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Telgraf haberleri 
1 lııgiliz kabinası Loı·d 1 

Hali/ aksı dinlenıek 
üzere toplandı 

:rii r kiye Hollanda 
ticaret iilllaşması 

Ankara 24 { A. A.] - Bü
yök Millet Meclisi bugün top
lanmıştır. Bu toplantıda tür
k.iye }le Hollanda hükfımetle

ri arasmdaki ticaret anlaşma
sı ve merbutatmın kabulüne 
dair olan . kanun layıhasmın 

birinci müzakeresini yapmıştır. 
-- ~-

Jlfaliye Vekili bir 
z i11af'et verdi 

Ankara "24 [ A. A. ) - Ma
liye vekili Fuat Ağralı dün 

aksam Ankaracb toplananBalkan 
antantı bankaları konferansına 

murahhas olarak iştirak eden 
Balkan devletleri ihac banka
ları d.ir~ktörleri şeref ine bir 
zi-va.fet vermiştir. 

Bu ziyafette Hariciye vekili 
Doktor Tevfik Rüştü Arasla 
iktisat vekili Şakir Kesebir ve 
Trabzon saylavı Hasan Saka, 
i\'1.illi bankalar direktörleride 
hazır bulunmuşlardır. 

Fra11sız nazırları 

Londraya davet 
Edildiler 

Londra, 24 ( A.A. ] İngiliz 
başvekili B. Çimbirlayin ile ha
riciye nazırı B. Eden beynel
milel vaziyetin tetkiki için 
r ransız baş vekili ile hariciye 
nazırı B. Delbosu Londraya 
davet etmişlerdir . 

Hitler - Halifaks görüşme
lerinden sonra yapılan bu da
''ete Londra siyasi mehfille
rinde çok ehemmiyet verilmek
tedir. 

Alman - Macar 
Müzakereleri etrafında 

tefsirler 
Paris, 24 ( A. A.) - İyi ma- ı 

lumat alan mehafilde Belinde 
macarlarla Almanlar arasında 
yapılmakta olan görüşmelerin 
iktisadi ve siyasi mahiyette 
olduğu ve macaristanm hukuk 
meselesinde ki isteklerinin de 
bu görüşmelerde derpiş edil
diği söyedmektedir. 

<>- -

Fraıı.'Jada Cumlıuri 
yet aleyhine biı· 
hoınplo nıeydana 

çıkarıldı 
Paris 24 [ A. A. J -- Fransa 

dahiliye ne~areti bir beyanna
me neşretmiştir. 

Bu beyannamede Fransız 

emniyet idarseinin cumhuaiyet 
müesıtesele.ri aleyhine tevcih 
edilmiş hakiki ve mühim bir 
komployu meyanda çıkardığını 
ve mühim miktarda harp mal
zemesi musadere ettiğini bil
dirmektedir. 

-·-
Enternasyonal Paris 
Gazetesi kapanıyoı-

Paris 24 [ Radmo ] - Enter 
nasyongl Paris gazetesi yarın 
gece yarısı bapanacakbr Bu 
gazetanın son günkü hasılatı 

Paris fakirlerine tevzi edile
cdilecektir. -·-Bir yolcu taygare
sinden Jıaber goh. 

Londra 24 (Radyo) Ka-
bina Lord Halifaksın Berlin 
seyahati hakkında vereceği 
izahatı dinlemek üzere bugün 
saat 11115 te toplanmıştır. 
Halifaks saat 10130 da yarım 
saat kadar Başvekil Bay 
Çemberlciyn ile görüşm~tür. 

-···--
Fran.~anııı eshi 
Habeşistan elçisi 

Londra 24 (Radyo) Roy-
ter ajansı bildiriyor: mahalli 
İngiliz makamatı Habeşistanm 
sabık Fransız elçisi Haverya
nın ikamet tezkeresini yeni
lemekten imtina etmişlerdir. 
Mumailey ikamet tezkeresini 
üç ay için almış bulunuyordu. 
Bay Havarya Konfoda ikamet 
etmek niyetinde idi. 

•>•'>~(Cı1• 

İngiliz kıralı Eski 
ltalgan muharip/e
rini .kabul etti 

Londra 24 [ Radyo J Eski 
İtalyan muharipleinden bir gu
rup kıral tarafından Bukingam 
saruyında kabul edilmiştir. 
Kral muhariplcrle bir müddet 
görüşmüştür. 

