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Aydın şehrinin su tesisatı ihale edildi 
Tesisatı Hohtif şirketi yapacaktır 

-
106425 liraya ihale edilen bu tesisat bir senede 
·ikmal edilecek ve gelecek sene bu mevsimde 
Aydın şehri yıllardanberi hasretini çektiği 

temiz suya kavuşmuş olacaktır 

-~ nkara 17 ( Hususi ] - Be
kdiyenizin yaptırmış olduğu 
projeler mucibince Dahiliye 
vekaleti imar heyeti tarafından 
burada münakasaya çıkarılmış 
olan şehriniz su tesisabnın ya
pılması 106,425 liraya Hohtif 
şirketine ihale edilmiştir. Şirket 
y.a kmda inşaata başlamak üze
re Aydına gelecektir. 

Aydın - Belediyemiz yıllar
danberi uğraşmakta olduğu 
büyük işlerden birini daha ba
şarmış bulunuyor. 

yandan da belediye meclisi 
fevkalade içtimaa davet oluna 
r~k evvelce ittihaz edilmiş 
olan 90 bin liralık istikraz ka 
rarını 110 bin liraya iblağ etmiş 
ve yeniden yapıl'an istikraz 
mazbatası Dahiliye Vekaletine 
gönderilmişti. 

Ana borulardan mühim bir 
kısmının belediyece temin ve 

tedarik edilerek Aydın istas 
yonuna getirilmiş olması gibi 

bir takım hususi vaziyetler Ay 
dm şehri tesisatının başka bir 

vilayetle birleştirilmek suretile 

değil yalnız olarak münakasaya 

. talip bulunabileceği yolunda 

Atatürk yüce huzurlariyle Diyan:.. 
hekir Irak ve İran hathnın temel 

atma törenine şeref verdi . 
Büyük Şef Merasimden Sonra Elazize· 

Hareket Buyurdular 

Diyarıbekir1 17 (A.A.)- dün 
Diyarıbekir - Irak ve İran hat
tının temel atma merasimi ya
pılmıştır. Törende Baş vekil 
Celal Bayar, Dahiliye vekil ve 

' C. H. P. genel sekreteri Şükrü 
Kaya ve Nafia vakili Ali Çetin 
kaya, mebuslar birinci umumi 
müfettiş ve diğer davetliler 
ve hemen hemen bütün Di
yarıbekir halkı hazır bulun
muşlardır. 

Atatük hususi treninde tö
ren mahalline yakın bir yerde 
bulunıyor ve töreni yakından 
takip buyuruyorlardı. 

tindeki zevatla birlikte on ae;.. 

kiz kırk beşte Elazize müte
veccihen hareket buyurmuşlar-

dır. Hareketinden önce valinin 

şereflerine verdiği çayda hazır 

bulunmuşlardır. 

Diyarıbekir - Cizre hat~n 
yapılan temel atma töreninde 
Nafia vekili Ali Çetinkaya ile 
Baş vekil Celil Bayar bir~r 

nutuk söylemişlerdir. -·-/ngiliz kıralı Belçi
ka kıralı şerefine 
bir ziya/et verdi 

Malüm olduğu üzere şehrin 
su ve elektirik gibi hayati ihti
yaçları üzerinde ciddiyetle imali 
fikredeİı belediyemiz elektrik 
meselesinden sonra ondan da-

1 ha mühim olan Fakat başarılma
sı daha çok paraya tavakkuf İ 
eden temiz, sıhhi ve içilecek 1 

su meselesinide ele almış ve üç 1 

yıl evvel bir mutahassıs getire- , 
rek 3000 liraya yapbrdığı tesi- j 
satın projelerini Nafia ve Sıb- 1 
b.at ve İctimai muavenet veki ' 
letlerine tastik ·ettirdikten son 1 

ra münakasaya konulmak üzere 
Dahiliye vekaletinde teşekkül 

yapılan ricalar vekaletçede tas 

vip edilmekle belediyeler imar 

heyeti Aydın su tesisatının ya 

pılmasını bu .şerait altında tekrar 

münakasaya çıkarmış ve yuka-

Bir tayyare filosu da uçu,lar 
yapıyordu. 

Başvekil Celil Bayar açma 
töreni dolayısiyle dikilecek A
bidenin temeline konulacak 
vesika ve parayı muhtevi tor-

bayı toprakla örttükten sonra 
Atatürkün treni sürekli ve de
vamlı alk~lar arasında mahal
linden İstasyona gelmiştir. 

