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Başvekil C. Bayar proğramını okudu 
Kamutay hükiimetin proğramını 

sürekli alkışlarla tasvip etti 
Yeni kabina 358 reyle ve ittifakla itimat reyi aldı 

y ·ugoslavya mebusan meclisi kamutayımıza bir dostluk telgrafı gönderdi 
Dost ve müttefik Yugoslav milletinin Türk milletine karşı samimi 
dostluk tezahürlerini ifade eden bu telgraf da alkışlarla karşılandı 

An.kara. 8 (A.A.) - {Gecik- 1 1 Yugoslavya mebusan meclisi 
miştir.) Büyük Millet Meclisi 1 1. 1 Türkiye Büyük Millet meclisi-
ou gün saat on dörtte Hilmi nin samimi dostluk tezahlir-
Uramm bqkanlığında toplan- !erinden minnettar dost ve 
nıı.ş ve iki celse akdetmiştir. müttefik Türk milletine oldu-

Birinci celsede Yuğoslavya ğu kadar onun mümessillerine 
nıebusan meclisi reisliğinden en hararetli selamlanın kemali 
ıelen aşağıdaki telgraf okun- muhalesetle gönderebildğinden 
muş ve sürekle alkışlanmııtır. dolayı bahtiyardır. Yuğoslav-

Dost Millet vekillerinira tel- ya mebusan meclisi vesileden 
grah: bilistifade Balkanlar ve Balkan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi milletlerile umumi sulhun kavi 
ı-ivasetine: Yuğoslavya kral- zımanını teşkil eden balkan 
lığı mebusan meclisinin SO ha- paktına müstenid bulunan sar-
ziran 937 tarihli celsesinde ati- sılmaz dostluk ve her iki mil-
deki kararı kabul etmiştir. Ek- letin gayri kabili inhilal bir 
~elanslanna iblağ ile kesbi 'le- surette yekdiğerine bağlı oldu-
ref eylerim . Başvekilimiz Celal Bayar ( Devamı 3ncü aahlfede) 

Fransız hükumeti Afrika meselesi 
ile meşgul oluyor 

Bu maksatla kabina gizli içtimalar yapıyor 
Paris, 9 [R) - Fransı:~ parla- toplanın.asım karar altına al-

mentosu saat 17 de Başvekil 

Alber Saronun şimali Afrika 
meselesi hakkında vereceği 
izahatı dinleyecektir. 

Paris, 9 [R] - Kabina busa
bahki içtimaında Başvekil Al
ber Saronun talebi üzerine 
sinıali afrika mesefosini görüş-

mıştır. 

Toplantının tarihi henüz tes
bit edilmemiştir . 

Paris 9 [RJ - Kabina şimali 
Afrika meselesini görüşmek 

üzere Başvekil Alber Saronun 
reisliği alhnda toplanmış ve 

mek üzere nazırlar meclisinin gizli olarak çahşmışbr. 
- -===: 

~\1uman Menemenci Brüksel konferansı 

Grup birincilik 
müsabakaları 

--···-Manisa, 9 { Nazilli takımile 
sureti mahsusada giden arka
daşımızdan ] Grup birincilik 
maçlarının eksik oynadıhnasm
dan federasyonun emrile Balı
kesir - Manisa takımlan yeni· 
den oynadılar Balıkesir 2 - O 
galiptir. Nazilli takımı yarın 

[bugün] Balıkesir takımı ile kar
şılaşacakiır . 

Hayattan ~e•ler: 

Köy ocak kongreleri 
Merkez ilçesine bağlı Tah

tacı g6y ocak kongresi cila 
akşam ilçeyön kurul bqkam 
Doktor Nafiz Y azgamn n 
Domalan ocak kongresi de 
ilçeyön kurul üyesinden Hamit 
Albparmağın Baıkanlığıncla 
toplaımnıbr. 

K6y dilekleri kayıt ve tes
bit edildikten sonra yapılan 
seçimde Tahtacıköy ocak yön 
kuruluna Kizım Özen, Meh
met Akhan, lbrahim Serin ve 
Domalan ocak yan kuruluna da 
İzzet bilgen. Bayram Ali Ak.
kaya, Mestan Bildir seçilmit
lerdir. 