... 
Sovgetler Birliği 
Halk komiserleri 
meclisi toplandı 

Moskova 24 [ Radyo ] Sov
yetler birliği Halk komiserleri 
meclisi, halk komiserleri mec
lisi reisinin başkanlığında top 
lanmış Soviyetler Birliği hü
kumetinin ekonomi siyaseti 
hakkında bir proğram hazırla
mak üzere bir konsey teşkiline 
karar vermişlerdir. Konsey 
hazırlayacağı proğramı mecli
se tevdi edecektir. 

Hayattan •eder: 

C. H. P. 
Güzelhisar mahallesi 

ocak kongresi 
Merkez ilçenin Güzelhisar 

ocak kongresi dün akşam ilçe 
yön kurul başkanı doktor Nafiz 
Yazganın huzurile toplanmıştır. 

Mahalle halkı, şehrin elek
trikle tenvirinden dolayı be· 
lecüye reisi Nafiz Karabudağa 
ve belediye maclisine karş1 
şükranlarını izhar etmişlerdir. 
Dilekler tesbit edildikten sonr 
yapılan seçimde Hasan Çetin
baş, Murat Özseyan, Durmuş 
Ekici ocak yön kurul heyetine 
seçilmişler ve bunlardan Ha san 

· Çetin ocak başkanı olmuştur. 

Bayramda bir balo 
verilecek 

Aydınspor kulühu tarafın
dan bayramın ikinci pazar gü
nü akşamı halkevi salonunda 
bir balo verileceğini haber 
aldık. 

Mevsimin ilk balosu olacak 
olan bu balonun mümkün pl
duğu kadar iyi ve parlak ol
ması için tertip heyeti çalış

makta ve hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Çoktanberidir böyle bir 
toplantı olmamıştır. Yapılan 
hazırlıklara göre her halde 
güzel olacak olan bu balonun 
eğlencesi kıt memleketimizde 
neşeli bir gece geçirilmesine 
vesile olacağı süphesizdir. 

~·--·~ 

Münir Nureddiıı 
Geliyor 

Bir Müddetten beri İzmirde 
bulunan sanatkar Münir Nu 
reddin 281111937 pazer günü 
akşamı Halk evi salonunda Kı 
zılay menfaatına bir konser 
vermek üzere şehrimize gele 
cektir. 

Paris 24 (Radyo) - Havas 
ajansının muhabiri Fransız 
Başvekili ile hariciye nazm 
Delbosun İngiltere hükumeti 
tarafmdan vaki olan daveti 

kabul edeceklerinin ümidedil
mekte olduğunu ve Lord Hali
faksın Almanya seyahatinden 
sonra Lehistan ye küçük iti
laf devletlerinden evvel yapı· 
laıı davetin Pariste iyi karşı
la ndığını bildirmektedir. 

V arşava 24 [ Sadvo ] - Var
şova Filistin seferini yapan 
yolcu tayyaresi Selanik Bükreş 
arasında kaybolmuştur. Bu tay
yar Selaniğe gelmiş ve ondan 
sonra bir haher alınamamıştır. 

Tayyare Yunan ve Yugoslavya 
hükumetleri tarafından araş

tırılmaktadır. Fikret 

Berlin 24 (Radyo) - Siyasi 
mahafil Fransız başvekili ile 
hariciye nazırı Delbosun Lon
d raya gitmelerini müsait bir 
~··ı.ırette karşılamaktadırlar. 
Fransız nazırlarının Londrayı 

ziyaretleri Lord Halifaksın 
Berlin seyahatile alakadar 
olduğunu ve bunun Avrupa 
sulhunun teminine medar ola
cağını ihsas etmektedirler. 

Londra 24 (Radyo) Baş-

vekil Bay Çemberlayn ve ha
rıcıye nazırı Bay Eden ile 
Fransız başvekili ve hariciye 
nazırının görüşmeleri 29, 30 
son teşrinde vukubulacaktır. 

Dün gece, bir kitap aramak ı 
için, darma dağnık, cilt
siz, yersiz, istifsiz kitap- 1 

larımı karıştırırken elime "Ri-
babı. şikeste,, geçti .. 

