkün Aydı
aımm ŞerefJendirmelerinin pek 
melatcmel bulandutunu daha ev
•el yazmıt ·.-e Aydınhlann ba 
ı:iıaretten duyacakları nihayetsiz 
se.tnce ortak olmuştuk. 

06n ye bugün gelen İzmir ve 
İstanbul ge:ıı:eteleri manevralar 

ml.inaıebetiyle Cumhur Reisimiz 
Atatürkün lzmiri ıereflendirecek
lerinden de babsetmektdirler. 

Cumhariyer waıeteıinin Ankara 
•JllUablri cu:ete.Iİne fU haberi de 
ttrmektedir. 

• Garbi Anadolada yapılacak 
askeri manenalara fevkalade 

ehemmiyet atfeden büyük asker 

Atatürk bu manerralarda icra 
Tekilleri heyeti erkinınm da ha-

bu davetine verdiği cevapta bü
yük şef le beraber bulunmağı ha
yatının en zavkli hadiselerinden 
sayarak bu davetin temin edece
ği telikivi büyük bir neşe ile 
beklemekte olduğunu arz etmiş
tir.,, 

Mevsuk bir menbadan aldığmız 
malumata göre manevralara işti
rak edec~k kıtalar dünden itiba

ren buludukları yerlerde harekete 
geçmiş bulunmaktadırlar. Manev-

ralar 10 birinci teırinde başlıya

cak ve 13 birinci teşrine kadar 
dört gün devam edecektir. 14 bi
rinci teşrin istirahat günüdür. 

15 Birinci Teşrin Cuma günü 
öğleden sonra Germenciırin bir 
buçuk kilometre 'arkında ve 
ıey .. ek kavalık denilen yerde bü
yük 11ir geçid resmi yapıla~aktır. 
Bu geçit resmine bütün Aydın 
ve lzmir halkı davetlidir. 

Devlet demir yollan idaTeıi 
geçid resmine ittirak edecek 

halkı ta1ımak üzere hususi tTen
h1 manenalara gelmetainden pek ler tahrik eeeceklerdir. 811 lş için 
·dyrde memnun kalacatını bildir- tiındiden icabeden tetbirler alın-
•İ' •e la .. et la6nü de Atatürkün mış bulunmaktadır. 

ur bulunmaıı erzusunu izhar et
tl;I gibi eter yorgunluğu mani 

olmıyaeaba l.met ln6nünün da-

•-- -

G. Kurmay Başkanımız 
Yunanistanda tezahüratla karşılandı 

·Pire 2 ( A. A.) - Yaırosla"Vya

a ubri manevralarda bulun-

llnlf olan Genel Kurmay başka
nı•ıs Muetal Fevzi Çakmak bu 
salNıh Adatepe destroyeri ile 
Pb'e7e l'elmit ve nhbmda mera-

lralı hariciye nazı
rı lstanbula geldi 
l..tanbal 2 ( A. A. ) - Irak ha

riciye naınrı bu sabah İstanbula 
l'elmit Ye merulmle karşılanmış
tır. 

Fransa Genel kurmay 
Başkanı Bükreşte 

Bükret 2 ( A. A. ) Franaa Ge

nel kurmay baıkanı bu pn 

Blkreıe gelmif •e meraaiınle kar

fdaamııbr. -··· ... ltalya Genel kurmay 
başkanı Peşte de 

Pefte 2 ( A. A. ) - ltalya Ge

nel kvmaJ bqkanı Pe1teye 

-~ıtir. 

simle karıılannıııtar. 

Halk kendisini tezahüratla kar• 
ıılamıtbr. Mareıal Çakmak Baı
vekil ve müteakiben Kral tarafın
dan kabul edimiı ve ıarefine 

ziyafetler verilmittir. 

Filistinde matbuata 
SanslJr konuldu 

Kudüs. 2 ( A. A. ) - Filiıtinde 
bütün matbuata sansör konulmuş. 
tur. Royter ajansı dün akşam 
ve gece bütün Filistinde devamlı 
bir aükôn hüküm sürdüğünü po
lis ve askeri devriyelerin fazla
laştmldığanı, tevkifi kararlaştıra• 

lan mühim ıahsiyetlerden müstes
na diğerlerinin Mandater devlet· 
ler makamları elinde bulunduğu-
nu bu gibi milli Arap komitesi 
aza11ndan üçünün Hind denizinde 
bir adaya ıiirülmek üzere Hayfa
ya getirilditini bildirmektedir. 
~ 