Bunlardan Kizım Özen Tah-
tacıköy ve İzzet Bilgen DoıJıa· 
lan ocak başkam olmuşlardır. 

Erzurumda zelzele 
oldu 

Er.ıurum 9 ( A.A. ) - Dün 
Erzurumda bir dakika süren 
şiddetli bir zelzele olmuıtur. 
Hasar yoktur. ---
Bulgar kral ve kraliçe-
sine Bukingam sarayın

da ziyafet verildi 
Londra, 9 [R] İngiliz kral 

ve kraliçesi ile Valide kraliçe 
Mari akşam yemeğini bukin
gam sarayının lokantasında 
Bulgar kral ve kralisçesiyle 
beraber yemiştir . Yemekte 
Romanya prensesi Elen de 
bulunmuştur. 

YURDDAŞ: 
Yabancı paraların düşmesi 

hadisesi karşısında Türk · 
parası biriktiren akıllı ol
duğunu isbat etti. 

oğlu Surigege gitti yarın toplanacak .. ~ . 
Tenkit değil teınenni! 

Ankara 9 (A. A.) Hari-
ciye müsteşarı NumanMenemenci 
oğlu Eransanm Suriye fevka
lade komiseri kont Domartelin 
liyaretini iade etmek üzere 
dün akşam Suriyeye gitmiştir. 

Kendisine hariciye vekaleti 
daire reislerinden Esat, riyase
ti cumhur yaveri Cevdet ve 
siyaai miisteşarbk hususi kalem 
ı:nüdürü Cevdet refakat etmek
tedirler. 

Brüksal 9 (Radyo) - Dokuz 
devlet konferansı çalışmaları· 
na bugün saat 16da yeniden 

başlıyacakbr. 

Amerikan delegesi konfe-
1 ransa memur edilen Belçika 

delegelerini ziyaret etmiştir. 
Bugün toplantısı kararlaş

tırılan konferans celsesi ya-
nna bırakılmışbr. Konferans 
yarın saat 11 de toplanacaktır. 

S öz ayağa düşmemek, bazı 
muhteris ve salyalı ağız-

. ların ufunetli ifrazatile kir-
lenmemek şartile tenkit, çok 
iyi ve çok faydalı bir şeydir. 
Fakat tenkide değil, hatti te
menniye bile tahammül edemi
yenlerimiz pek çoktur. Bunun 
sebebini, dünün matbuatında 
aramalıdır. 

Sırf tenkit için, politikacılık 

yapmak için, intikadı o kadar 
fena, o kadar nahak ve nareva 
yere kullanmışlardır ki ve bu
nun neticesinde memleket ve 
fert itibarile o kadar zarar 
görülmüştür ki, bugün yalnız 
ve mücerret ( tenkit ) kelimesi 
bile, tüylerimizi ürpertecek ve 
bizi içimizden sarsacak bir ifrit 
manaSJna gelir •. 

-Devarnı 3 ııcü •aylada -
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Şehir içinden röportajlar : 

Elektrik, Su 
Bugün, - yalnız bugün değil 

her vakit her devirde - Aydın
da - yalnız Aydında değil yur
dun her bucağında hatta dün
yanın her yerinde - en çok 
tenkide uğrayan müessese be
lediyelerdir. 

Buqda haksızmıyız, böyle bir 
,ey aklımdan geçmez, çilnkü 
daha dün muhabiri olduğum 
guetelerde Aydın elektriğinin 
ucuzlatılması hususundaki ya-
7ılarım çıktı. 

Öyle iıe belediye haksız .. 
Hgyır bilikia belediye daha 
ok haklı.. Şu halde; tenkid 

tamimi olmalı, hei şeyde oldu
ğu gibi belediyeyi tenkid eder
ken; belediyeden isteklerimizi 
ileri sürerken, bizimde belediye 
ye karşı olan karşılıkh vazife
mizi yapıp yapmadığımızı mu
hakeme etmeliyiz ve hükmü
müzü öyle vermeliyiz. 

Bu başlanğıcı ben kimseyi 
kasdederek yapmadım, kendim 

"çin yazdım. Beni bu muhakeme
ye sevkeden sebep hiçbir tesir 
değildir, bu reportaja esas olan 
aşeğıda okuycagımız rakam
lar.dır. 