Seneler ve senelerdenberi ele 
alınmamış, okunmamış olan 
Ribabı şikesteyi görünce, gö
zümün önünde ve kafamın 
içinde bütün bir mazi canla
nıverdi.. Heycanlandım .. Ga-

rip ve boynu bükük bir se
vinçle ürperdim .. Ve sahifeleri 
çevirmeye başladım.. Baştan 

bir mısramı okuduktan sonra 
arkası, kendi kendine ve hun
ca yıllardab sonra, kitabı ta
kip etmeksizin ağzımdan dö
külüyordu .. 

Bizim nesle mensup olup ta 
az çok okumuş olanlardan, bu 

-Devamı 3 ncü sayfada -
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Memleket !şlerinde eleman meselesi Çocuklarda Yorgunluk 
Geçen gün bir arkadaş söy- si insanı ürkütecek derecede . s •• • 

lüyordu: büyüktür. ve urmenaJ 
Halkevinde toplandık. İlba- Bütün yaptıkları bu işlerin ya . 

ya sunulan ihtiyaç listeleri pılamadı ğını, istenen randıma • • • 
içinde elemansızlıktan şikayet nın alına madığmı kahvelerde Çocukları mümkün olduğu parede " Çocuğun psikolojisi 
etmiyen yok gibi idi. tenkitten ibaret kalıyor. kadar az yorarak çalıştırmak ve tecrübi pedagoji,, adlı ese-

Halkevinde faaliyet isteni- Hiç şüphe yok ki dünyanın için ne yapmalıyız?.. Bu mü- rinde : ''Yorgunluk kanda hu-
niyor. Bunu bila istisna herkes en .kolay işi tenkittir. him sualin cevabı, ancak yor- susi bir takım zehirlarin toµ-
'stiyor. Fakat işte bukadar. Biraz parlak cümlelerle her gunluk probleminin ne oldu- lanınasından müteveUid umu-
Yalmz istenmekle kalıyor. hangi bir mevzua girseniz bir ğunu iyice bilmeğe bağlıdır. mi bir hadisedir.,, diyor. O 
Kimse bu halk müessesesinin çoklarını ağzınıza baktırmak Bu ise henüz pek az ta~ınmış halde yorgunluğun izalesi için 
dokuz şubesinden her hangi işten bile değildir. bulunmaktadır. Bu itibarla kanda birikmiş olan bu zehir-
birisinde başarabileceği bir işi Lakin bugün cumhuriyetin lerin dagy ıblmasından, kandan 
· · yorgunluğun sebep ve netice-.stemıyor. bizden beklediği laf değil iştir. 

N d d . b'l' L • • lerini i!etkik etmek faydalı e en ır ı ınemez; 11ızım Hangimiz şahsi istirahatımızdan, 
münevver geçinenlerimiz bu gibi içinde kendimizi nyuşturduğu olacaktır. Bugün yorgunluğun 
işlerde:ekseriya uzakta seyirci muz ataletten sıyrılabilıyoruz. . ölçülmesi ve tayin edilmesi 
kalmağı çalışmağa terçih Hangimiz kendimizi böyle 
ederler. bir memleket işine ı:-önlümü 

Bu işlere seçilenlerin çoğu zün bütün aşkile verebiliyo 
da seçildiği işin kendisine ruz? 

verdiği mevkiin adını bir eti- Çalşır gibi birisini goruruz. 
ket gibi taşımakla, muhafaza En az 'ahmaklıkla itham ederiz. 
etmekle iktifa ederler. hakkında olmadık dedi kodu 

Ne çalışırlar, ne de bir da-
ha o işin semtine uğrar adını 
anarlar. 

Tabiatile de bu şekilde her 
hangi bir iş görülmez. Cörülse 
bile yarım yamalak olur, Çün
kü üç beş kişilik bir heyete 
verilen iş nihayet bir tek ki
şinin omuzlarına yüklenmiştir. 

Bir kişinin başaracağı işin 
ne hayrı olur? 

İçimizde öyleleri varki omuz 
farına yüklenen memleket işle 

rinin ağır yükü altında ezilmiş 
bunalmıştırlar. 