Londra 17 [ Radyo J - İn
giltere kıralı Belçika kıralı şe

refine verdiği bir ziyafet mü
nasebetile irat eylediği nutukta 

iki devlet arasındaki sıkı dost

luğun ebedi kalmasını söyle·

miştir. 

rıya kaydettiğimiz Ankara 
telgrafında da yazıldığı gibi 

keşif bedeli olan 110 bin lira
dan yüzde 3.25 tenzilile yüz altı 

bin dört yüz yirmi beş liraya 
ihale edilmiştir. 

· eden belediyeler imar heyetine Bu tesisat bir senede ikmal 
göndermişti. edilecek ve önümüzdeki sene 

Ayni zaman~a belediye bu bu mevsimde Aydın şehri yıllar 
tesisabn yapılmasını mümkün dan beri hasret çektiği temiz 

· kılacak para ihtiyacını da ve sıhhi suya kavuşmuş ola 
belediyeler bankasından yap- cakbr. Halkımıza bu iyi ha 
tığı bir istikrazla karşılamış beri müjdelerken Belediyemizi 
bulunuyordu. bu muvaffakiyetinden dolayı 

Bundan takriben yedi sekiz tebrik ·etmek bir kadırşınaslık 
ay e:vvel .belediyeler imar he- borcudur. 
yeti bu tesisabn , yapılmasını -...-
Muğ~ tehrinin su tesisab ile · Lehistan Geneler 
birleştirmek suretile münaka- Birliği Reisine Bir 
~Y~ k~~uş ise de hem o ~uilıast yapıldı i ı 

.· ~~da dÜ~ya demir fiatlerinin · V 17 ( R d ' · ı _ Hü-. " . . "ki arşova a yo 
yükseımesi ve hem de her ı · ·' · · 

hr. t . b b. d d 'ht kômet tarafından kurulan 
şe ıa esısa nı il' en eru e . . w • • • • • 

edecek talip bulnamamuından . · Gençler hll'lıgı reıııoe bı~ sw-
iş bir mllddet teahhüre uğradı. kast yapılmıştır. Mumaıleyh 

Yaz aylarında belediye reisi- evinden çıkıp. ?tom~diline bi-
nW: Nafiz Karabudal[ Ankara ya nerken kendısıne uç kurşun 

. giderek bizzat alakadar ma- atılmış ve kurşunlardan biri 
kamlarla temas etmek suretile şapkasını delip geçmiştir. 
işin seyrini tacil etmiş ve bir Suikastçılar kaçmışlardır. 

Atatürk istasyona gelişlerinde 
Başvekil ve Nafia vekilini teb
rik etmiştir. 

Atatürk istasyon binasını 

gezmişler ve birinci umumi 
müfettişin istasyonla sur ara
sındaki geniş sahada kuru
lacak yeni şehir hakkındaki iza
hatını dinledikten sonra ken
dini alkışlayan balkı selamlaya 
rak vagonlarına avdet buyur
muşlar ve refakat ve maiye-

Kıral Leopoltta ingilteı:ede .. 
geçirdiği elim harp seneleı'.in-

1 de lngiltere kıraliyet handa

nının ve lngiliz milletinin ge
rek şahsına ve gerek Belçika 
milletine karşı gösterdikleri 
insani muameleden bahsetmiş 

ve lngiltere yalnız bizi müdafaa 
etmemiş ayni zamanda istikli
limizide kurtarm~tir. Bu gün 

topraklarımızdan her türlü teh
likeyi çıkarmak kudretinde bu-
lunuyoruz, Demiştir. · 

j , . 

işte o arkadaş! . 
• ,. j 

. ' - ~"...-- ~ ••• : •• : • l • • : • .. .. • : 

Dün,. ·bir · tanıdıkla, iyi ar
kadaştan, vefalı arkadaş
tan bahsediyorduk .. 

