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· Atatürk şark seyahatine çıktılar 
R'eiSi Cumhur Sivasta Büyük Tezahüratla Karşılandı 

Savas 13 ( Radyo ) - Reisi , 
cumhur Atatürk beraberlerin
de Başvekil B. Celil Bayar, 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya ve 
Nafia Vekili B. Ali Çetin Kaya 
ve maiyetleri erkanı olduğu 

.. halde saat 9,11 de hususi tren-
lerile Sıvasa gelmişler istasyon· 
da vali komutan davetli olarak 
daha evvel Sivasa gelmiş bulu
nan mebuslar, mektepliler ve 
bir çok halk kitlesi tarafından 
hararetle istikbal edilmişlerdir. 

Atatürk istasyonda karşıla
yıcıların .. ellerini . sıkmışlar · ve 
tazim kıtasımn önünden geç
mişler ve halka iltifatta bulun
muşlardır. 

Atatürk doğruca cumhuri
yet' halk partisini teşrif buyur
muşlar ve yollarda bekleyen 
balkın yüksek tezahuratile kar 
sılanmışlardır. 
Atatür:k Çetinkagaya hare-. 
ket etliler 
· Sıvas 13 ( Rady~ ) - Reisi 

Orta Anadoluda 
Büyük Bir bataklık 
kurutuldu 
··'Aksaray 13 (Radyo) Aksa

ray civannda karasaz batak
lığının kurutulması için 1935 
senesindenberi devam etmekte 
olan çahşmalar sona ermiş bu
lunmaktadır. Bu bataklığı ku-
rutmak için 6 kanal açılmış ve 
muhtelif mahallerine dört köp
rü kurulmuştur ... 8000,, hektar 
arazi kazanılmıştır. Bu arazi 
O.zeriqe göçmenler için 400 ha
nelik bir küy yapılmaktadır. 
Bunlardan 120 ev bu ay sonun
da .bitecek ve g6çmenler yer
leşecektir. Diğer evlerde pek 
yakında ikmal edilmiş olacak
tır. __ ...,._. 

Atatürk bir seyahatte-

cumhur Atatürk Cumhuriyet 
Halk parti.sinden sonra Sıvas 
kongrasının . yapıldığı liseyi şe
reflendir.mişler . -ve. burada sınıf
ları gezerii>K tı:debelere bazı 

sualler sormu~lardır. Bundan 
sonra lokomotif ve vagon inşaat 
fabrikasına giderek burada 

altı aydanberi devam etmekte 
olan inŞaatı görmüşler ve iza
hat almışlardır. 

Atatürk saat 11, 15 te Çetin 
kayaya müteveccihen hareket 

etmişlerdir. Hareketler'inde top 
atılmak suretile selamlanmış
lardır. 

Qokuzlar konferansı Japonyanın 
cevabını tetkik etti 

Brüksel 13 ( R. ) - Dokuz 
devlet konferansı bugün saat 
on birde umumi ve gizli bir 
toplanh yapacak ve Japon 
cevabına resmen muttali ola
caktaktır. 

Öğleden sonra yapılacak 

içtimada delegeler fikirlerini 
bildireceklerdir. 

Brüksel 13 (Radyo) - Do

kuz devlet konferansı bu sa

bah saat on birde içtima et

miş ve iç.tim on iki kırk beşe 

kadar devam etmiştir. 

cevap karşısında konferansın 

nasıl bir hatı hareket takip 

etmesi lazım geldiğini karar 
altına almıştır. 

Bu karara göre Japonya bir 
daha davet edilmiyecektir, 

Brüksel 13 ( R.) - Kral 
Leopoldun Londraya seyahati 
münasebetile konransın bir 
müddet devamı imkanız kal-

mıştır. Zira konferans reısı 
buluan başvekil karala refakat 
etmektedir. 

Hayattan 5e•ler: 

Halil.evi Umumi 
heyeti toplandı 

Halkevimiz umumi idare h~~ 
yeti dün ilbay ve parti başka·· 
mmız Öıdemir Gündayın bat" 
kanlığı albnda bir toplanm~ 
yapmışbr. 