Lakin bunlara mukabil ekse 
riyet kahvade laklakla vakit 
geçirir. 

Aydın gibi nüfusuna nisbet 
edilince oldukça kuvvetli bir mü 
nevver kitlesi olan bir memle 
ketin böyle sosyal işlerde bek 
lenen ve istenen randmanı ver 
memesi hakikaten biraz garip 
değil midir ? 

Bugünkü gendiiin lakaydi 

Aydının tefTikası:94 

yaparız. 

" - kendi işine bakmazda 
boş şeyler peşinde koşar. San 
ki memleketi o düzeltecek.,, 
deriz. Bu tenkidlerle onu so 
ğutmağa çalışır ve ekserya 
muvaffak oluruz 

Düşünmeyiz ki onun böyle 
kendi işini bile ihmal edecek 
derecede didinmesinde nihayet 
bizim de suçumuz vardır. 

Eğer bu işi onunla paylaşa 
cak olsak onada biraz istira 
hat zamanı vermiş pluruz. 

Arkaşım derdini uzun uzun 
anlattı 

Bu sözlerden banada bir 
hissei tariz çıktığını anladım. 

Fakat buna rağmen oturdu 
ğum rahat koltukta şöyle da 
ha rahat yerleşerek; 

- Haklısın azizim. 

Demekten başka bir şey 
yapmadım. 

Tek Yıldız 

• 
Baht işi 

Roman 

Nerede kaldın Macid ? Me
rak etmeğe başlamıştım. 

Yine o şefkatli ve okşayı
cı ses; ana sesı .. 

Kalbimden ılık bir ha va geç
ti sanki. 

-Biraz dolaştım anne. 01-
dukcada uzaklaşmışım. 

Haydi otur yarinede hem 
konuşalım hem yiyelim. 

Üzüntüme rağmen sabahın 
temiz havası ve oldukça uzun 
süren gezinti iyice karnımı 

acıktırmış olacak ki yemeğe 
tam bir iştiha ile saldırdım. 

Bir şey söylemiyorum, bir 
şey soramıyorum. Başım ö
nümde yemeğimle meşgul gö
rünüyorum. 

Yazan: V. H. 

Macid defterini okudum. 
Annemin tatlı sesi kulaklarım
da akisler yaparak bunları 

söyledi. Yüzüme doğru bir hi

çap dalgasının çıktığını, kulak

larımın ateş gibi kesildigini 

hissettim. O devam etti. 

- Defterinden sonra mek

tuplarıda okudum ve çok dü

şündüm. Mesesle hakikaten 
müşkül ve çetin. 

Eğer tasvirlerinde mubala

ğa yoksa Zeynep; çok acı çek

miş ve iki kere evlenmiş ol

masına rağmen sana tam bakir 

bir kalple kendini vermiş bir 

kadındır. 

için müteaddit usüHer vardır. 

Hat~a bunların sayısı kırkı , 

bile bulur. Fakat hu usiille•·in 

hiç biri, bizi tamamile tatmin 

edecek bir mükemmeliyette 
değildir. Bununla beraber sa
hih bir surette ölçiilmiyen bu 

vakıa, bizi, azçok devamlı bir 

takım bedeni teşevvüşler ha

linde tezahür eden yorgunlu

ğun varlığını kabulden mene-

demez. 

Yorgunluk nedir? 

Yorgunluk, J J. Rousseau ens

titüsü profesörlerinden Valt- 1 

her'e göre: Azanın üf'ulevi 

iktidarınının. bir aşırı çalışma 
( fartı mesai ) neticesinde da

vet edilmiş ve karakteristlik 

bir rahatsızlık ( Malais) ihsa-

sile müterafık olan azalışıdır. 

Filhakika yorgunluk, beşeri 

uzviyet ( organisme ) üzerine, 

çalışmanın yaptığı bir tesir 

olarak tarif edilmiştir ve ne-

tice olarak bu uzviyete ait faa-

liyetin azalması demektir. 
Fizyolojik bakımdan, yor

ğunluk bir zehirlenmedir. Cla-

Bir kadın hayatında ancak 
bir defa bir erkeğe böyle be
kareti ruhile bağlanır ve işte 
eğer kadrini bilirse ancak o 
erkek dünyanın mesut adam
ları sırasına katılır. 