Çin Japon ihtilafı 
Cene, 12 ( A. A. ) - Milletler 

cemiyetinde Çio - Japon ihtiJifım 
tetkike memur mali komite Çin· 
deki vaziyet hakkında esaslı ma-
lumat edinmeğe cemiyet genel 
aekreterini memur etmİftU. 

muhtelitlerine oyuncu veren ya- Gündayın başkanlığı albnda h•f-
manlar spor takımı ile Aydın talak mutad toplantısını yapmııbr. 
spor takımı şehrimiz spor saha- , ~ , 

smda bugün bir müsabaka yapa- 1'1:. kanununun tatbiki 
caklardır. Y' 

Bu maç, mevsimin en heyecan- etrafında tetkik/er 
h ve mühim müsabakası olaca- iş kanununun tatbiki etrafında 
ğını ve spor meraklılannm bu tetkiklerde bulunmak üzere if 
gün güzel bir oyun seyretmek diresi reisi Bay Enis Behicin şeh-
fıraatını kazanacaklarını tahmin rimlze geldiğini evvelki günkü 
ediyoruz. nüshamızda yazmıtbk. 

Aydınm i• sahuındaki v--ı ... e-
Bu mühim maçın neticesini Sah Y .... .,. 

günkü nüshamızda lafsilatila ya- tini yakandan gören Bay Enfa 
Bebic Ankaraya gitmek üzere 

..zacağız. dün lzmire dönmüştür. 
Yamanlar kulübü dün akşamki Dij'er tara~an haber abj'ımıa 

20,5 trenile gelmiştir. göre ıehrimiz iş dairesi müfettlt· 
Aydın sporcuları tarafından )eri ba:ıı sanayi müesıeseleriııai 

hararetle katılanan (Yaman ) lalar dolaıarak bu müesseselerin ifcl 
on altı oyuncudan miirekkeptir. vaziyetlerini ve işçilerin çalııma 

En kuvetli bir kadro ile gel- aaatlerini tetkik etmiılerdir. 
mişler, Aydınpalas oteline misafir 

edilmişlerdir. 

Su tesisatı münaka
saya kondu 
Şehrimiz içme ıuyu teıisabnın 

yapılması Dahiliye Vekületince 
münakasaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 109947 lira 
31 kuruştan ibaret olup ihalesi 

15/11/937 pazartesi günü saat on 
birde Ankarada Dahiliye Veka-

leti binasında toplanacak Bele
diyeler imar heyetince yapılacak
tır. 

lspany~l meselesi hak
kında İtalyanın fikri 

-s.s.6-

Londra 2 ( A. A. ) - ispanya 
meselesi hakkında İtalyanın tek 
başına Fransa ve lngiltere ile 
müzakereye girişmeyeceği, bu 
toplantıda Almanyanm da bulun
ması lbrmgeleceti Romadan bil
diilrmektedir. 

Hayattan aealer: 

-···-Çine haberleri 
Çine ( Huauıi ) - Belediye bi

nalı ve akar.atı esaslı bir tekilde 
tamir edilmeye baılanmııtır. Bina 
Çinenin en güzel kuratlardan 
biri olacaktır. Tamirat bittikten 
sonra yeni ve tüzel mobilyalar 
alınarak, belediye garek binası 
ve gerek mefruıatı itibarile mi
kernmel bir vaziyete girecektir. 
Kuabanıo elektrik projesi ya

pılmak üzeredir. Proje, lımir 
elektrik tirketi mühıudiılerinden 

Bay Fahreddin kasabamıza ıelerek 
vaziyeti yakından tetkik et.mit 
Ye şebekenin gilzergihını pilln 
üzerine teıbit ettikten ıonra Is
mire dönmüıtür. 

Tütiin mahsulümüz 
937 Senesi tütün mahsulü dört 

yüz bin kiloyu mütecaviz olmak
la beraber nefaset itibarile geç
miş senelere nazaren fiat itibarile 
aablacağ'ı anlaşılmaktadır. Tütün
ler tamaaıile balye haline ıel

miştir. 

Dülgerlik mimarlık için öğrenilmez Bayım 

B 
ir iki gün evelki İstanbul 
gazetelerinde ilk ve orta 
okulların birleşeceği, bu 

suretle ilk okulların sekiz se-
neye çıkarılacağı haberi vardı. 

Liseler, yalnız üniversite 
tahsili için talebe hazırlamak
la meşgul olacakmış .• 

Bütün lstanbul gazetelerinin 
yazdığı bu haber, ertesi gün, 

bir gazetede Kültür BakaPhğı 
müsteşarının beyanatile tek
zibe uğradı. 