Ben elektirik kilovatı düşü
rülsün bahsini yazarken şöyle 
muhakeme ediyorum. -SO kilovat 
kudreti olan bugünkü tasiıat 

70 kilovatlık müşteri bulmuş
tur. Müessese masrafa boğul
mamış, normal bir vaziyette 

atta noksan kadro ile çalıt

tınlıyor. 

Müessese kar ediyor. Bele
diyelerin kurulmasındaki başlı
ea gaye halkın medeni, bedii 
sıhhi ihtiyaçlarını karşılamak 
ve hayatı ucuzlatmak olduğuna 
göre, bugünkü abonelerden 
aldığı paralardan tesisatı geniş
letmek için pay ayırması doğru 
değildir. 

Fakat, bu dütünce ve muha
kemenin şu noktaden doğru ol
madığım anlıyorum bugünkü 
elektirik tesisabnı bütün şehir 
halla kurmUJtur, Ondan da
ha evvel istifade edenler, he
nüz o nimete ermiyenlerin bir 
an önce elektiriğe kavuşması 
için biraz daha fedakarlık et
meleri lizımchr. 

Yakın bir zamanda hep ba
ğarıyorduk : 

- Efendim bu belediye hiç 
bir it yapamaz, boğazına kadar 
borca bahnlf. 

Bunu hissimiz söylüyordu. 
Manbkla diifününce, borçsuz, 
harabeden mamur Aydını ya
ratmak mümklln olamıyacağını 
takdir ediyorduk .. 

Borçlar ödeniyor. birçok iş
ler batarılayor.. Fakat yine 
borca giriliyor. Tabii cumhuri
yet belediyeler bankasını, be-

lediyeler işlerini gorsun diye 
kurdu .. Elverir ki o borç günn
de ödensin, diğer şehir işleri 
ihmal edilmesin, alınan borç 
paralar çarçur edilmesin, lü
zumsuz yerlere israf edilmesin. 

Buna imkan yok; çünkü bu 
işleri yürüten makinenin ma
nivelası merkezde imar mü
dürünün elinde... Proğramdan 
ayrıldın, çizgiden çıktın mı he
men firenleniyor. 

Ne tatsız bir başlangıç de
ğil mi ? Belediye itlerinde 
mantık olmaz, belediye diyin
ce içinden dışından tırtıklan
mak için kurulmuş bir mües
sesedir. 

Yeni bir motör satın almak 
üzere lzmire giden belediye 
reısının döndüğünü ifitince 
yanına giresiye kadar kafam 
bunları muhakeme ediyordu .. 
Benim de bu çarpaşık işleri 
bir karara bağlıymadığımı an
ladımz ya geçelim. 

Reis Karabudağı kasaplarla, 
koyun eti narhını münakaşa 
ediyor buldum. Bir mevzu da
ha kazanmaktan doğan sevinç
le bir kenara iliştim.. işbaşa 
gelince çekilir derler, bizim 
belediye reisi de gedikli bir 
kasap gibi konuşuyor, sağdan 
soldan gelen tabiye baskmla
rma aldırmıyordu.. Bu işin he
nüz olgunlaşmadığı, iki tara
fın da noktai nazarlarında is
rar ettiğini anlayınca işime 

başladım. 

Bir mülakattan ziyade ko
nuşma tarzında aldığım ma
lumat şudur: 

Bugünkü elektirik tesisatı 
belediyeye 47,000 lira ye malol
muştur. Fakat banka faizi ve 
yeniden yapılan tesisatla bu 
rakam 60,000 lirayı bulmuştur. 
elektrik için belediyenin, be
lediyeler bankasından aldığı 
para 30000 liradır. Bunun bi
rinci taksiti 6000 lira ödenmiş 

ikinci taksit 6000 lirada ha
zırlanmış günü bekleniyor. Şu 
halde bu işten belediyenin 
18,000 lira borcu kalmıştır. 
Tabii faizi hariç ... 

Demek oluyor ki sonradan 
yapdan ilaveleri belediye ken
di bütçesinden ve müessesnin 
gelirinden başarmış .. 

Halihazırda 120 beygirlik 
gazojen motörile 80 kilovat 
cereyan istihsal edilmektedir. 