İlbay; Halkevinin çalı§~~ ' 
esasları üzerinde izahat al.:..ıq 
her çalışma ·kolunun mesaisi ile 
ayrı ayrı alakadar olarak bu 
kollann faaliyet sahalarını t~v
si için ne gibi şeylere ihtiyaç 
olduğunu sormuştur. Çok fay:
dalı kararlar ve neticeler alın·
masına yarayacak olan bu toPr 
lanb geç vakta kadar dev~~ 
etmiştir. 

~ 

C. H. P. ~· · ·. 
Ocak kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı Kalff?
köy ocak kongresi dün Ov.,_ 
kamun başkanı Ragıp 
Egenin buzurtile toplanmış ve 
ocak yön kuruluna Mustafa 
yıldırım, Hüseyin Çetin, Meh
met' Gamsız seçilmişlerdir. 

Bunlardan Mustafa Yıldınni 
ocak başkanı olmuştur. 

Bulgar il.ıralı 
Par iste 

Paris 13 ( R.) Bulğar kıralı 
bu sabah meçhul asker abide
sine çelnk koymuş ve bundan 
sonra kıraliçe ile beraber ser
giyi gezmeğe gitmiştir. 

Bir taggl!-_re kaz~~ı 
Kahire 13 (R.) - Bir yüz

başının idaresinde Hindiçiniye 
giden bir tayyare hava mey
danından hareket ederken 
lastiklerinin delinmeSi yürün
den sukut etmiştir. 

Diğer iki toyyare yollnna 
devam etmişlerdir. 

,. •; 

Kudüste kargaşalık 
ve tevkif at devaın i 

ediyor 

Konferans on altı buçukda 
bir daha toplanmıştır. Bu giinün adamı 

Kudüs 13 ( R. ) - Zrbıta ka
nşıkhklar çıkarmak tölunetile 
Kudüs belediye memurlanudan 
iki kişiyi tevkif ederek Ak
kada Fransız karargahına sevk 
etmiştir. 

Bir Yahudi de bir takım 
evrakı hamil olarak gizlice 
huduttan geçmek isterken 
tevkif edilmiftir. 

Brüksel 13 (R.) - Japonyamn 
cevabı dokuz devlet konfe

ransının bugükü celsesinde 

okunmuştur. 

Japonyanın konferansa işti

rak etmesi hakkındari davete 
verdiği cevabı red küstahca 
telaki edilmiştir. 

Brüksel 13 ( R. ) Büyük 
devletler ınürahhaslan Japon 
notası ile alakadar olarak bu 

-~-

Onu, bir aile toplantısında 
tanıdım. Genç, güzel, za
rif bir adam.. Kuvvetli 

ve sıhhatlı bir vücudu var •. 
Elbisesi, kıravab, hatta ço~ 

rabı o kadar ahenkli ki, bu 
genç için, çok zevk sahibi 
demeye mecbur olursunuz. 

Ya kouşuşu, ya tebessüm ve 
nezaket ifade eden bir çehre 
ile sağına, solu.na bir hitap 

edişi var ki, herkesi ağzına 

baktırıyor, herkesi onunla meş
gul olmaya~ yalnız onu dinle~ 
meye mecbur ediyor .. 

Ben, bir köşede. cin.simin bu 
müstesna hilkatine hayran hay
ran bakup duruyor, onun ka
dınlar ve erkekler arasındaki 
derin ve nadir erilir muvaffa
kiyetine gıpta ediyorum .. 

-Dfnıam' l llll'Ü "vfada •. 
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Japonların ileri hareketleri 
devam ediyor 

Japon kıtaab Nankini işgal etti imtiyaz sahibi 
devletler endişe içinde 

Şangbay, 13 [Radyo) Son ' Tokyo, 13 [RJ Şanghayda 
IDUharebeler münasebetiyle Hang Şu şimalinde karay çıka-
Fransız imtiyaz mıntakasında rılan Japon kıtalarının saat 
ilealerin sayısı 16 kiıidir. bun- 14 te ileri hareketlerine başla-
lardan birisi bir Fransız polis mış olduklarını bildirmektedir. 
hafiyesi, birisi deyli telegraf Şaııghay, 13 (RJ Mülteci-
guetesinde çalışan bir çinli lerle dolu olan imtiyazl mınta-
Ye on dördü de sivil balktandır. kada yüz bin kişi sefalet için-
Şanghay, 13 [R] Japonla- de bulunmaktadır. Hali hazır-

rın Şanghayda kazandıkları da imtiyazlı mıntakaya girmek 
İnuvaffakıyetten sonra beynel memnudur. 