O halde mesele yok, dedik. 
Fakat dün gelen cumhuri

yet gazetesinde, Peyami Safa, 
tekrar bundan baksetmiş ve 
bu birleşmenin tasavvur ha
linden çıkarak, üzerinde cid
di kararlar verilmek üzere 

- De.ama 3ncü .. yfada. 

' 
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Kuru protesto 
WDsdt eeal1etlala 1933 --'•ele Uaalı: prldaki ahnll takip 

iti- ... idi ettltl 23 clnlattea mltefekldl komite, Almaa1a ile 
~,. lftlnk etmedllderl Wde toplaamJfbr. Gelea komite Çla 
• ~ aruaa4akl lhtlW kerlade chanaa1D1t Ye teferrat ile mq

pl w•ftllr. 
... l'llelı•b ela japoa tanarelerlnln Çin ıehirlerini bombudmaa 

_., .... aW balaa117or. Çla marahhua bile YuiJetl• çok U.t1,.tkl
NM lmebt .Wmul lea• eJledltlnl ka1dederek lhtll&fın ....t 
..,.. .............. latememlftlr. 

laplla mvalabua tehirlerde ılYil ahalini• haya bomberclmanları 
~-- lipaet .eclllme...ıadea dolayı ln.ııterenln 9W'W'elce proteıto 
.,tetllllal MJaD etmlttlr. Mamafih marahhu ba it yalnı• bir cleYlete 
....., malateftf clHletlere taal16k eyledlflni kaycletmlttlr. 

a..- lnrlae komite açık tehirlerin bombardman edllaaulnl 
pnllıiillo lçla bir karar 1metl bbnl etmlttir· Çin ile Japonya eruan
mkl ..... ,_.. blylk bir harp halini aidatı ye timcllden Çin top
~ 558.- kifillk bir japoD orclmnan baJaadup Qa ........ 
... ~ a..,.n edlldlil halele Milletler cemiyeti maelenla 

--• mlclalaale etmekten çeldnmlt olclapnclan nlmaJitk&raae 
~ .-rette toplaaua komite MJDelmllel ..Ubl abmerin yapmua leab 
...... wla protMto U. iktifa etmlftls. Komitenin alclıjı YulJet 
Uıllk. '9r1l ...... e 4"1etlerla mlclahale taA"111'11Dclaa çok uakta 
......... ..... , •• ld ...... 

Arif Oruç, Ağırceza 
Mahkemesine Verildi 
Yakında Mahkemesıne 
LiU (ih..I) - üld ( Y•

na ) da deYlet oteritell aleyhinde 

•eplJat p"'ktan IODn J' rt ba
"W kapa Arif Oraç, ıecenlerde 
'-•W• cladlti lÇin yakalaamıt 
" "Mldf edllmlftl. Arif Oruea 
Wit edllea AÇ rejim alehyhlnde _.,at ,.,...kbr. Arif Oraç, 1 
~ ..W laarflede (Yaran) adb 
............. de blrbntlr•et
nl •'•<W pnla •kmtlft9. 
~W MU411amamDltl Arif 

Ortie. t.Wldf ettikten IODn tllr-
...,. .... Nldmhtl•• nrmlt-
tL .... lalld•lltl te•ldlr•b bl-
• ıll. ., Arif o... tlrldre 
....,..,. tefldllb ..... ,. b-

........ tatJ1r " Upp U..t-
•ı - ... ,.tta ......... .. ..... "' .................. ,. 
............. ntt6ıaa ... . 
'iısl• ... atareeu ......... . .................. 
......... •P.lua ftftllil 

............... lıladcle ayaea ... , 
llMde 1'6 - Tlrldye Clmlaa

lif~ T .. 1d1-b llulJ• Kanaaa
m ta .. amı Y.,. Wr luamını 
talJİr ft teWll ftJ& ilpra Y'1 

... _ ile ~kldll ebalt olu 
MJlk lllllet lleellalal a.kata 

..,... ndfellal rapmaktu •••'• 
ı••ıı• lef...._ eclealer, ldaa 
__. ...... o1 •• 

IMl~..-0·• ... 
.. ......,.. pn~ ~asca 
.... .., .... ~ Mım. 