Sarfiyat son günlerde gece
nin ilk saatlarına 70 kilovattır. 
Bu, gece yarısından sonra 30 
kilovata kadar düşmektedir. 

Halen belediye cadde ve 
sokakları tenvir için 400 lamba 
koymuştur. Bunun için mües

. seseye kilovatı on kuruş hesa
bile yılda 6000 lira ödemekte-

Uzak Şarkta Harp ---Japonlar Şanghayı zaptettiler Şehir 
Alevler içinde yanıyor 

Tokyo 9 (R.) Şanghaydan bil- \ 
dirildiğine göre Şanghaym Ja-

ponlar tarafından ihatası ve . 
Çinliler tarafından tahliyesi 
bugün sona ermiştir. 

Londra 9 ( Radyu ) Pe-

kinden bildirildiğine g~re tay
yare kuvvetlerinden yardım 

gören Japon kitaatı göğüs gö
ğüse yapılan şiddetli bir mu
harebeden sonra çin kıtalarını 

püskürterek Şanghay şehri 

civarına yaklaşmışlardır. Çin-

liler her karış toprağı anudane 
müdafaa etmektedirler. Öğle-

dir. Yeni motörle tesisat tak
viye edilince cadde, alan ve so
kaklara bu kadar daha lamba 
koymak lazımdır ki o takdirde 
belediye yılda müesseseye 
12000 lira verecektir. Halbuki 
belediyenin tenvirat resmi ola
rak geliri yılda 5000 küsur lira
dır. Bu itibarla bu işin tama
men tahakkuku için nüfus ke
safetinin artması ve belediye
nin eline aldığı işleri başar

ması lazımdır. 

Hergün artan alaka ve talep 
karşısında belediye müesseseyi 
yeni bir motörle takviye etmek 
lüzumunu hissetmiş ve kara
rını almıştır. Bunun için İzmir
de temas olunan mütehassıs

lar 240 beygirlik bir motör 
daha alınmasını tavsiye etmiş
ler ve bu tavsiye üzerine pro
jenin yapılmasına başlanmıştır. 
Proje gelince vekaletin tasti
kine arzolunacak ve tastik 
olununca eksiltmeye çıkanla
caktır. 

Su için belediyeler banka
sıodan 110 bin lira abnm11tır. 
Hususi Muhasebeden yardım 
olarak verilen 10 bin lira ile 
beraber bu para belediyeler 
bankasında imar müdürlüğü 
emrine kote edilmqtir. 

istasyona her gün verilecek 
3000 metre mikibı su kal'fl
hğı Nafia Vekiletinden gön
derilen 30 bin liralık borularda 
gelmiftir. 

Eksiltmede olan su iti ihale 
olunur olunmaz işe batlana
caktır. 

Ben merdivenlerden inerken 
kasaplarla yüksek seıle miina
kaşa devam ediyordu. 

Yukarda da dedim ya, bele
diye haksızdır. Bize ucuz et 
yedirmek için giriştiği bu mü
cadelede belediyenin haksız 
olduğunda başta ben olduğum 
halde bütün müstehlikler bera
beriz. Vur abalıya .•. 

O. Be~erik 

den soera Japonlar duvarlarda 
ikinci gediği açarak şehrin ~i
mal taraflarını zaptetmişlerdir .. 

Şanghay 9 ( Radyo ) - Ja -
pon ordusu namıoa söz söyle .. 
meğe salahiyettar bir ıataıı 
verdiği maliimata nazaran Ja
pon askerlerinin Şangbay üu
rine ileri hareketleri devam 
etmektedir. Japon tayyareleri 
Şanghayın cenup istasyon ma
hallerine yangın bombaları 
atarak birçok tahribat yapmış
lardır. İmtiyazlı mıntakanm 
şimali garbiside Japonların 
eline gemişiır. Tanklar ileri 
hareketlerine devam etmek-
tedirler. · 
Şanghayı müdafaa eden Çin 

dümdarları nevmidane mubare
rebe ediyorlar. Japonlar şehrin 
tayyare meydamnı işal ctmış
lerdir. 
Şanghay 9 ( Radyo ) Şang 

hay cephesinde karaya çakma
ğa muvaffak olan Japon kıta
ları ileriye doğru hareket eder 
lerken Çinlilerin mukavemetine 
uğramışlarsada 7 ikinci teşrin 
de Şanghayı tamamile muha-
saraya muvaffak olmuşlardır. 