O bütün kadınlık gururunu 
bu aşk uğrunda kırmış. 

Böyle bir kadının kendini 
hasrettıği erkeği yanında gör

mek istemesi pek tabii hakkı
dır. Onun için son mektupla-

rı ben de hiç bir aksi tesir 
bırakmadı, 

Yalnız şimdi birde vaziyeti 
kendi tarafımızdan görelim. 

Macid ; bu kadın senden en 
az beş yaş büyüktür. Bir çift 
arasında bu yaş farkı lazım
dır. Lakin bu şekilde değil. 

Erkeğin büyük olması su
retile lazımdır. Bugün genc
sin. O da genctir. resminden 
de anladığıma göre yaşmı gös 

çıkarılmasından başka çara 

yoktur. Bunun için de dinlen

me ve uyku kafidir. Fakat 

istirahatle kendi kendine zail 

olan yorgunluk normal bir yor

gunluktur. Birde dinlenme 

ve uyku ile tabii bir surette 

izalesi mümkün olmıyan maraı:i 

ve müzmin bir yorgunluk hali 

de vardır ki .bunada sürmenaj 

(tab) diyeceğiz. Çocukları sür-

menaja uğradıktan sonra de

ğil, bu müzmin yorgunluğu 

hissetmeden önce dinlendir

meliyiz. Çünkü sürmenajdan 

kurtulmak kolay değildir, Bu-

nun için de çalışma ve dinlen

me zamanlarını iyi tayin et

yin etmek icab eder. Mi.ite-

madi cehidleri istilzam eden 
bir faaliyet, muallimler ve ana 

babalar tarafından asla isten-

memeli çocuklar buna ·~ecbur 

edilmemelidir. Çalışma saatleri 

ııin arasına dinlenme zaman

alrı da koymak suretile, kay-

bolan kudreti temin zaruridir. 

Claparede, çalışma arasında 

ki dinlenmelerin ehemmiyetini 

fizyololik bir tecrübe ile pek 

güzel göstermiştir ki bu tecrübe 
de şudur. 

termeyecek kadar taravetini 
muhafaza ediyor. Fakat za
man bilhassa kadınları pek 
çabuk yıpratır, aşındırır. 

Bana bak, babanla aramız
da tam altı yaş olmasına rağ 

men ben onun ablası gibi du

ruyorum. İşte beni düşündü
ren şeylerden birincisi budur. 
Aardan bir kaç sene 2eçip te 
o otuzunu aşbktan ve sen de 
gencliğin en delilik zamanına 
girdiğin zaman bu kadını yüz 
üstü bırakmandan korkarım. 

Elimin bir hareketile sözü
nü kestim. 

- Anne sen benim vicdanımı 
böyle mi terbiye ettin? 

- Hayır oğlum bu işte vic
dan kelimesini çok kullanma
ğa gelmez. Çünki tabiat de
nilen kuvvet bazan en temiz 
vicdanları bile karartır. 

(Deva ~ı yarın) 
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Ramazan f ıkralari: 

Bu garip; Dünya 
ya bir kere gelir 

Bilmem şimdide var mı ? 
Eskiden Bayazit camiinin 

avlusunda her ramazan bir 
seyyar sergi kurulurdu. Bu 
serkide neler satılmazdı, ne
ler ? .. 

Kınadan, Kayseri pastırma
sına, Hacı yağından, sucuğa 

kadar her nevi emtaa satılır
dı. 

Camekanların içinde Eski
şehir taşından, yaseminden 
çubuklar, ciğara ağızlıkları, her 
dürlü tesbibler, daha bilmem 
bin türlü ufak tefek; ramazan 
keyfile ikindideden sonra ca
mi avlusunu dolduran kadın 

erkek bir çok sofuların enzarı 
iştiha ve rağbetine arze
dilirdi. 

Bu sergicilerin çoğu bilhas
sa böyle ağızlık. çubuk, taba
ka, hacıyağı, gülyağı gibi 
şeyleri satanlar haydariyeli , 
takkeli, kavuklu adlarını pek 
hatırlayamadığım tarikatların 

mensubu dervişlardi. 

Bunların arasında bir bek
taşi dervişide varmış ve bit
tabi diğer oruc tutan komşu
larının tamamen aksine ola
rak oruc tutmazmış. 