ıca.,u TeJa tahriri Yeya filli fe•t 
çılranink 'Y97& meydan w 10lrak' 

larda Yeya nl11a tattat• aaalaal
lerde natuk irat Ye yafta talik Ye 

nefrlyat len ederek hu drtlm
lerl iflemlye tepik edenler hak
kında yapılan fe•t tetebbBı de
rece1lnde kaba dahi IU. cezuı 
blkmolanar. 

Arif Orueua malaakeme8lae 
Jakıncla baflaa•eakbr. 

Konyada şiddetli 
yağmurlar ... 

Bahabk reftlwmsda okadata
maa .... bir kaçı&• ene) Koa,.,. tlddetll ,.... ••• ,.,_ 

••fbr· 
Sabaha kadar denm eclen ,.,. 

mar aetlcellaM Sille Ye Me
ram cllıetlerlnl Hl ..._, " 
elftl'll da yalchnmlar dlfmlftlr . 

Sllle telefoa laatb ........ " 
Konya ile malaaHn lelplal mlm
kla olam••lfbr . .... 
Kanuna gllre 
Bagrak 

Klltlr clirelct&lltl•la bittin 
mektepler için tali bayrak ml
bayaa etmek teıebbhbde Wu
clata laaber ahamafbr. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece .abetdlik İltalJOll 

karfgmcla 7.i,a Evr..m eca· 
aellDcletlir. 

Devlet 
~·~ 

CamharlJet Yke~a, ılael 
anatlerla ... ••=ı• 6trf 
Utldat kam kunl ola tıebllıt 

ye ak.._.k terbl1e 1~ laam 
ıelen bltaa ............ ele-
nce ehemmiyet yerdlfi mal6mtlar. 
Şimdiye kadar bl,.ek Wr bot

lak teıldl eden bir tl1atra-opera 
me~blnin Ankarda apllDlf il. 
laama11 b8yle faJdala Ye mllala 
bir mabadJ temin lçladlr. 

Maarif Vekaletinin tiyatro Ye 
opera mektebini açmakla ahne 
MnatklrLtı da deYletin ramea 
tanıdıjı ye lltlkbalinl garanti et
tifl meılelder ara11na idhal et
mit oldutundaa beHıklr pnç
ler tarafmclaa bu mektebin bi· • 
,ek ratbet flreeetlal tahmin 
etmektedir. 

Mektebin kafıt n bbnl prt
lanaı ıuetemlıda .. çea flakl 
alllauaacla illa etmele beraber 
kaJit Ye kabal için Ankara,. 
pcleeeldere halke.Sadea pera ,...... ,., .......... ,..... .. 
tak. 

Yllllek Klltlr "' methmlyet 
memleketlerinde .._ Mut ıabe
ainde oldutu ıibi blllaa
..ı. .. e sanatine men,up olan&.rıa 
cemiyet içinde ne derece mo.ta 
bil' meyld alaibi oldaldan 1aw 
.... ...._ lıılr ,., olclaf.!ma 
s&e T...,.d9 1'llha- deYlet 
aawblı\ olia ft dillB liıııJdlAıma
mn en ytkMk bir enet aıenb ı 
bulanan Ankarala 1dr ~ Q:. 
yatro Ye opera mektebinin açıllDlf 
balunmuı takdir ile bydedlleoek 
bir bldiMdlr. 

Ankara tiyatro •• open mek
tebi e1a1 itibarile iki fabeye ay
nlmaktadar. 

l - Tem.O tubeli, 
2 - Opera " 
DeYı.t tiJatro Ye o...-u •Jt

samlu elemanlara Jetlttlrmek 
mabacllle talı ....... olu .. 
mektebe IMr MH llliatfMala ,.. 
bb Ye paruas talehe aha ... ta. 
dar . 

MekteWa tediiat " alfn•t 
propamlan Anap11a• taam ... 
njlllrlerla... pt"of11• c.I 
Ebert tarahadaa orpalae Mll
meld:e6, Tedris IMJett Wrpk 
,.ru " ,.ı.aea •ltelaa•ılar. 
dan mlrekkeptlr. 

n,.tro .. .,,... obhaaa ı.
bal ....... iti• .... orta okta· 
la bltltmlt olmalr. Ub edil•• 
prtlan ..... .......... .. .... 
lmtlhaamı kauamak " 1Mıdeal 
kaWHptl olmak ilama. 

T....U pbfflnla talatll mlcldetl 
S, open pbetlalal iM Ş ... ec11r. 

Mektepte t• clenler okmlalmak· 
tadar. 

ı - IÇo.ot ..... tUd " ..... 
2 - nratro taıW " ..tetllE. 
3-IWeW,atY• ...... 
4 - Snat tullat, 
5 - Poaetlk, 
9 ı .. , •• ., ..... 