Bir aralık dedi ki: 
[ - Çok seYdiğim bir arka

dat var.. Etliye sütlüye kant· 
maz.. Herkes hakkında iyi 
düşünür, herkes için iyi te
mennilerde bulunur .• Hiç kimse 
hakkında bir tarizi, bir dedi 
koduıu yoktur.. Her hangi bir 

adamın, l feD;a bit:.:·!·bateketini 
ifitse bile: , . .. · '· :. :~. , .. · · :. ~ ·: 

..~ ... Aceba·salıi mi? •. . Görme
. diğinı .için inanmam, der •. . , 

Bu deryadil arkadaşın, ken
dine göre telakkileri de ,var
dır. Bu telakkiler, tahmin e
dildiği veçbile, hep müsbettir, 
hep bayre ve iyiye matuftur .• 

Yalnız ona, kolay kolay 
- De•amt lncü ux~~da

fte.11" .. '" 
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C.H.P. 
Ocak kongreleri 

Şanghagda 20tJ bin 
Japon askeri var 

Şanghay, 17 (Radyo) Şang 
hay mıntakaaına yeni kuvvetler 
gönderilmekte devam ediliyor. 
Bu mıntakada timdiye kadar 
200 bin Japon askeri tahaşşüt 
etmi, bulunmaktadır. 

Çocuk bakımı 
Sultanhisar (Hususi) ·-- Sul

ta.ohiıar merkez ocak idare 
heyeti intihabab ve kongreleri 
16117 gecesi saat 20 de ka· 
munbay Cemil Sorman parti 
başkam Hakkı Sümer, baş 
6ğretmen lbrahim Dirim öğ
retmen Hasan Alpargon ve yön 
kanıl iyelerinin huzurlarile 
yapılm1' bir çok muvafık di
lekler yapıldıktan 'SOnra ocak 
idare heyetine Mehmet Zühtü 
Kılınç, Mehmet Malgoç, Hüse
yin Yalçın aeçilmiflerdir mu
vaffakiyetler dileriz. 
Köşk (Husuai) Köşk Ka-

munyön kurulunun ocak kon
greleri devam etmektedir , 

121111937 tarihinden 171111 
937 tarihine kadar kongreleri 
yapılan köyler ve ocak yön 
kuruluna seçien arka~qlann 
adlarım aşağıda bildiriyorum. 

~ 

. Çin ordusu 
dağılıyor mu? 

Tokyo, 17 ( Radyo ) Şang 
hay Nankin şimendiSfer hattı. 
üzerinde ric'at etmekte olan ' 
Çin ordusu Japonların yeni bir 
taarruzu karfısında dağılmağa 
başlamışbr. 

Şimali Çinde ilerlemekte bu 
lunan Japon kıtalan Roksen 
şehrini işgal etmişlerdir. --
1\Jahiye müdürleri 
arBBında 

1 
Klşk, ( Hususi)- Kamunumuz 

kamunbayı B. Rıdvan Evinin 

Uzundere ocağı Mstafa Avcı, Karapınar kamunbaylığına git-
Ali Türk, Hamit Ünal, Başça-
yİr ocağı Lütfi Atılgan, Meb· 
met Aksoy, Sabri Çetin, Gök
gen. ocağı Mehmet taç, mos
tafa gökkaya, Mehmet Akın 
Kıran ocağı Hüseyin Bölük, 

mesi üzerine kamunumuza nak
len tayin edilen B. Osman Ko-

zan gelerek vazifesine başla

mıştır. Her iki kamunbaya ye-

ni vazifelerinde hayırlı başarı-
Mestan akçe, Yusuf Aydın, lar dileriz . 

- 18 -

Derununda şekerli, albomini. 
ve diğer mevadı karboniyeyi 
hazmedecek fazlaca ifrazlar 
vardır. Bilhassa meme çocuk
lannda sütü tahsir ve hazme
den ferman laktik fazladır. 
Çocular ana sütiinü inek sütün· 
den daha iyi hazmedeler: 

Bağırsaklar yeni doğan ço
cuklarda doğduğu zaman bo
yundan alb defa uzun olduğu 
gibi üç aylık üç yaş arasında 
da yedi defa boylanndan bü-
yüktür. 

Kalın bağırsaklar kahillerin 
bağırsaklarından 415 defa da
ha kısadır. 

Bajıraaldann gışayı muha
tisindeki ifrazat guddeleri ve 
adelitın kuvveti derecesi ço
cuklarda tedrici surette neşvü
nüma bula~ak nihayet iki 
yaşında kahil hale gelir. Bütün 
ifrazatı tamamlanmış olur. 

Mide anne sütünü l ,5-2 saat-
te hazmettiği gipi inek sütünü 

2,5·3 saatte hazmeder. Bun-

Doktor Fabrettia SGglr 

bağırsak on iki bağırsağı 4t:
diğimiz maa esnaaterdir. &
rada ilk bükilntüde aafır ile 
karplqır. 