Bu dervişin sergi komşusu 
buna sinirlenir, hergün ken
disine; 

Yahu Erealer; ne olur 
şu mubarek ramazanda bir 

gün de sen oruc tut. Ne olur 
sun ? Dermiş. 
Komşusunun bu ısrarına da

ima olur, tutayım diye baştan 
savma cevaplar veren Derviş 

Mehmed birgün hatır için 
aç durmağı gözüne aldırmış 

ve yine kendisine ısrar eden 
komşusuna; 

- Pek iyi erenler; demiş. 
Yarın hatırın için oruç tutaca
ğım. 

Ve filhakika ertesi günü de 
oruç tutmuf, 

Ramazan o sene yaza tesa
düf etmiş. Aksi gibi o gün de 
yazın en sıcak günlerinden biri 
imiş, 

Derviş Mehmed açlığa da. 
yanmış fakat susuzlzk canına 
tak etmiş ve ancak ikindiye 
kadar sabredebilmiş. 

Susuzlıktan çatlama derece
sine gelince hemen cami avlı
sındaki şadırvana yanaşmış ve 
lıkır lıkır içmeğe başlamış. 

Bunu gören komşusu hemen 
pür hiddet yerinden fırlamış 
ve 

Yahu ayıp değilmi bu yap
tığın ? Mübarek ramazan on 
bir ayın bir sultanı. Buna hür
metsizlik olur mu? 

•• Ucretli memurlar 
irin kararname 

E cedveli masraf tertibinden 
idare olunan ücretli va:ıife
lerde çalışanların tayin ve 
terfilerini maaşlı memurlara 
kıyasen bazı kayıdlara tabi 
tutan 17161937 tarihli karar
namenin ilgası dolayısiyle Ma
liye vekaleti teşkilatına bir 
tamim göndermiştir. 

Bundan sonra ücretli me

murlar hakkında bu tamime 
göre muamele yapılacaktır. 

Fikret 
(Baştarafı lnci sahifede) 

şiirleri bilmeyen ve onun, en 
az beş on şiirini ezber oku
mıyan bir adam tasavvur olu
nabilir mi? .. 

Onun yazıları, bir nevi ga
rip ve engin bir ruh tahassü-

südür ki, her okuyana, birden 
bire kendini, derin acılarını 

söylemez.. O, katre katre, 
parça parça tadılarak ve ya-

vaş yavaş, kendinden geçile
cek pırlantacıklardır .. 

Bu yazılar; hazan bora, fır
tına, gök gürültüsü gibi kıya-

. metler koparır, köpürür, or
talığı kasup kavurur; bazen 
bir öksüz çocuk teslimiyetiyle 
ıstırap ve gönül üzüntüsünü, 
rindane bir tevekkül içinde 

eritir, deryadil bir tasavvuf 
şehnamesi gibi, mülayim bir 

melal halesile örtülür, sonra, 
bir ümit ve teselli mersiyesi 
olur, sak1n ve müsterih akar 
gider .. 

Kim ne derse desin, yazık 
ki, bir ikinci "Tevfik Fikret,, 
yaratamadık!! 

GÜNCÜ 

Yüzde 7 faizli 
Dahili istikraz 

tahvilleri 
0 0 7 faizli Sivas - Erzrum 

dördüneü tertip dahili istik
raz tahvillerinin satışına baş 
lanmıştır, 

Satış ancak 51121937 tari
hine kadar devam edeceğin
den parasını faydalı bir: su
rette kullanmak isteyen yurt-
daşların butabviHerden satın 
almalarını tavsiye ederiz. 

Beher tahvil 19 liraya zi-
raat bankasında satılmak

tadır. 

Hiç istifini hozamadan su
yunu içerek hararetini söndü
ren derviş Mehmed işini bitir
dikten sonra komşusuna dön
müş ve kemali sükünetle: 

- Ne kızıyorsun be erenler. 
demiş. O mübarek sultan her 

onbir ayda bir kere gelir. Lakin 
bu garip derviş Mehmed dün
yaya ancak bir kere gelir. 