MYlıB 

Ekonomi 

Anason ihracab 
ı.t.aW,(8-•11)-• lıbtte 

..... dnatl tlttfkte laklpf 
etmektedir llar.Cat .......... . 
dea Wrl olu uuoa1an ... Wl-
h.ua Amerika, Sml1e " F1116-
de ~ araadmaktmlar. a.n.. 
Aatala1a, TaYtuh, Qepae, Na-
dili .............. 7etlftl;tlea 
anuoalar, pçea teae 14 • 15 -
.,... kadar •tdmlttar-~ ... 
................... ,.-,ım 
ma• ...... u .......... B.. ...... 
...... p ..... Ye benketli6 a..... ,... ...... çılaaca 

25 brattaia eabllDlfbr. Pi,...,. 7&...... •lnacaatlanla •htıl
.......... l..pan,..... YUlyeti 
dola,..a71e ..... ,. aDUOD llatlpeı 
anaek ............ T...-.ıp w 
Ya•••'lt••"a• temla eclllebla.
eektir. Fekata toa. .-.ı..- lnlll, 
arlar .......... Jla w.ı..... 
klloaDMO• ......... ••tı... . 
bu y6den 15-• .. mı ~ 
elifi haber ............. .... 
dyet kaqllaa.ı. ...,._t ı•u.n. 
Ye ualOn ~ ...... I' .... 
retiDiD alat f17atlpuaa nkall9t 
edemedikleri .ıw ilneat lçia •!\ . 
,.palan miraeaatlan ....w.tmek 
mecburiyetinde kalm~~
IOa ftatlannın ~tDiaeil ~ 
:alndaa çiftçilerin l'elecek .. e 
diter slraat .....,Derini hııı~ 
nk aaudD ,.....,_ete •e.. 
edecekler, ve fasla · nmdia..n 
aba4ata ............. flpt ·-
tlkllflyla&a.a.: .... ..... 
lerl ua,...Ulmekte41r. S. ._ 
1ıeta1s .... olan '35 ~ lf.ew 
bla pql ..-.OD ~e~~ 
Aaaloa- dlter U.raç ma,cYilj ... __ ıı.; .. 114 

...,..., ..... ,.._. •••c•~ ....... ~...- .. .....,..~ 
c11..,.. p1,.iunufa tattat• 
kli tatacatı alylealyor . 

7- Eutrl.U, 
1 -A'-•ea, ' - ltaı,...., 

10-Maf-. 
ıı-.._..,. ..... 



\ 

SAYI ı 59 

Günün akisleri: 

Dilenci ile Tefeci ...... 
İhtiyar, amma çok ihtiyar bir 

kadın vardı. Galiba ayağınm 

biri de sakattı bu kadının .. 

Koltuk değneğine dayanarak 
sarsak vücudunu sürükleye sürük-

leye köprü başına gelir ve akşa

oıa kadar. 
- Allah rizası için on para 

sadaka ver!. 
- Allah gencliğine bağışlasın!. 

- Allah çoluğuna çocuğuna 

ömir versin 
Gibi herkesin kılık kıyafetine 

uygu.n beğ!ik yalvarışlarla dile

oirôi. 
Ayrıca belediyeden de bir kaç 

lira aylık yardım parası kuparan 

bu ihtiyar kadın günün birinde 

kulübesinde ölüverdi. Ayşe nine 

ölmüş diye belediyeye haber ver

diler. 
Cenazesini kaldırmak için gi

den memurlar, ihtiar, yoksul ka

dının ne var ne yok diye ötesi
ni berisini araşbrırlarken tahta 

bir sandık içinde çıkın çıkın 

paralar, deste deste bankonotlar 

bu!dular .. 

işe adliye el koydu, büyük bir 

dikkat ve itina ile Ayşe nine 

tarafından cins cins ayrılmış olan 

çıkın çıkın paralar, deste deste 

bankonotlar veraset masasına, 

oradan da bankaya gitti. 
AUabtan başka kimsesi olma

dığı sanılan bu ihtiyar dilenci 

kadının yaşını başını almıf kır

kar ellişer yaşında kızları, o~ul

ları, torunları meydana çıktı. 

Ayşe ninenin dilencilikle, şunun 

bunun merhametini kazanarak 

topladığı paraları aldılar ve afi

yetle tıkır tıkır yediler. 