Mideye geçen yaih maddelerı 
sabunlqbnr. Ve pugareudett 
gelen ifrazat ile de mid~ 

hazmım tamambyan fekerli ve 
diğer albominli maddeler ha-z
ma uğrar ve tedrici aurette 
atağıya doğru seyreden gıda 
lar aşağı bağırsak ifrularile 
de hazmı tamamlandıktan son 

1 ra bağırsak üzerinde ZügabeJcr 
vaııtaıile vücude emilir. Bir 

kısmı karaciğer yolundan bir 
kısmı da doğrudan doğnya 
edviyei lenfaviye yolile kana 
karışır. 

imtisas edemeyip kalan posa 
lar bağırsakta seyrine devam 
eder. Kalın bağırsağa geçer. 
Oradan da şerc tarikile barice 
çıkar, işte mideden itibarile 
meme çocuklannda hazmı maai 
6,5-8 saatte ve diğer inek sütü 
alanlarda İ8e de 9-9,5 saatte 
tamamlanır. Bu tabii hal ha~ta 
hk vukuunda daha geç olur. 
Hozım tamamlanması yirmi 
saat kadar da devam edebilir. 

Abatlar ocağı Muharrem bil
gen, Halil Çetin, Ali Kahraman 
Kosan ocağı Halil Cengiz, Meh 
met Uluad, Mebmed Erdoğan 

köy ocağı Osman Ejder, Mus
tafa T emoçin, Abdullah budak. 
seçilmişlerdir. 

Meme alan çocuklarda hazmı 
saatten evvel süt tekrar veril- 1 

tamamlanan maddei gaita ya 

dan dolayidir ki inek sütü alan 
çocuklara vasati iki buçuk 

Cumayam ocağı Mehmet Ôz
demir, ismail Karabey, Mehmet 
Karabıyık Ketenyeri ocağı 
Mustafa Ôzbey, Mehmet Akıl 

Bu arkadaşlardan Mustafa 
Avcı, Lütfi Atılgan, Mehmet 

• Taç, Hüseyin Bölük, Muhar-
rem Bilgen, Halil cengiz, Meh-

Hamid Gecegiden, Menteşeler 
ocağı Salih ôztürk , Muıtafa , met Ôzdemir, Mustafa Ôzbey 
Ç ti M h S K l Salih Ôztürk, ismail bilgen, e n, e met arı, ızılca-

köy ocağı lsmailBilgen, Mehmet I Ahmet Günal, Mustafa Memiş, 
Öner, Mustafa Erten, Karatepe Osman Ejder, ocak yön kurul 
ocağı Ahmet Günal, Ali Öz- 1 ba,kanı seçilmişlerdir. 
demir, izzet Yılmaz Meze köy · Bu arkadaşlara almış olduk
ocağı Mustafa Memif, Nuri Non ları yeni ödevlerinde iyi bata· 
lbrabim Karadeniz, Bakla- rılar dileriz. 

AyJuun tefrilıa.ı:88 

Baht İşi 
Reman 

Her birisi askerliğini; hem 
de uzun yıllar biiyük osmanb 
ülkesinin en uzak kifelerinde 
yapauf olan bu kalaraman türk 
t.balan indinde en tayam 
h&rmet adam; g6jdnde bir 
aavq yarasa t~yan adamdı. 
kabra.muhğma ıM'ltun olan 
bu adamlar için bu itte yq 
meteleai mevzubahs olamazdı. 

Harp g&mlif, vurmut ve 
YU1'111m111 bir türk; sayılmağa 
Ye tevilmeğe hak kazanmı, 

elemekti. 
Babamın en çahtkan çiftçi

lerinden biri olan Çolak Ali 
kahveden benimle beraber 
çıkb, yolda; 

Bey; dedi. Sen zabit ol-

Y a.ıan: V. H. 

dun. Beni çolak diye eskere 
almıyorlar. Şube reiıi tanıdı
ğındır. Ona disen beni esker 
etse olmamı ? 

Ali asker olapta ne ya
pacaksın ? Hem sen daha iki 
senelik evliıin. Çoluğuna ço
cuğnna bakacak kimsen de 
yok. Otur oturdutun yerde, 
dedim. 

Yanı bqıncla aaUanao aakat 
koluna Adeta bir nazarı gayz 
atfederek cevap verdi. 

Beğim eaah diyon emme; 
ben akranlarımın hepsinin sa
vaşta olduğu bu zamanda av
radın yanına varmağa utanı
yon alimallah, Sen bilirsin be
ğim şu i,I edi ve .. 

memelidir. Anne sütü alanlara 1 nm katı altın sarısı renkte olur 
bile iki saatten evvel meme 
vermek doğru değildir. 