milel imtiyazlı mlDtaka mekamab ~z:ı:=~ç~,,~n~e~. ızızt!!t!u""··'""""'ıu~ •• -n-c!!!"l·u""':;'"""1ı""'e~i-e:::~e~n..,.
endişe etm.eğe başlamışlardır. bu 

makamat beynelmilel mmtaka- dişe içinde 
dan askeri kıtalann geçmesi Çine (Hususi) Kazamızda 
halinde japon bükümetini pro- tütün piyasasının açıldığı, ve 
te6to edileceklerdir. fiatlerin 40 / 80 arasında oldu-
. Ş.ngbay, 13 [R] - Japon or- 1 ğunu yazmışbm. Halbuki yap-
dusu namına söz söylemeğe mı, olduğum tahkikata nazaran 
salahiyettar bir zatin gazete- ilk piyasanın açılmasına yardım 
cilere verdiği beyanatta Japon edecek olan yalnız bir parti 
kıtalannın bu sabah saat 9 da tütün 70 kuruşa satılmıştır. 
Nankine girdiklerini bildirmi,. hilen bu günkü fiatler 50 ku· 
tir. ruttan 35 kuruşa kadar düşmüş 

bir vaziyettedir. Çünkü yalnız 
(}umhuriget okulu Amerikan tabakoya mesup 
Hlmage hegeli Seyit bey namına bir şirket 

tütün almaktadır, Evelki akşam Cumhuriyet oku-
lu himaye heyeti senelik top- Bu fiatler dahilinde satılan 
tanbslm yapmış ve hesaplan tütünler üçüncü dördüncü dere-

cede değil birinci derecededir. tetkit etmek üzere bir heyet 
inhisar idaresinin ek•peri Bay seçmiftir. 
Hüseyin Çineye gelmiş ve 50 

Heyetin tetkikine nazaren kuruştan 72 kuruş arasında 
•eçen sene 462 lira 23 kruı 300 balya kadar almış ise de 
varidat 461 lira 25 kruş mas· bu hiçbir tesir yapmamıştır. 
raf yapılmıttır. 

Halen zürraın elinde 
idare heyeti seçimine geçi- külliyetli miktarda nefis tütün-

ierek Türk bava kurumu di- ler bulunmaktadar. Biçare zür· 
rektörü vilayet encümeni üye· ra elyevm tütünlerini · satmak 
sinden Ahmet Emin Arkayin, ve ve biç olmazsa 40 kuruşa 
orta okul fen bilgisi muallimi maliyet fiati olan tütünlerini 
Fahri Güleryüz, lbrahim Po- bef on kurut itibarile satabil-
saa ve Şakir Ôzkardeş ka- mek için kumpanya memur-
ı:anmıtlar ve himaye heyetini larım beklemektedir. Vaziyet 
teşkil etmişlerdir. o derece vehamet kesbetmiş-

-- - - ---

Çocuk bakımı· 
17 

kızarır. İlk hallerde ufak bir 
bademcik iltihabı halinde ken· 
dini gösterir. Tedrici surette 
iltihabı artarsa şekil değişir. 
Üzerinde karhalar tetekkül 
ederek karhavi bademcik ilti
habı olur. Bu da etraftaki (Lü
hatın) lücamına yapışırsa ora
rada marazi klefmonlar yapar. 
Boğaz şiştikçe şişer.Lokma ve 

hatta bir yudum su içilemeyecek 
hale gelir. Bu gibi ahvalde ev
lerde tedavi ile meşgul olma
yıp doktora derhal müracaat 
edilmelidir. Bu apseden cera· 
hat kana karışarak hastanın 
ölümüne sebep olabilir. Bu apae 
doktor tarafından açılır, hasta 
da şifayap olur. 