* • IJ 

Buna benzer bir vakayı da dünkü 

akşamda okudum. 
istanbul adliyesinin koridorla

rında dolaşan dilenci kıyafetli 

bir adam ansızın bayılı vermİf. 

Belediyeye telefon edilerek basta 

otomobili getirtilmiş, pejmürde 

kıyafetli, yırtık pabuclu, eski 

kasketli bayğın adamın hilviy.-ti

oln tayinine yarayacak bir kiğıd 

parçası bulmak Omidile üatü bat• 

aranılırken yırtık ceketinin iç 

cebinden hürmetlice bir paket 

çıkmıf .. 
Paketin açılmaıile beraber her

kesin gözü de fal taşı gıbi açd

mış, çünkü bu pakette tam 5500 

liracık ,,armış. Paralar muhafua 

albna alın.aıf, baygın adam da 

hastaneye göndrilmiş. 
Hüviyeti sorulan bu dilenci kı

yafetli, yırtık. pabuçlu, eski kas

ketli adamın adının Süleyman 

oldutu, Beşiktaşta oturduğu, öte

ye beriye faizle para verdiği ve 

icradaki bir işini takip etmek 

için adliyeye geldiği aırada ha· 

yıldıtı anlatılmış .. 
Dilenci kıyafetli, yırtık pabuc-

AYDIN 

Türk Bayrağı 
H F. Türkmene ,, 

Acundan da çok önce biz bu renge 
boyandık 

Onun için kaç asra göğüs gerdik 
dayandık 

Yer yüzünde, denizde, her yerde 
akın ettik 

Ay, yıldızın altında gökleri yakın 
ettik 
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Hepimizin kalbinde sevgi dolu kan 
gibi 

Uğrunda göğsümüzü yaparız kal
kan gibi 

Ona candan bağlıyız; ayrılmayız 
ölsek te 

Arzumuz; Türk bayrağı dalgalan· 
sın yüksekte 

Egede : Çorumlu Sabri Dil 

. Dülgerlik mimarlık j 
için öğrenilmez 'ı 
Bayım 

- Baştarafı 1 nci Sayfada -

olduğunu hissettiren bir eda 
ile fikirlerini yazmıştır. 

Benim bu işlere pek akhm 
ermez. 

Şimdiki beş senelik tahsil 
üzerine üç sene daha ilavesi 
suretile ve mevcut ilk okuİ
lardaki elemanlarla bu işin 
idare edilebileceğine inanılı· 
yorsa, ben, inanmadığımı pe
şin peşin söyliyeyim. 

Fakat dediğim gibi, benim 
bu işe pek aklım erinez .. 

Yalnız, Peyami Safanın bir 
fikri garibime gitti ve onun 
iç.in bu yazıyı yazdım .. 

Peyami Safa diyor ki ( ... 

mimar olmak isteyen bir adam, 

orta mektepte alelade dül
gerlik öğrenmekten hiç bir 
şey kazanmaz ve enerjiden, 
vakıtten başka bir çok şeyler 
kaybeder ... ) İşte, insanın, 
bilmediği mevzular üzerinde 
kalem oynatmak istemenin 
kötü nümunesi .. 

Kim demiş ki, mimarlık için 
dülgerlik ve meseli doktorluk 
için sağlık bilgisi konacak ve 
dülgerlik mimarlığın, sağlık 
bilgisi de doktorluğun hazır
lanma malzemesi arasında bu
lunacak. 

Gariptir, bizde yalnız ma
arif ve mektepler bahsı (orta 
malı) dır. Bu bahiste her kes 
söz söylemak hakkını, ken· 
dinde bulur. Başka şubelerde 
bu yoktur. Diğer iş şubeleri· 
nin hiç birinde böyle uluorta 
pala sallandığı vaki değildir. 

GÜNCÜ 

lu, eski kasketli adam yaşıyor mu 

bilmiyorum. 

Buda bizim Ayşe nine gibi pe

rişan kıyafetile kaç kişinin mer• 

hametini çalmıf ve tefecilik pe• 

şinde koşarken kaç kişinin canı

nı yakmışdı. lnsan oğlunun zen

gini züğürdü belli olmıyor. 

Kavun değil ki kokup anlayasın!. 
A. Gökbel 

Şandan bundan : 

/ngiliz gazetelerinin 
Satşı 

ingilterede çıkan bir çok gaze

telerin iki milyon nüsha sattıkla

rını biliyoruz. Bu büyük satışı 

temin için acaba ne yapıyorlar? .. 