Rontken ile yapılan tecrübe
lerde de çocuk gıdasını 1,45-2 
saatten evvel tahliye edemedi
ği gürülmüştür, 

Mide de hazmını tamamlıyan 
gıdadan tedrici surette mide
nin aşağı deliği olan büvab 
mideden bağırsağa geçmeğe 

başlar. Burada ilk rast gelditi 

\ 

Onu ikna için söylenecek tek 
bir şey .-ardı. Ben de onu söy-

1 

ledim. 
Ali bunun imkinı yoktur, 

ı decliaa. Devlet sakat adamı 
askere almağı yasak etmittir. 
Sen kiSyde çalış, bize erzak ye
tiftir. Muhakkak kivurla kar· 
tılaşmak şert değil ya •. 

Devlet yasağı sözü; ona ar
zusunun huıalüne m;kin olma
dıjını katiyetle aalatmıf ola· 
cak ki bu bahsi kapadı. Beni 
eve kadar getirdi. 

Avdan bilhaua on bet giin 
evvel Ballık dağında vurdulu 
btıyilk bir ayıdan behsetti. 

Bu ; ytız evli köyde erkek 
olarak bir bu Ali ile bet on ih
tiyardan bafka kimse kalma
llllfb. 

Hepsi kimbilir fU anda han
gi harp cephesinde dilfm•nl• 
ve ondan daha fenaaı tabiatla 

inek sütü alanlarda ise daha 
ziyade kab ve parçalar halinde 
ve daha ziyade kuru ve hazan 
beyaza meyyaldir. 

l Çocuklarda hazım keyfiyeti 
j nin ifrazatı muhatiyenin çocuk 
j luktan polayı muntazam olma-

' 

sından imkaa keyfiyetinde• cok 
iyidir. Meme çocaldan gıda-

lı lannın yüzde 96 llDI inek sütti 
alanlar ise yüzde 93 nü imka~ 

1 ettitir. 
-

boğuşuyorlar, yahut çoktan 
gözlerini bayata yu111a1111t bulu
nuyorlardı. 

Köyiin biitün ~rt. tarlala-• 
lann bakımı hepsi kadınlar.la. 

OD bq OD alb yqındaki ço

coldara k~b. 
Köyde geçirdiğim bu ~ 

gün zarfıada ne iztırap, ne 
elem lıikiyeleri dinledim .. 

En fecii bizim ev~ idi. 
o.la bdnnn fa~tli lW kev 
bamm verdiji Duna111 tam blr 
ayhk gllveii aaltere gitmişti. 

Zavallı delilranbmn bu ilk ba

harda klayeai gelmİf. 
Kezibula llemen yqıd idik. 

onun diilhllDI habrhyorum. 
Kay ideta bayram yerine 

dönm&ştU o giin ve o gece ... 
gtileşler, at yanflan yapbrmış. 
cirit oynamıtbk. 

U>eva .ıı yu111) 
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Ramazan fılcralari: 

Bir oruf yeme 
Oruç yiyenlerin boğazlarıne 

trimiş kurşun akıtıldığı koyu 
taassup devirlerinde bir bekta-
!Ji ahçı dükkanına girmiş yemek 1 
Yemeğe başlamış. Bunu gören 
hir zavallı köylü de karnını do
Yurmak istemiş. 

Bunlar böyle mübarek rama- t 

~.aa günü alenen naksisiyam 
ederken geçen devriye tarafın
dan yaklandıklan gibi doğru 
icadının huzuruna çıkarılmışlar. 

Böyle müthiş bir suçun ı 
lb.aıimunu olarak huzuruna geti- I 
rilen bu din hainlerini; oruçlu 
kafasının bütün asabiyetile ce
~landınnak istiyen kadı efendi 
evvela bektaşiye sormuş. 

Bire haini din; böyle alerıen 
naksi siya~ etmeğe nasıl cesa
ret edersin ? Bektaşi gayet 
~ kanhhkla cevap vermiş; 

Kadı efendi hiddet etme
yiniz. Ben oruç tutmağa mec
bur değilim de onun için karnımı 
doymuyordum. 

Hem hiddeti artan hem de 
bu küstahlık karşısında şaşıran 
kadı; 

Sen niçin oruç tulmağa 
mecbur değilmişsin bakayim ? 
Demiş. 