Bundan gayrı bademcik üze
rinde başka mikropların otur
masile bafka şekillerde anjit
lerde olur. Bunların en başla
rında gelen kuşboğanlı anjindir. 
Buğazda ihmal edilmemesi lazım 
gelen bir hastalıktır. Bademcik 
üzerinde beyaz muhati koyu 
beyaz renkte kabuklar görül
düğü zaman bu şekil hastalık 
hatırlanmalı. Ve bir difteri 
olacağı düşünülerek icil tedbir 
alınmalıdır. Eğer bu gibi haller 
mektep çocuklan arasında gö
rülürse mektep idaresi buna 
ehemmiyet vermelidir. Çünkü 

tir ki zürra yarının ne göste
receğini düşünmekte ve belli 
başlı gerek resmi ve gerek 

gayri resmi borçlarını ne su
retle ödeyebileceğine imkan 
aramaktadır. 

Meseleye hükümetimizin zür
ranın her derdine çare bulduğu 
gibi bu derdile de alikadar 
olacağını ümit ederek müteselli 
olmaktayız. 

Doktot f"ah~ttio Süfiır 

difteri çocuklar arasında aer1 

hastahktır. Yapdacak ted.avi 
ile iyi olabilen bu hastalık ih

mal edilmiyecek şeylerdendir. 

Bademcik üzerinde diğc.r 

hastahklann ebemmiyelilerin

den birisi de bademcik firengi

sidir. Bu da diğer azalarda gö

rülecek firengi arazile berabcıa· 
dir. Hususi tedavi ile önfuoıe 
geçilir. 

Bademcik üzerinde ver.em 
karbaları da olabilir. Az g&-

mekle beraber ihmal edilecek 

bir hastalık değildir. İşte ba
demcik hastalığının mevzii ari

zaları bunlardır. Bir de bunlan11 

baice intişar eden şekiller i 

vardır. Buradan kopan mikrop

lar edviyei lenfaviye ve gudde-
leri takip ederek buruna, dima· 

ğa, kulağa sirayet eder. Orada 

arizi hastalıklar doğurur. Cihazı 

hazma sirayet ederek mide 

ve bağırsakta o cihazlara ait 
hastalıklar husule getirir. 

cihazı teneffüse sirayet ede

rek ciğerlerde evveli nezlm 
bilahare zatilrree vesaire gibi 
ciğer hastalıkları yapar. 

Hulasa : Çocuklann bünyeleri 

üzerinde tesiri kati olan ba

demciklerin vaktinde tedavi 
dttirilmesi ve müzmin baJıe 

gelmiş ise ameliyat yapbnlarak 

çıkanlması lazımdır. Çü.ısku 

çocuklann ber türlü entan ve 

hastalıklara ve bünyevi neşri

nümalanna mani olan bir e.o

gel mahiyetindeeir. ihmal edil
memesi başlıca tavsiyelerimi:z

dendir. 
~=============~=========-=====~ --===================--:== 

• 
Baht işi 

Ro1nan 

Bunu niçin ve neye yapllllfbk? 1 
Bizi bu harekete sevkeden 

eebep ne idi? 
Almamn vatan vazifesine 1 

koşmak için yola çıkmıt bir 
ihtiyat zabiti olduğunu öğren- 1 

memiz mi bu sempatiyi yarat
mıştı bizde? 

Fransız kaymakamı ile baba 
oğul ingilizler de hiç fÜphesiz 
bunmı gibi kendilerini çağıran 
vatanlarının davetine uymuş 

yurtlanna gidiyorlardı. 
Niçin onlara iyi gözle bak

mıyorda bu almanı kendimize 
yakın buluyorduk ? 

Şimdi düşündükçe anlıyorum 
ki bu Alman severljk duygusu 
kalplerimize, ruhlarımıza daha 

Yazan: V. H. 
evvelden atılanmıştı. 

Bunu nasıl yapmışlardı, han· 
gi sihirli kuvvetle bunu bize 
atılamışlardı? Gobenle Bresla vı 
büyük bir sevinç ve samimiyet-
le karşılamışbk. Haydi artık 
yatayım. Düşündükçe ve yaz-
dıkça aklım bütün bütün karı
şıyor. 

11) Teşrinisani 

Havalar guzel gidiyor. So· 
ğuk var. Lakin tipi, fırbna yok. 
Karda yğmıyor artık. 