Japon başkumandanı 8 ikin
ci teşrinde muhasaranın tamam 
olduğunu ve Japon kıtaları 
tayyarelerinin yardımile Şang-
haya girmeğe muvaffak olduk
larını söylemiştir. 

Şehir kısmen harap olm~
tur ve alevler içinde yanmak
tadır. 

Japonya Brüksel kon
feransına tekrar davet 

edilmiş 
Tokyo 9 ( Radyo ) Öğle-

evvel aktedilen kabina ictima
ında baıvekil Japonyamn do
kuzlar konferansına tekrar da
vet edildiğini bildirmiştir. 

Kabina Brüksel konferansı

na verilecek cevabı 12 te~rini
sani ictimına tehir etmiftir. 

Japonya ile ltalga 
bir tlcaretmukavelesi 
imzalıyor 

Tokyo 9 (Radyo ) japan 
hükümeti ile ltalya arasında 
arasında yeni bir ticaret mu
kavelesi aktedilmek üzre mü
zakerelere başlanmış olduğu 
bildirilmektedir. Bu mukavele 
italyamn Afrikadaki müstem
lekelerine de f&IDildir. 

Gagrı dostane bir 
hareket saymışlar 

Roma 9 (A.A.) - Sovyetlerin 
Roma elçisi İtalya hariciye 
nazınnı ziyaretle ltalyanın ko
monizm aleyhindeki pakta işti-

rakini bükümetinin gayrı dostane 
bir hareket telakki ettiğini 
bildirdirmiıtir. 
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Başvekil Celil Bayar 
proğramını okudu 

(Baştaraf lnci sahifede) 

kunu kaydeder. Yaşasın Türk 
:ınilleti ve yaşasın onun mümes
silleri bu münasebetle en derin 
h~iyab ihtiramkaranelerimi 
1akdim eylerim bay reis. 

Yugoslavya kraliyeti 
mebusan meclisi 

Stefanoviç 
Bundan sonra icra ve iflas 

11
' aİıqnunun albncı maddesinin 
ka~lettiği hususlara münhasır 
olınak üzere hususi kefalet 
san4ıgı hakkında'ki kanun la.: · · 
yıhasının geri verilmesine da-
ir Qaşvekilet tezkeresi okun
:trıuŞ ve layıhanın iadesi kabul 
t:dilmiştir. 

Başvekil kürsüde : 
Başvekil Celal Bayar sürek

li alkışlar arasında kürsüye 
gelmiş ve yeni hükfunet prog- , 
:amını izaha başlamıştır. Baş
bakan ikinci celsede izahatına 
devam ederek bitirdikten ve 
sürekli alkışlar arasında kür
süden indikten sonra Halil 
Menteşe İzmir, Berç Türker 
Afyon Karahisar, Şakir Kırla 
Kocaeli, Fazıl Ahmed Aykaç 
EJaziz, nutuk hakkında müta
laalarını etraflıca tafsil etmiş
ler ve başvekile muvaffakiyet
ler temennisinde bulunmuş-
1ardır. 

Müteakiben kabineye itimat 
talebi reye konularak tayini 
tsami suretile reye iştirak eden 
358 reyle müttefikan itimat 
hey an edilmiştir. 

Başvekil Celal Bayar alkış
)ar arasında tekrar kürsüye 
gelerek şunları söylemiştir. 

Başvekil Celal Bayar 
( İzmir ). Arkadaşlar evvela 
!>toğramım hakkında lütüfkar 
sö:zle:r söyleyen hatip arkadaş
lanma teşekkür ederim. Büyük 
'lllilleümizin sayın vekillerinin 
5tinıadına gelince buna karşı 
§ıiikranımızı ancak minnet ke-
i11ıesile ifade ede'Dilirim. Bu 

!.Xliunetlerimizi ödemek ıçın 
tasavvur ettiğimiz tek çare, tek 
Yol vardır. O da milletimiz ve 
llnemleketimiz için çalışmak ve 
Çabşmada sizin idealinizi tem
sil etmektir. Buna söz veriyo
tu.nı. Bütün vüsatimizle çalışa
tağız (Allah muvaffakiyet ver
ıı.in sesleri. Alkışlar ). 