Ben ga vurunı. Adım da 
AJekodur da ondan. Bu cevap 
karşısında yapacak bir şey bu
lanuyan kadı efendi bu sefer 
bütün şiddetile öteki biçareye 
Yüklenmiş ve adamcağızm göz 
~aşlarına çoluğundan çocuğun

dan behsederken yalvarmasına 
bakmaksızın kararı basmış. 

Alenen naksi siyam edil
i"inden buğazına kurşun akıtıl
llıasına hüküm ettim. 
Karnını doyurmak gibi en 

ia.bii bir iş yapması yüzünden 
tos koca bir adamın hem de 
ı>ek feci bir şekilde öldürülece
ğini gören bektaşi kadıya doğ
ru ilerliyerek. 

Kerem buyurun kadı efen
di hazretleri. Şu gösterdiğniz 
O\daleti diniye beni teshir etti. 
~üslüman olmağa karar ver
diın. Yalnız . siı:den ~~r ricam 
~ar. 

Bir gavurun mslüman olma· 
~nına delalet etmek hayırlı bir 
lllqvaffakiyete ereceğinden çok 
!IJe'Vinen kadı sormuş; 

Nedir ? Söyle. 
.. - Şu. zavallı adamı bana ba
t'ıflayın. Benim kölem olsun! 
Kadı·efendi raı:ı·olniuş. Bek-· 

taşiye kelimei şehadet eetirt-
1'iş ve adın1 da Ali koyarak 
~den kutarılan köylü ile 
~aber salıverilmiş. 

L Şehirden çıkıncıya kadar 
~•tardığı adama tek söz söy-
tlıiyen bektaşi şehrin dışında: 

- Arkadaı; demiş. Gavur 
~~um kendimi, müslüman ol
~nı seni kurtardım, Bir daha 
~ııu başına al da böyle sonu
~\I getirmiyeceğin işler yapma. 

aydi şimdi uğurlar olsun. 

AYDll' 

B. Eden iyileşti 
Londra, 17 (Radyo)--Soğuk 

algınlığı geçırmış olan hari
ciye nazırı B. Eden bu gün 
başvekilin riyasetinde topla
nacak olan kabine içtimaına 
iştirak edecektir. 

1 .... 

işte o arkadaş/. 
- Baş_arafı l nci Sayfad:.ı • 

açamazsımz.. Hele fikirlerini 
söylemeye razı edemezsiniz .. 
"Ne lüzumu var tır~ın .. der, 
geçer. O, fikirlerini söylerse 
(Akıl hocalığı) edeceğine kani 
ve binaenaleyh bundan çok 
müçteniptir. 

Kendisine, küçük bir sami
miyet gösterene - samimiyet 
gösterildiğine kani olmak şar
tile - kul ve kurban olur .. 

Acınızı işitse, herkesten ev
vel, sizin dertor tağınızdır. 

Sevincinizi duysa, onun kadar 
memnun olana rast gelmez
siniz. 

Muhatabında, azıcık asık 

surat görse, sebebini; uzun 
tahlilden sonra, eğer bunda 
kendisine karşı küçücük bir 
istiskal kokusunu bwursa, on· 
dan fersah fersah kaçar ve 
bir daha onunla görüşmesine 
imkan yoktur .. 

Kendisi ile, acısı ve neş' e
sile en küçük bir alaka gös
terene ise, madamülbayat mü
teşekkirdir, minnettardır. 

Elinden geldiği kadar mad
di yardımlarda bulunmaya a
deta tişnedir. 

İnsanları mevkılerine ve ser
vetlerine göre değil, kafalan
na ve karekterlerine göre 

tasnif eder ve bu tasnife na
zaran hürmet ve riayete tabi 
tutar. 

Halinden memnun, hayatın· 
dan memnun, dününden, bu 
gününden ve yarınından mem-

nun, kendisi ile bağdaşabilen. 
kendisi kendisine yeten bir 
adam .• ] 

Tanıdığın anlattığı bu ada
mı hiç görmemiş, işitmemiş, 
tanımamışbm •• Avu.ç içi kadar 
olan bir muhitt•, böyle bir 
adam bulunur da nasıl bilin
mez .. 