Bu fırsattan istifade etmek 
istedim, köye gittim. Dgazın 
bir şubesinin yamaçlarına yas
lanmış olan bu köyü çok seve
nm. 
Çocukluğumun hemen en gü

zel; en zevkli' z;:fmanlarıhı bu-

rada geçirdim. 
Yazın sıcak günlerinde her-

kes şehirde bunalırken ben ye
şil çamların altında yumuıak 
çayırlara, güzel kokulu çam 
pürlerine gömülerek kayalar· 
dan uçan suların şırıltısını, dal
larda ötüten kuşların cıvıltısını 
dinlemeğe bayıbrdım. 

Geceleri kahyanın karısı Du
du kadınJDın dizine batımı ko
yar ocakta yanan çam kütük
lerinin mavi alevlerine baka 
baka onun anlattığı köy masal-
larım dinlemeği ne kadar se
verdim. 

Dudu kadının 313 Yunan 
barbmda bir erkek kardatı şe
hit düşmüş. 

Kadıncağız kardatının sava, 
ve şahadet hikayelerini barp
tan geri gelebilenlerden dinle
miş. Bana onlan söyler. Sonra
da ağlardı. 

Ne yiğit delikanlıydı o; 
uşağım derdi. Bi yol gören ge-

ne g&reyim diye iıteklenirdi 
Daha dünya evine girmedeo, 

dünyasına doymadan gitti o ... 
Sonra içini çekerek onun na- · 

Sıl kahramanca dütmana a.al
dırmıt olduğunu ve nasıl vuru
larak kanlar içinde yere yuvar
lanmıt olduğunu baz.in hazin 
anlatırdı. 

itte bu maziyi bir daha ya
şamak için köye gittim. 

Tam dört gibı ve dlrt gece 
bu temiz, saf ve ipti~ muhit
te yaıadım. Dudu kadın beni 
yine eskiıi gibi se'riııçle karşı
ladı. 

Yine eakiai pbi ocağın ba
şındaki alçak sedirde bafUDı 
onun dizine koyarak yanan kü
tüklerin mavi alevlerini seyret
tim. 

Ona bu sefer ben kendi sa

vaş hatıraianmı amattım ve o 

yine hazin, hazin. ağladı. 
(Devanı yann t 
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Fantaııi 
-~ -
Çiftçi Rüyası 
Çiftçiliğin hiçbir meslekle 

uisbet kabul etmez güzellikleri 
,. nı:-dır. Çiftçilik bedbinlere nik

bioi, bezginlere enerji verir. 
Çiftçilik bir şiirdir. Yorgun, 

üzgün tarladan dönen ve yahut 
kızgın güneşin albnda buram 
buram terliyerek öküzlerinin 
aheste beste reftarına kendini 
uydurarak ve pulluğun sapını 
mesnet eden çiftçi neler dü
pnmeı: !.. Ara sıra çok yükse-
1'eıı şedit haykırmaların boşluk
lardaki akisleri bitmeden o ; 

tekrar hulyasına dalmıştır bile. 
Onun sinirlerini takviye eden 
ruhunu gaşyedici hulyaları : 
saatlar ve saatlerce sürer. O 
bunu farkında bile değildir. 
Omm düşüncesi mahal değil
dir, fakat hayaldir! o; yalnız 
borcunu ödeyecek en basit en 
iptidai ihtiyaçlarım temin ede-
cek, en az " kapitali düşünür,,. 
Fakat yazık ki; hulyasile mest 
alduğu o en az da eline geçmez. 
O kara ekmeğinin yanına kabk 
ettiği yağsız çükelek ve nadiren 
iki üç domates ile bağdadı ta
mirden sonra yedi buçukluğun 
mavi dumanları içine gömülür 
ve sanki muallim Nacinin: 
Sen olmasan ey hayali ümit:. 
Kabil midir iz diyadı ömrüm 
Sayendedir imtidadı ömrüm 
Binler yaşa en nihali ümid t 

şiirini dütünür. 
işte çiftcinin gıdrurı r... işte 

çiftçinin hulyası !.. 