Karilerine doğru ve iyi haber ver

mekle mi, güzel yazılar neşret

mekle mi bu satışı temin edi

yorlar. 

Hayır, çok satmalarındaki hik

met bu değildir. İngiliz gazeteleri 

karilerine maddi menfaat te

min ederler. Mesela Deyli Meyil 

aboneleri, bir çok kazaya karşı 

gazete tarafından sigortalıdırlar. 

Deyli Meyiln bir abonesi ölürse 

ailesi gazeteden 10 liradan SOOOO 
liraya kadu tazminat alır. Kaza

lara karşı da gazete abonelerine 

1250 lira verir. Evinize hırsız gi

rerse 10.000 lira kadar tazmin 

eder. Kırk sekiz saat yaşayan 

ikizlerin annesi gezetden 25 dolar 

alır. 

Bu güne kadar Deyli Meylin 

karilerine verdiği tazminat on 

milyon doları bolmuştur . 

Pisikoloji 
Posta güvercinlerinin çabuk 

gidip gelmeleri için garip bir ça

re bulundu. Kuşu, hareketinden 
bir gün evvel dişisinden ayırıyor-

lar, hareket günü gene dişisinin 

yanına bırakıyorlar, kuş dişisinin 

yanında başka bir erkek güver

cin görüyor, üstüne hücum edi

yor. Tam bu sırada alıp hareket 

mevkiine götürüyorlar. Havalam

yor ve çabuk gelip rakibinden 
intikam almak için var hıziyle 

uçuyor ve sahiden de mutaddan 

çok daha çabuk geliyor!... 

Şaha değil, Moda 
Amerikada bir moda kongresi 

toplandı. Kongrenin müzakeresi 
hayli enteresandır . 

Mesla size sorsalar: Kaç cins 
çorap vardır?, .. 

Ne kadar denseniz, nihayet beş 
on cins olacaktır, cevabını vere• 
ceksiniz .. 

Halbuki yer yü:ı:önde kaç cins 
çorap yarmış biliyor musunuz? .. 
On bin yedi yüz altmış beşcinsr. 

Seyyar dişçi 
Çekoslovakya köylülerinin diş

leri bozuktur. Maarif vekaleti bu· 
nu nazarı dikkate alarak otomo
billeri ihdas etti. Bu otomobiller, 
dişçi ile baraber köyleri dolaşıyor, 
ve mektepli köylü çocuklarının 
dişlerini tedavi ediyor, 

Bir ayda 15 bin çocuğun diti 
tedavi edilmiştir. 

Kımıldanmayın ! 
Yer yü:ıünde en çok resmi çı

karılan kimdir? .. Aklınıza derhal 
sinema yıldızları gelecek. Değil. 
Kanadada doğan meşhur beşizler 
varya, işte onların ... 

Au beş kardeşin resimlerini 
almak inhisarı de alındı. Bunun 
için bir sendika teşekkül etti. 
senede 50000 dolara bu kardeşle
rin resimlerini çekecekler. 

Yalnız Amerikada 672 gazete 
bu senenin sonuna kadar çekile
cek resimleri satın alacaklarını 
sendikaya bildirdiler ... 

y(lZ : 3 

Çindeharp 
Endüstrisi 
"Mütehas•J1ıdarın dediklerine ba· 

kılırsa Çinin ancak üç aylık harp 

malzemesi vardır ve Japonya, 

resmen dostu olduğu komşusunu 

amana getirmek için bu üç ay 

zarfında harp malzemesi gelebile

cek bütün yolları kapamaya ça

lışmaktadır. Vakıa, Çinin, Honan 

Hunan şehirlerinde harp mal:ıe

mesi merkezleri mevcuttur •e 

denizlerden 600 mil uzaktaki 

Hankende geniş ölçude harp en

düstrisi de kurmaktadır. ,, 
Bu haberlerin eşlerini iki seoe 

evvel Etyopyadan almıyoa mu 

idik? Houan, Hun an, Hankeu 

isiklerini Makalle, Harrar, Adisa

baba isimlerile değiştiriniz: geri 
teknikli memleketlerin alın yan-

sını okumuş olursunuz. 

Azılı bir kamyon 
Bir hamlede üç kaza yapan bir 

kamyonun, bu marifeti hakkında 

bir istanbul gazetesinin vt:rdiği 

habere münasip gördüğü batlıktır. 

Azılı bir kamyon! 