Bundan sonra tekrar ruzna
!lıeye geçilmiş ve Van gölü 
~letme idaresinin 1932 mali 
Yllı hesabına mütabakat be
~annamesinin görülmüş olma
~•na dair Divanı Muhasebat 
tezkeresi Van gölü İfletme 
idaresinin 1932 yılı son hesabı 
hakkındaki kanun layihası ve 
bivanı Muhasebat Encümeni 
l:lıazbatası kabul edilmiş ve bu-

nu müteakip Büyük Millet Mec
lisinin 1937 yıh Mart, Nisan, 
Mayıs, Haziran,~T emmuz, Ağus 
tos, Eyliil ayları hesapları hak
kındaki mürakiplik raporları 

okunmuş ve daimi ·encümenle
re muayyen miktarda daimi 
aza tefrikı suretile vekaletlerle 
karşılıkh encümenlerden ikişer 
üyeden müteşekkil memurin 
kanunu muvakkat encümeni 
adile bütçe, dahiliye, maliye, 
miJli müdafaa encümenlerin
den beŞer aza . tefriki suretile" 
müteşekkil orman kanunu mu
vakkat· encümeni ve dahiliye, 
ikfo~at, maarif, ·maliye, nafia, 
sıhhat ve içtimai mueveneten
cümenlerinden seçilen üçer 
üyeden müteşekkil vilayetler 
hususi idareleri kanun layiha
ları muvakkat encümeni . teşkil 
ve makamı riyasetin bundan 
sonra içtimalarm saat onbeşte 
olması hakkındaki teklifi ka
bul edilerek çaharşanba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Tenkit değil temenni 
- Baş .aran 1 n ci Sayfada -

Halbuki, bilindiği veçhile, 
tenkidin manası, her hangi bir 

şeyin, bir mevzuun, bir mües

sesenin iyilik ve fenalık cep

helerini ayrı ayrı mütalaa et

mek, onlar hakkında ayrı ayrı 

hükümlerde bulunmak demektir 

İşte bu kadar temiz bir mef

hum, dünün muhteris matbua

tında, alabildiğine kirletilmiş, 

halkta ve müesseselerde, bir 
decal korkunçluğu uyandırmış

tır. 

Bana, bazı okuyucularım; şu 
veya bu meseleyi, mevzuu. ih-

mal veya teşebbüsü ne için 
tenkit etmiyorsun, diyorlar .. 

Yazılarımı takip edenler, bi
lirler ki; bu sütunlarda bazı 

temennilerde bulundum. Doğru 
ve haklı olan bu temennilerin 

nazarı dikkate alındığım da, 
şükranla söyliyeyim. gördüm .. 

Demek ki; temenni, makul ol
dukça, her kes tarafından iyi 
kabul görür. 

Fakat " tenkit ,, k~limesini 
ağzımıza almıyalım .. O kelime, 
bir çoklarımıza, hala fena 
hatıraların bir rüyası, bir ka
busu gibi, dehşet veriyor .. 

G0NC0 

YURDDAŞ: 
Türk parası, kaya gibi sağ
lam duruyor. 
En emin tasarruf parası 

Türk parasıdır. 

Tütiin piyasası açıldı 
Çine - (Hususi] Kasabamızda 

tütün piyasası açılmışb. Fiatlar 
40-80 arasındadır . Mübayeaya 
devam edilmektedir. 
Kaza merkezinde yeniden inşa

s1 takarrür eden büyük mikyas
taki ilk mektep binası yerinin is
timlaki için vilayetten kazamız 
kaymakamlığına emir verilerek 
istimlak bedeli havalesi gön
derilmiştir. Belediyece istimlak 
muamelesine başlanmak üze
redir. 