O ne ümitlerle tarlasını dürt 
defa aktardı ; ne hulyalarla beş 
on defa sürgüsünü çekti ve ne 
emellerle besmele çekerek to
humunu saçtı. Ve binbir dere
den su getirerek binbir feda
kirhkla çapa parasını buldu ve 
işte mahsulücfe aldı. Fakat ne 
alıf ! .. 

Bütün bulyaları serap oldu. 
Bu sene yağmur yağmadı, 
mahsul az oldu ve filan falan 
sebeplerden dolayı filan ve fa
lan hükumetlerede ihracat ol
madı. Binaenaleyh filan ve fa
b.n tüccar da tabii aşağı fiyat 
teklif ediyor. E : •.. İnşallah ge
lecek sene pamuk para edecek 
o zaman; Fatmacığa bir albn; 
kendisine bir çizme; oğlana bir 
çifte alacaktır. E ! kimbilir ;. 
BellCide ~ ..• 

R. Aydoğdu -·-yeni ticaret kanunu 
etrafında çalışmalar 

Temyiz mahkemesi reislerinden 
B. Fuad Hulfısi ile Adliye 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Direktörü B. Şinasinin reislik
lerindeki deniz ve· kara ticare 
ti kanunlarını yeni baştan ha 
zırlayan komisyon çalışmala 
rına devam etmektedir Komi 
SJon önümüzdeki ~ylarda çalış 
msını bitirerk hazırlayacağı 
porejeleri bakanlığa verecektir 

AYDJN 

Telgraf idaresinin 
bir tavzihi 
Aydın geı:et~si müdürlüğüne 
Yapılan tetkikat neticesinde 

51111931 tarih ve saat 13ı30da 
Beyoğlu merkezince kabul edi
len bu telgraft Aydına 51111937 
tarih ve saat 15117 de adresi 
yanlış olarak ( faur) sanat oku
lu öğretmeni şeklinde · geldiği 

ve isim yanlışlığı ile gelen bu 
telgrafın kime ve hangi nama 
verileceği bittabi kestirileme
diğinden derhal tashihi için 
keyfiyet İstanbul merkezine ya 
zılarak alınan cevapta· faur
değil Rauf olduğu anlaşılmıştır. 
Gecikme sebebinin bundan mü
tevellid olduğunun tevıihini 

rica ederim. 
Aydın P. T. T. şefi 

B.H 

Bu günün adamı 
(Baştaraf lnci sahifede> 

Beraber çıktık.. Yolumuz, 
ayni istikamete düştü ve ga
liba, benden hoşlandı .. Parkın 
etrafında bir iki tur yapalım 

dedi, memnuniyetle kabul et
tim .. 

Hem yürüyor, hem konuşu
yoruz.. Bir aralık, senli benli 
konuşmaya başladı. Biraz hay
ret ettim .. Fakat derhal ken-

dimi topladım ve içimden [Ne 
samimi adam!) dedim. Birinci 
turu ikmal ediyorduk. Söze, 

biraz evvelki mecliste bulunan

lara intikal ettirdi ve o gece

ye kadar, hakkında hürmet 

beslediğim birisi hakkında; 

( Bilmezsin. ne feci adam
dır.) dedi .. Ve yine, o geceye 
kadar, ağırlığı ve temizliğile, 
bende en güzel tesiri bırakan 
bir bayan için de: 

( O mu, dedi, oudan biç. 
bahsetmiyelim.. Onun ne kirli 
çamaşırları var .. ) 

ikinci turu bitirdik .. 
Yalnız benim değil, bütün 

. tanıdıklarının itimadını kaza

nan, gün görmüş, şahsiyet 

yapmış bir adam hakkmda da: 

- ( İşte, dedi.. Fenahğın 
timsali, gayri ahlaki temayül-

lerin kahramam olan bir adam 

arıyorsan, derhal yakasına ya
pış) .. 

Üçüncü turu bitirmiştik ki, 
mecliste bulunmak bedbebtlı

ğına uğrayanlardan hiç birisi, 

bu adamın ağzından ve gay
zından kurtulamamışb. 

Bahsetmediği bir ben kal
mıştım. 