Fıkracı 

Sef erbertik 
Memurluğu 

Dahiliye Vekaletince Ay
dında yeniden ihdas edilen 
seferberlik bürosu memurluğu
na tayin edilen Kalecik ka
zasının Çandır nahiyesi mü
dürü eski emekli jandarma 
subaylarından Arif Hikmet 
Erden evvelki gün şehrimize 
gelmiş ve vazifesine başla

mıştır. 

Arif Hikmet Erden evvelce 
de vilayetimiz jandarma ala
yında bulunmuş kıymetli bir 
arkadaştır. Yeni vezifesinde 
başarılar dileriz. 

Hayf ada bir ihtilalci 
idama mahkum edildi 

Hayfa 24 ( Radyo ) İki 
gün evvel yafada ihtilalci
lerden Ferhad Sadi İngiliz 
mahkemesince idama mahkum 
edilmiştir. 

, Japon tayyareleri 
Beyanme attılaı· 
Hunğ Kong 24 ( Radyo ) -

Japon tayyareleri Hung Kong 
üzerine beyannameler atmışlar 
ve teslim olmıyacak o)an ahali 
nın bila merhamet bombalana
cağını bildirmişlerdir. 

Avu.~turya ita/ya 
Mukavelsi 

Roma 24 ( Radyo ) - Avus
turyo İtaıya ticaret mukavelesi 
bugün imza edilecektir. 

Çin sahillerinde 
~Japoıı harp gemileri 

Şanghay. 24 [Radyo] - On 
kadar harp gemisi Şan King 
sahillerinde dolaşmaktadır. 

Bunların karaya asker çıka 
racakları tahmin edilmektedir. 

Japon tayyareleri 
Nankini bombadı
man ettiler 

Nan kin, 24 [Radyo] 26 ey
lulden beri ilk defa olarak Ja 
pon!tayyareleri bu gün öğleden 
sonra hükümet merkezini bom
bardıman etmişlerdir. 

TagyareciLanıorda 
l.qileşti 

Batavya, 24 ( Radyo ) - Bir 
tayyare kazaşında yaralanmış 
olan tayyareci Lamorda bugün 
hareket etmiştir, 

Meşhur bir Romen 
Gazetecisi öldü 
Bükreş 24 ( Radyol) - Rapo 

ajansı bildiriyor. 
Tanınmış gazetecilerden A

dolf Karnet 60 yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir Mumaileyh 
Fransız ... gazetlerinde birçok 
yazılar yazmış ve uzun müddet 
küçük antat matbuat bürosun 
da çalışmıştı. 

lmtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Meodres 

· Basıldığı )er : 

C. H. P. Basımevi 

Çin hüıimeti yeni 
ııeni tayyareler 
ısınarladı 
Şanghay 24 [ Radyo ] Nan 

kin hükumeti tarafından saatta 
450 kilometre süratli 10 bom
bardman tayyaresi ile 4 avcı 
tayyaresı sipariş edilmiştir. 
• 
lmtigazll nuntalıada 
mülteciler piriıı(' 
mağazalarını 
yağmaladılar 
Şanghay 24 [Radyo] Yı· 

yecek eksikliği yüzünden imti
yazlı mıntakada kargaşalık 
çıkmıştır. Açlık ve sefalet içill 
de perişan olan mülteci Çinli
ler pirinç mağazalarını yağma
lamışlardır. 

Polis bunları güçlükle dağıt
mağa muvaffak olmuştur. 

Aydııı ı.Vaf ia 
Eksiltme 
Konıisyonundaıı 

1 Eksiltmeye konulan is 
Aydın ilinde sanat okulu in
şaat malzemesidir. 7562 lira 
29 kuruş keşif bedellidir. 

2 - Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usu1ile ek
siltme şartnamesi 

B - Makavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj, cetvellerı 
F - Resimler 
İsteyenler bu evrakı Aydın 

nafıa mi.idürlüğünde görebilir
ler. 

3 Eksiltme 241111937 ta-
rihinden 101121937 cuma gü
nü saat 14 de Nafıa müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 567 lira 24 ku-
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi ve müteahhitlik ve 93 7 
yılına aid ticaret odası vesi-
kalarını göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edil
mez. 24,28,4,9 (209 

. 

;:.~·····~ıllı~bh:~e y::~::~i 6 ;~::·:· 
Altı aylığı 3 liradır. 