~ .... ·--

Çinede bir cinayet 
Çine ~ [ Hususi J 61111937 

cumartesi günü Çinenin kar
puzlu· karakoluna bağlı Ömer
ler köyönden Osman Ak ka
rısı Hatice ile beraber köy cı
varındaki zeytinliklerinden bir 
mikdar zeytin · toplamak için 
gitmişler ve orada bulunan 
amcası mehmed buna mani 
olmuş zubureden münazaa ne
ticesinne ~ Mehmedin yanında 

buhınan oğlu Hasan derhal ta
banca ile Osrnanın karısına 

ve birde kendisine bir kurşun 
endaht ederek hem Osmanı 

ve hem Hatçeyi yaralamış ya
ralananlar derhal otomobille 
kaza mekezine nakledilmişler 

isede biçare Hatçe göğsünden 
aldığı yara neticesi jandarma 
dairesi önüne geldiğinde öl
müştür. Haticenin birisi bir 
yaşında olmak özere dört ço
coğu vardır. Katil derhal jan
darma tarafından yakalanarak 
suç ortağı olan babasiyle bera
ber adliyeye teslim edilmiştir. 

Tele/011 hatları 
Tahrip edilmiş 

Kudüs 9 (Radyo) Tellüla-
ziz ile Hayfa arasındaki tele
fon telleri kesilmiştir. Hadise 
mahalline polis ve askeri 
müfrezeleri gönderilmiştir. 
Muhaberat telgrrf hattile temin 
edilmektedir. 

--.----
Edenin Avam Ka
ınarasındaki nutku 

Londra 9 ( A. A. ) - İngiliz 
hariciye nazırı Eden avam ka
marasında Salamanka makam
larile yapılan anlaşmanın ade· 
mifmüdahale siysetine bir ayrılık 
teşkil etmediğini ve bu anlaş
manın Genral Frankonun kon
trolu albnda bulunan yerler 
makamlarının İngiltere tarafın
dan tanınması demek olmadı
ğını söylemiştir. 

76 Askeri tayyare 
Af rikaya gidiyor 
Bükreş 9 (Radyo) - 76 As

keri tanare saat sekide 
Tunusa hareket etmiştir. 
Bunlardan 9 tanesi Tunusta 
kalacak diğ'ek"leri Şimali Af e
rika müstemlekeleri ile Hindi
çiniye gideceklerdir. 

yfız = 3 

Açık teşekkür 
Sekiz ay gibi uzun bir zaman 

dan beri hasta yatmakta bulu
nan pederim Osman Doyuranm 
hastalığını teşhis ve buyük bir: 
ihtimamla tedavi ederek aile
mizi mutlak bir felaketten kur
tarmış olan memleket hastane
si dahiliye mütehassısı doktor 
Hasan Tahsin Soyluya bo.rçlct: 
olduğumuz açık teşekkürleri
mizin muhterem gazetenizle 
iblağını rica ederim. 

Hükümet bulvannda 
doyuranlokantası sahibi 

Eyüp Doyuran 
(186) 

ilin 
Aydın belediye 
Reisliğinden 

Belediye meclisinin 81111937 
tarihli toplantısında ekseri yet 
olmadığından toplantmm 111 
111937 perşembe günü saat 
20ye bırakıldığı belediye kanu
nunun 68 incimaddesi mucibin-
ce ilan olunur. [ 185} 

ilin 
Aydın tapu sicil 
M11haf ızlığından 

Gerenkovah Mustafa oğlu 

Yusufun Aydınlı Mehmet oğlu 
cıvrık hacı hafız mustafadan 
35 sene kadar evvel haricen 
ve adiyen satın almak sure
tile elinde iken 328 yılında 
ölmesile veresesine kaldığı bil
dirilen ve bu suretle tescili iste
nilen Işıklı köyünün demiryolu 
albnda doğusu baytar oğlu ha.
tısı evkafa ait ağaç arası vak
fı tarlası kuzeyi giritli Bilal 
güneyi cırrık hacı hafız Must
fa taşıtsızlariyle çevrili bağı ve 

bahçenin tapu sicilinde kaydı 

bulunmadığından senetsiz ta
sarruftan tescili için gazete ile 
ilan tarihinin 11 nci günü be
rayı tahkik yerine memur gön
derilecektir. 

Bu taşıtsız üzerinde ayni hak 
iddiasında bulunanların ellerin
deki muteber vesaiki tasarnıfi
yeleriyle birlikte yerinde bulu
nacak keşif memuruna yahut
ta bu müddet içinde tapu sicit 
muhafızlığına 463 fiş sayısiyl-e 
müracaatlan ilan olunw-. 