Elini sıktım .. 
- Görüşürüz inşallah de

dim ve yürüdüm. 
G0NCÜ 

lıntiyaz sahibi ve Umumi Neşriya t 

Müdürü : Etem Mendrt• · · 
: 1 •• 

Basıldığı )er : 

C. H. P. Basım~v i 

, ____ . -

Köşkte ocak kongreleri 
Köfk (Hususi) -· Köşk ka

mun yön kurulunun köy ocak 
kongreleri devanı etmektedir. 
Kongreler bu yıl son derece 
samimi ve hararetli olmaktadır. 
Halk bilhassa dilekler üzerinde 
pek çok alaka göstermektedir. 
936 / 937 yılı il kongresinde 
temenni edilen dileklerden ya~ 
pılanlar okunarak halk dinle
yip çok memnun kalmaktadır. 1 

Y apılmıyanlarm da kanuna bağ
lı olduğundan sırası gelince ' 
yapılacahım aQ!ıyarak bu irşa
da' tan ron derace memnun 
kalıp ulu önderimize sıhhat 
ve afiyet temennisinde bulun
maktadırlar .. Konğreleri hitam 
bulan köy ocak yön kurulları 1 

1 

Mütekait, dul ve 1 

yetimler l 

' aşağıda gösterildiği üzere ~
çimleri yapılmıştır. 

Kuytııcular ocak yöın kurulu 
Alim ÖnaJ, Ali Bircan Ahmet 
Aydın, Cumadere ocak yön 
kurulu Durmuş Sahint Mustafa 
Başaran. İsmail kahraman, İl-
yasdere ocak yön kurulu, Meit

met Apay~n, Yakup Güler 1 

Koçak ocak yön kurulu Meh
met Bircan, Mustafa Coşkun,. 

Halil İbrahim Güneşdoğdu, Eğ
rikavak ocak yön kurulu Hüse-
yin Coşkun, Mehmet Zeybe~ 
Mustafa Çurmuş, Akçaköy ocak 

yön kurulu Ernin Önal. Meh-
met Topçu, Mustafa kavuk, 

Ilda ocak yön kurulu Fehmi 
Acar, Ahmet Kahraman, Hasan 

Hüseyin Ergün seçilmişlerdir . 

Bunlardan Alim Önal, Dur

muş Şahin, Mehmet Yavuz, 
Mehmet Bircan, Hüseyin Coş
kun, Emin Önal, Fehmi Acar, 
başkan seçilmşlerdir. Bu ocak 

Aldıkları para mikdarı 150 
liraya kadar olan mükellefle
rin 30 lirasından iktisadi buh
ran vergisi alınmamakta dır. 

Diğer taraftan mülki ve askeri 
tekaüd, dul ve yetim maaşları, 
bunları alanların diğer istih
kaklari yle birleştirilmek sure
tiyle 150 lirayı doldurduğu 
takdirde iktisadi buhran vergi
sine tabi tutulıyordu. 

· yön kuru) arkadaşlara hayırh 
işler temenni ederiz. 

Finans Bakanlığı, Divanı mu· 
hasebatla anlaşmak suretiyle 
150 liranın tayininde, tekaüd 
dul ve yetim maaşlarının he
saba katılmamasını kararlaş
tırmıştır. Bakanlık, tekaüt, dul 
dul ve yetim maaşları da hesa
ba katılmak suretile aldıkları 

para yekunu 150 lirayı bulan· 
ların şimdiye kadar verdikleri 
iktisadi buhran vergilerinin 
geri verilmesini de kararlaş

tırılmışbr. 

Japony Brüksel 
Konferansına 
girmigecek 

Tokyo 12 ( A. A.) - Japoo 
hariciye nazırı Belçika sefirine 

Japonyanın Brüksel konferan

sına iştirak etmesi için ikinci 

defa olarak vuku bulan davet1 

reddettiğini bildiren bir nota 
vermiştir. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvarında Halit Tığlı oğlu 
eczanesindedir. 

Aydın vakıflar Müdürlüğünden: 
1 Evkafı mülhakadan Hamzabali hacı ibrahim bey vak-

fından serçeköyde demiryolu civarındaki bahçede yeniden ya
pılacak bina açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli bin 
yedi yüz on dört lira kırk iki kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnamesi 
B Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
C - Fenni şartname 
O - Keşif cedveli 
İsteklilerden bu şartnameleri görmek arzu eden~er Aydın va

kıflar müdüriyetine müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme 31111937 den 31121937 cmna günü saat lOda 

Aydın vakıflar binasında eksiltme komisyonun4a ihale y.-pıla
caktır. 