• İdare yeri: Aydında C. H. 
E P. Basımevi. 
i gazeteye ait yazılar için 
~ yazı işleri müdürlüğüne, ilan-
• "d i lar için ı are müdürlüğüne 
J müracaat edilmelidir. 

················································· 
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Aydın memleket hastanesi Harıciyc mütehassısı 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
Muayenehane: Park karşısında yeni yapbrdığı evinde 

he:r gün hasta larını sab<ıhtarı akşama kadar kabul e der. 
130 

ilin 
Aydııı tapu .4.iicil 
.tlulıaf ızlığıııdan 

ritli Bilal güneyi cırrık hacı 

hafız Mustafa taşıtsızlariyle 

çevrili bağ ve b~hçenin tapu 

sicilinde kaydı olmadığından 

senetsiz tasarruftan tescili için 

gaza le ile ilan tarihinin 11 nci 

günü berayi 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 muhafızhğına 

463 fiş sayısiyle muracaatları 

Gerenkovalı Mustafa oğlu 

Y usufun Aydınlı Mehmed oğlu 

cıvrık hacı hafız Mustafadan 
35 sene kadar evvel haricen 

\ e adi yen satın almak sure

t ile elinde iken 328 yılında 

ölmesile veresesine kaldığı bil

a i rilen ve bu suretle tescili 

istenilen Işıklı köyiinün demir 

\ olu altında doğusu baytar 

oğlu batısı evkafa aid ağaç 
arası vakfı tarlası kuzeyi gi-

-

ilan olunur. (211) 

~ 
~ 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
~ 
~ 

~ 
~ 
f§: 

Parİ• Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, çocuk 
hastaneleri kliniklerinden mezun 

Hergün hastalarını Orta mekte p caddesi Eski postahane 
bin "\smda kabul eder. (111 l 

lııut ~ ~ '.lli!ıı.~ı\' ! ,ılll!ııtlJillııi!ııııl!Lıı 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

fiil ij' 1, "ır:;i liüıl~ıııınmıııııııııııııııııııııııııııııııımııı:ıJıl il lllfl\1Uli il lilfıi· lo ~i~• .ı ıuımıı~ 
~ DOKTOR --BAKTERİYOLOG ~ 
~= ~ 

~ Nuri Şemsi Güneren ~ 
~ ~ 

~ İntani Hastal ıklar Mütehassısı ~ 
~ ~ 
lf Dahili Intani hastalıkları labura tuvar muayenelerile ~ 
~ teşhis ve tedavi eder ~ 
~ ~ ~ Muayenehan esi : ~ 

i@. Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarını kabul eder~ 

ib11lWMJlllıiııJlııı~~:i1llllııııJlliııılt!~Hııll!ı1·ıilll!ıı!lıılııl'JliıııtlllıııııJlllı11llll!ııııJlaı i.~ııınt ~ı.1.ı11ı '!.:lıll \!Uüıılİ 

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

köy · evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 
arzeder. 

AYDIN 
• 

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

Aydın İli Tarihi 
Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

t/akalarını resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlınm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kuruştur. 

iP''"ıtmııııu,ıı:ımı1ij111WılJ1!1i ıı'ıı'ıı'1•1J11111ı1uırmıııımtıııııııııııııııııijıuıı~ıııııııııı ııımııııııııııı~ 

j Foto Abbas T oğu ı 
I; F otoğrafcılık ve levazimatı J 
t Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- j 
~ kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim- ~ 
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol- 4! 
~ mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak J 
~ istiyenlere kolaylık gösterilir. 
~ 140 Aydın hükumet bulvarı vakıflar idaresi altm<İa 
~ıılllınııBııııılD!ınıml!ııı!IDını!WıııllDll11ltılıııllllııılnıi~ıJUlıııı!llıııııılllıttılD!ı11tllllıı~lıımllıııııııa.Mtıdlıı 

....................................................... 
ı : • DOKTOR • • • i FAHREDDİN SÜGÜR· i 
• • i Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastabkları Mütahassısı i 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaslı : 

i Muayenehane: Aydında Gazi Bulvarında Bafalıoglu dükkanının i 
üzerinde her gün sabahdan akşama kadar Hastalartnı kabul eder. : 

• ....................................................... 