Sordum: 
- - Kimdir, 

dedim .. 
bu arkadaşın, 

- Bu adam, idealimin ar
kadaşıdır, dedi •. Bu adam, bir 
arkadaşlık gayesidir. Ben, 
yalnız bunun tahayyülü ile 

Belçika parlamen .. 
tosu toplandı 

Brüksel 17 [ Radyo J - Par
lamento toplanmıştır. Ayin 
meclisi ise meb'u11an meclisin
den gelmiş olan layihaları çı
karmış ve tekrar içtimaa davet 
edilinceye kadar dağılmışbr. ----

Böcekli Halil 
İbrahim 

Aydının yegane emlak 
Komisyoncusu 

En ehven ve en uygun sart. 
larla em lik satılır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 
· Franko Yeni Devle- bahçeler ve evler 

tin Avrııpa ve Hıris- , İstasyon caddesinde No: 4 

figan medeniyetini 
1 
__ (_19_7_) ___ (_3_-6_)_ 

müdafaa edeceğini . ı·ıaA n 
söylüyor i 

Salamanko 17 [ Radyo J - İ Ç 
General Franko gazetecilere j ine belediye 
verdiği beyanatta teessüs eden Reisliğinden 
Yeni devletin Avrupa ve Hıris- 1 - · Eksiltmeye konulan ~: 
tiyan medeniyetini müdafaa evvelce münakasaya çıkarılıp 
edeceğini söylemiştir. talip zuhur etmiyeo Çine 

- • • • - kasabası belediye mınta-
Macar is landa kasının 21 hektar meskün ve 
Alman akalliyetleri 66 hektar gayri meskün kısm:ı-
Budapeşte, 17 [ Radyo J _ nın haritası alınmasıdır. 

Başvekil Macaristandaki Al- 2 Muhammin kıymeti be-
man akalliyet delegelerini ka- deli 20 lira, gayri meskün kısmı 
bul · ederek Macaristanda yer- l O liradır. 
leşmiş bulunan Alman akalli· 3 - İhale müddeti ilan tari -: 
yetlerinin isteklerini yerine hinden itibaren 10 gündür. 
getirmiş olduğunu söylemiştir. 4 İhale kapalı zarf usulile 

Avusturyada asker
lik/ müddeti 
arttırıldı 

Viyana 17 (Radyo J - Hü-
1 kumet Milli meclise teklif etti-

ği bir kanun layıhasile Subay~ 
larm askerlik müddetini 42 
yaşından 60 a çıkarmıştır. 

·~)-(., 

Ha lif aksin Berlin 
seyahati ! 

Berlin, 17 (Radyo) - Berline 
bir ziyaret seyahati yapmış 

olan lord Halifaksin ikamet 
proğramı henüz tesbit edilmiş 
değildir. Lord Halifaks cuma 
günü bay Hitlere mülaki ola
caktır. 

Açık teşekkür 

ve 2490 No. lu kanun hüküm-
leri dairesinde 271111937 cu
martesi günü saat 11 de Çine 
belediyt encümeni huzurunda 
icra edilecektir. 

5 - Taliplar eksiltmt" şart
namesini çine belediyesinden 
meccanen alabilirler. 

6 · Teklif Mektubları 4üncü 
maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar çine belediye 
encümenine verilmiş veya pos
ta ile gönderilmiş olması la-
zımdır . ( 201 ) 

18 23 26 

ilin 
Aydın cumhuriyet 
Muddeiumumilinden 

Aydın ceza evinin birinci 
kanun 937 iptidasından Mayıs 
938 nihayetine kadar albaylık 

ihtiyacı olan ve muaammen be
deli 5040 liradan ibaret bulu

nan beheri 960 gramdan 63000 
adet tayin kapalı zarf usüliyle 
münakasaya konulmuştur. İha-
le 301111937 tarihine müsadif 
sali günü saat 16 da C. M. U . 
liğinde müteşekkil kamisyonda 
yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 380 liradır. 

milteselliyim, mesudum.. 

1 
G0Nc0 

2S il!l2ZL LW - &!!9 

Umurlu Uray başkanı İbra
him Çörüş, bu yıl okulumuzun 
on yedi fakir çocuğuna elbise 
ayakkabı ve kep yaptırmış, o
kul çocuklarının malfımabnı 
arttırmaları gayesilede kütüp
hanemize yirmi beş lira teberru 
da bulunmuş ve okulumuza otuz 
lira kıymetinde, mühim ihtiyaç
larımızı teşkil eden eıyalan al
mıştır. Bundan başka· okulumu
zun ön duvarlarının yapılması 
için uray bütçesine elli liralık bir 
tahsisat konmasma delalet et
miştir. 