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

mesi ve bundan başka aşağıdaki belgeleri mevcut bulundurup 
göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden musaddak vesika ve mesuliyeti 
fenniye için diplomalı mühendis veya fen memuru göstermesi 

B - Eksiltme, eksiltme kanununun üçüncü maddesinin A. ve 
B. fıkralarında yazılı vasıfları haiz ise buna dair vesika 

6 - Teklifler üçüncü maddede yazıhsaate kadar Aydın va
kıflar müdüriyeti komisyonuna ihraz olunmak üzere teminat 
makbu~u ile vesikaların ihzarı, bunlar temin edilmezse yapıla
cak müracaatların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 4,15,24,2 178) 
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Çine belediye 
Reisliginden 

28191937 gününde mllnaka-
saya flkarılan çine kuabasan
da inp edilecek olan üç gözlü 
ve bir depolu umumi hali in
şasına talip zuhur etmediğin
den münakasa 15 gün müddet
le temdid edilmiştir . 

Bedeli muhammen 400 liraya 
ibliğ edilmittir. Teminat mu
vakkate akçesi 30 liradır. ek
siltme kapalı zarf usuliledir ve 

2490 sayılı arbrma ve eksiltme 
kanunu hükümlerine tabidir. 

Talipler şartnameyi çine be
lediyesinden meccanen alabi
lirler. 

ilin 
Agdı11 Vakıflar 

ldaresinde11 
121111937 günü sablacağl 

evvele ilan edilmiş koçarlıdan 
sarıçaya kadar olan mahaldeki 
vakıflar idaresine aid zeytin
liklerden biç birisine talip çık
mamış olmasından 201111937 
cumartesi giinü saat 9 za ka
dar uzatıldığı ilan olunur. 

(192) 

MÜnakasanın hitamı 11121937 
çarşamba günü olup Ç~ne bele
diye encümeni huzurunda icra 
oluncakbr. (193) 

" ,,. .... 1 ..... ,. •' 1 

Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. ~ocuk 

haataneleri lılinilılerinden mezun 

Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eskı postahane 

~abul ede. illi 

1 

J 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise· yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçınlmaması 

Slimerbank yerli mallar terzibanesi 

( MU~ ERA YDIN) 
Demiryolu caddui : Aydan 

~ ........... .. 
~ DOKTOR ·JıAKTE.ftl!r.OOOG ·, 

1 Nuri Şemsi G~eren 
., 
5' 

intani Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili İntani. hastalıkları Jaburatuvar muayenelerile 
. teşhis ve tedavi eder 

ı Muayenehanesi: .:i 

.,. Nazilli köprüsü karşasında Her gün hastalaruu kabul eder 

C. H. P. Basunevi 
• 1 

iyi kağıt, Sağlam cilt, Tem~ baskılı· her nevi 
köy evrakını hazırladıgını sayın müşterileriıie: 
arzeder. 

AYDIN 
• 

i lin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,,,- lıanlannızı ( AYDIN ) a vennız. 

Aydın İli Tarihi 
Yaun 

Asaf Gökbel 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiatı 250 kul'Uftur. 

~ .................... 
· Foto Abbas Toğu 

F otoğrafcılık ve levazimab 
Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma

kinalan çok pk kornişler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinua ol
mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yapbrmak 
iatiyenlere kolaybk gösterilir. 
140 Aydın bükimet bulvarı vakıflar idaresi altıncia 

............................................... ~~~~ i DOKTOR 

f FAHREDDiN SÜGÜR 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutabldan Mitabauaaa 

Pariı Tıp FakllteM Hutanelerinden lhtiaulı J 
Mn,-7e-n-ehna-..-•: A,.dnnla Gazi Balwaı .. Bafal..p. cllldıaim.... ! 

Gzerincle her ıla Mltahclu akpma kadar Hutıdanaı kabal eder. • 
.................................................•..•. : 