(484) 

ı-·-·- Abone şeraiti .-... 
i Yıllığı her yer için 6 lira. 
: Altı aylığı 3 liradır. 
E İdare yeri: Ayd1nda C. H. 
f P. Basım evi. 
i gazeteye ait yazılar için 
! yazı i~leri müdürlüğüne, ilin
l lar için idare müdürlüğüne 
~ müracaat edilmelidir. 
: ................................................ . 

imtiyaz sahibi \'e Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendres 

Baeıldığı yer : 

c. H. P. Basımevi 



YOZ: 4 AYDIN SAYJ: 89 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediye malından köp
rölt mahallesinde 413 ada 14 
parsel numarab 336metre mu
rabbaı arsa açık artırma ile 
satılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli be

her metresi 20 kuruttu. 
3 isteklilerin ıartnameyi 

okumak için yazı itleri müdür
tüğüne, artırmaya ittirik için 
504 kurut muvakkat teminat· 
lariyle 151111937 pazartesi gü

nü saat 15 de Belediye daimi 

ilin 
Aydın Vilayeti 
Defterdarlığından 

Eski 25 kurutluk nikelle 10 
kuruşluk bronz paralar 2inci
teırin 937 sonunda tedavül 
mevkiinden kaldınlacağı ci-
hetle malsandığı ile ziraat 
bankasına müracaat edenler-
den bu nevi paraları abp mu
kabillerinde diğer paralardan 
vermek suretile değiştirilecek
tir. Keyfiyet ilin olunur. 

(182) 7,10,13.16,19 

encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

(163) 27 2 6 10 

...... 1 ·11111 1 

Birinci sınıf dahili hastalıklar 

Dr. HASAN T AHSIN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 

hastaneleri kliniklerinden mezun 

Hergün hastalarım Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin-uında kabul eder (111) 

r;ı •••ıaı;ı .-ıp·~· ••••• ~~~:Uı~b~!lıa~~~::~] 

fHer aradığınızı B~ 
~ ro 
~ Kazım Aydınel f~ 
!J Kitapçılık ve kiğıtçıbk evinde bulursunuz ,: 

!.J Halk ve Okul t! 
• • + Kitaplannda mühim iskonto yaptlır t 

• • • Okul Talebe • • • 
• Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir • • • + Hükumet bulvarı numara 2/30 Aydan 117 t 
fi1- :. + • • -.~.~+"'lll"~•p;q~ ..... lll';""'+qpı~~ ...... ';"i~._. ... ;!IP+++~ ~ ~ ·-- '""•llh•fılllıwilllıiiiiı*?"m ~ 

6 ay vade ıle elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu cadde1i : Aydın 

DOKTOR -~KTERİYOLOC 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Haatalıkfa~ Mütehauısı 

Dahili İntani hastahklan aburatuvar muayenelerile 
teşhis ve tedavi eder 

Muayenehanesi : 

Nazilli köprüsü karıısında Her gün hastalarım kabul eder 

...: ........ ~ .... .:ııı;:.r••.-..·.~.-ı7.-~. 
~r...-.ııı.wıı~IWlll~~....,...,.l!llıiiıl.,..~~~Oıllıb:i..,.. 

• • 

Taze ve U<UIZ ilaçlan 
Yik.sek derece ve sabit kokulu koloayala.rt 

Yalım 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

t l•tıuyon caddui : Mlllhan pala. ltllJ'fı•ı ........................ ~. 
C. H. P. Basımevi 

İyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her nevi 
köy evrakını hazırladıgım sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik: 
gazetesidir. 

,,,- İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Aydın İli Tarihi 
Y .ıan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

I'' 

1 
Fiab 250 kuruştur. 

.• ''1'llf.llllJ!lllll••'1l1111•1'1•1··1· 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcılık ve levazimatı 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinaları çok tık kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol
mayan amatörlere çeıitli ağrandiıman yaptırmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 
140 Aydın hükumet bulvan vakıflar idareai altında 

ı.llllaı9t!l ........ ~ •• i ......... Mldl191~ 

Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıldan Miltabauw 

Parb Tıp Fakllteli Hutanelerinden lhtlsulı 

Muayenehane: Aydında Gui Bal.anacla Bafalıoılu dükkiaınıa 
izeftıade her pn NIMhdan ak.tama kadar Hutalanna lıabal eder. 