Mezbahaya götürülürken kaçan 

azgın bir boğa veya kudurmuş 

bir mandanJD dar İstanbul aokak

Jarını nasıl velveleye vermiş ol

duğunu vaktile istanbul gazetele

rinde okurduk. 
Şimdi bu çeşit korkulara kam

yonlar sebep oluyorlar. 
Eski mecelle maddesi : " Ez.ma -

nın tebeddülü ile ahkam da te

beddül eder,, derdi. Zamanlar de
ğişince lstanbulda kamyonlar 
azıyor. 

• 
ilin 

Aydın vakıflar 
Direktörlüğiinden 

Germencik , Karapınar , 

Köşk, Karahayıt, Koçarlı Ye 

merkez nahiyelerindeki mazbut 
ve mülhak vakıf bağ, bahçe~ 

tarla ve sairenin 938-940 üçer 

senelik icarları arbrmaya çı

karılmışhr. 

İhale günü 51101931 sah sa
at ona kadardır. Bu akarların 
bulundukları köy mevki ve 
mikdarlarmı ve icar şartlannı 
öğrenmek için arzu edenlerin 
her gün Aydın valaflar ida
resine müracaat edebilecekle
ri. (110) 21 25 29 4 

Abone şeraiti -ı r-- ı ! Yıllığı her yer için 6 lira. ! 
i Altı aylığı 3 liradır. ! 
; idare yeri: Aydında C . H. i 
ip 8 . . • . asımevı. : 
i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri m,üdürlüğüne, ilin· f 
f lar için idare müdürlüğiine : 
i müracaat edilmelidir. : 
: ................................................ ı 

lmtlyu aahibi ve Umumt Neşriyat 
Müdürli ı Etem Mendre• . 

Ba•ıldığı yer : 
c. H. P. Ba•uacvi · 
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Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastalıklar Mütehas11sı 

Dahili İntani hastalıkları laboratuvar muayenelerile 
teşhis ve tedavi eder 

Maayenebancsi: i 
Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

~~6~~~d~~~-1~ı~aımı~a~ıMllllM~Q 

• • • • 
+ı 
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6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli malJanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
hrsabn kaçınlmaması 

Sü.merbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydm 

t: 
Taze ve ucuz ilaçlan • 

Yiiksek derece ve sabit kokulu kolonyaları : 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

• • • • • • 
l•ttuyon cadd••İ : Madran pala• lıarıı•ı + ••• • • ··.-~····•.;i"·'·~qp_;ıı-;ıuıı..;.•~11".!'1111;._rıııı;: •••• ~ 

...................................................... : 
i DOKTOR ı 

İ FAHREDDİN SÜGOR i 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütalıusısı 1 
i Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisulı : 

Muayenehane: Aydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükklıunın ı 
üserinde her ıün aabahdan ak.fama kadar Hutalannı kabul eder. : .. ~ .......... ~~~ ... ~~~ ... ~~ ...................... : 

Vilayet Makammdan 
Aydın ve civannın Akala 

pamuk mıntakası sahasına gir
mesi dolayısiyle pamukların 
mibzerle ekilmesi, çapa maki
nelerile çapalanması istihsal 
maarafı üzerinde mühim tesir 
yapacağı qikirdır. 

Bu noktayı nazı dikkate 
.alarak arzu eden çiftçiler 
mibzerle ekiliti öğrenmek 

üzere Nazilli aalah istasyonuna 

gidip sitaj görebileceklerdir. 
Mibzer ve çapa makinesi 

olmıyan küçük çiftçilerin tar-
lalarını bir üçret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça
palarını itimad edebilecekleri 
işçilere yaptırmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları iılin olunur • 

DOKTOR 

Fuat Bayrakdar 
Cilt, Saç, Belsoğaklağa, Firengi Hastalıkları 

mütehassısı 

Maayenehane : Park karşısı Bay doktor 
Sadık evi 

Muayene saatleri : Sabah 7 - 8 Öğledeu aonra S - 6 

~ı· 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSiN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocak 

hastaneleri kliniklerinden mez;un 

Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eıki postahane 
binasında kabul eder. (111) 

Kazım Aydınel 
Kitapçılık ve .kağıtçılık evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 
Kitaplarında mühim iskonto yapılır 

Okul Talebe 
Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir 

Hükümet bulnn numara 2/30 Aydın 117 

C. H. P. Basımevi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 

köy evrakını hazırlaclıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve e11 

çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- llinlannızı ( A YD iN ) a veriniz . 

Aydın İli Tarihi 
Ya:ıan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarla 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmeıini tavsiye eder& 

Fiab 250 kuruftur. 