Bu, hayırsever ve çalışkan 
arkdaşımıza gazeteniz vasıta
siyle Umurlu ilk okulu idare 
heyeti ve talebe velileri namına 
teşekkürlerimizin bildirilmesi
ni rica ederim. 

2 - Teklif mektuplan 3011 lı 
937 sah günü saat 16 ye kadar 
makbuz mukabilinde C. M. U. 

......... Abone şeraiti --····: 
i 
i Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
• Altı aylığı 3 liradır. : 
~ İdare yeri: Aydında C. H. ~ . . 
: P. Basımevi. : 
~ gazeteye ait yazılar için i 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- i 
~ lar için idare müdürlüğüne ~ 
! müracaat edilmelidir. ~ . . ....................................... ...._ ............ . 

Umurlu ilk ouklu 
Baş öğretmeni 
F. Tüzün 

liğine verilecektir. Şartname

nin tastikli suretini istiyanlere 

parasız olarak verilir. 
(190) 13,18,23,30 

lmtlyaı: sahibi ve Uoıumi Neşriyat 

MOdürii : Etem Mendres 

Baınld1ğı yer : 

C. H. P. Baaımev i 



YOZ: 4 
'. AYDIN .SAYI ; 96 _ 

ilin 
Aydın tapu sicil 

:Muhafızlığından 

Aydın hususi muhasebe ida

ıcıinin temellükünde iken 121 
kanunuevvel 341 tarih ve 361 
·sayılı encümen karariyle 2500 
liraya tavash Ali oğlu durmuş 

aliye satıldığı ve namına tescili 
maıkür idare tarafından bildi
rilen koçarlı bükümet konağı 

karf1s&nda tarafları bakkal 

mehmet ve bacı ali ve komser 

mehmed ve posacı Mehmed 

dükkanlarile çevrili mağazanın 
tapu sicilind ~ kaydı olmadığın

dan senetsiz tasarruftan husu

si muhasebe namına tescili için 

gazate ile ilan tarihinin 11 oci 

günü berayı tahkik yerlerine me

mur gönderilecektir. Bu ta-

şıtsız üzerinde ayni bir hak 

iddiasında bulunanların ellerin

deki muteber belğeleriyle bir

likte yerinde bulunacak keşif 

memuruna yahutta bu müddet 
içinde tapu sicil muhafızlığına 

471 fiı sayısiyle muracaatları 

ilin olunur. (202) 

.-·~·••''11l!imiiif 4}Mµ •~illııtı~ılJlllllllPJ~lll!UlüJJDlll~ 

ı· ~~c~~~~~\'.;:~S~~ ;~~~~· i 
Pari• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk 4 

ha•taneleri kliniklerinden mezun 1 
Hergün hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane 

bin \Smda kabul eder (111 ) t 
~ ıllllıııılı ııliııı!lllMııı.~ıtı.8 

.. 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
hrsabn kaçınlmaması 

S&merbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryola caddesi : Aydm 

-· 
IP~llHl"lltllP•j•••ıl•ij j , ........ 1'11. 

DOKTOR - BAKTERIYOLOCi 

Nuri Şemsi Güneren 
İntani Hastalıklar Mütehauısı 

Dahili intani hastalıkları laburatuvar muayenelerih: 
te,his ve tedavi eder ~ 

~ Muayeııehanesi : ~ 
~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul ederJ 

la·ımııı 1 !~ ııillıııılll!ı ~ıiltırıti l ılllUıı ıaımııı ııtıı ~.-

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağı.lan ve erı 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

,... llanlannız1 ( AYDIN ) a vennız. 

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen' 
ilk zamao1ardan MiUi mücadele devrine kadar bütün tarib 

"akalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye edetit· 

Fiab 250 kuruştur . 

... H~llfttaıpf'l\1 ........ 1 .... 1191 

Foto Abbas Toğu 
F otoğrafcılık ve levazimab 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma
kinalar1 çok tık kornifler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinua ol- · 
mıyan amatörlere çeıitli ağrandiıman yapbrmak 
iıtiyenlere kolaybk gösterilir. 
140 · •Aydıa htikümet bulvarı valuffar idareai altancia. ı , 

............................................... . ;~ ... "") i DOKTOR ' 

! F AHREDDIN SÜGÜR 
, ... 

i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Mütahaasas.ı 

i
• Parla Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisulı · 

Muayenehane: Ayclmda Gazi Bul•annda BafalıOl'lu dlldlinıaı• 
Gzeriade her pa sabahdan alqama kadar Hutalanm kabal .. ., • 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 


