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Telgraf haberleri 
Heyetler birer birer dönüyor 

-
A.nkara 26 (Radyo } Ankarada toplanmış olan Balkan 

antantı milli bankalar murahhaslarından Romen heyeti bugün 
Rom.•!11 kumpaDyasınm Prens Karol vapurile Kötenceye hareket 
~m;ştir, 

He'yet rıhtımda İstanbul merkez cumhuriyet bankası ve 
anatbuat erkanı tarafından uğurlanmışlardır. 

Yugoslav Heyeti de bu akşam saat 22,30 da ekispresle 
Bdgrada hareket edecektir. 

Uzak Şarkta Harp ---Çinliler Şanghayda 300.000 kişi 
zayiat vermişler 

Tokyo, 27 1 Radyo) Resmi 
tebliğ; Japon ordusunun Naıı 
kine doğru ileri hareketi de 
vam etmektedir 26 ikinci teş 
rinde Japon kıtaah Ohem gö 
H:inüı\ cenubuna kadar ilerle 
miftir. 

Muh&semat.ın başlangaıcıodan 
heri Şanghay cephesinde Çin 
!.ilerin 83 fırkada verdikleri 
telefat 300 bin kişi tahmin 
edilmektedir. 

~Japon Başvekilinin 
gazetecilere 
beyanatı 

Tokyo 27 ( A. A. ) Japon 
ha.şvekı1i gaze~İ lere Japon 
yanın Brükselde toplanan do 
kuzlar kon.feı-allSI muahedesini 
fesh etmesinin muhtemel oldu 
ğunu söylemiştir. 

Çin işi milletler 
Ct:miyetinde tetki.k 
Edilecek 

Cenevre, 29 (A.A.) -Brük
sel konferansının neticesi mil
*tler cemiyeti mehafilini inki
sara uğratmaşbr. iyi haber 
alan buı mehafiller Çin - Ja
pon itinin tetkiki için 23 ler 
komitesiuin birinci kanun onun 
da toplanması muhtemel oldu 
ğ:unu söylemektedirler . 

· Avusturya Maliye 
Nazırı Londraga 
gitti 

Viyana 27 ( A. A.) Avus 
turya Maliye nazırı refaka 
tında milll banka müdürii ol 
doğu halde mali müzakereler 
de bulwımak üzere Loadraya 
....:....-: .... , 
5••~ ... r. 

1 
Amerika Çin - Japon 
ihtilafına karışmıyor 
Vaşington 27 (A.A.)-Ame

rika Cumhur Reisi gazeteci
lere Amerikanın Japon Çin 
ibtila.fında asla tavassutta 
bulunmak fikrinde olmadığını 
ve fakat sulh 'iarel~rlnl araı
brmağ'a devam edeceğini söy

lemiştir. 

Macar Başvekili 
Berlinden döndü 

Budapeşte 27 ( Radyo ) -
Benini ·ziyaret etmiş olan 
b~vekil Daranyi ile hariciye 
naz1rı Kanya Budapeşteye av

det etmişlerdir 

Almanya - Amerika 
ticari münasebatı 
Berlin 27 ( A. A. ) Alman

ya hükumetinin Amerika Bir
leşik hükumetine yaptığı mü
racaatta almanyanm karşılaklı 
ticaret kolaylıklarından istifa
de edemiyecek milletler liste 
sinden isminin çıkarılması için 
yapılacak teklifleri iyi karşı
layacağını bildirmiştir. 

Amerika hariciye nezareti 
bu ~eşebbüse cevap verme
miştir. 

Bulgar kıralı 
Belgrada ·gitti 

Belgrat 27 ( A. A. ) Lon• 
drayt ziyaret etmiş olan Bul
gar kıralı Boris Belgrada gel 
miş ve büyük merasimle kar 
şılanmıştar. Kıral Londra, Pa 
ris ve Romada edindiği inti 
baları Yugoslav devlet adam 
lanna bildirecektir. 

Çangırı Halkeı1inde 
k<Jnf er an.~ 

Çangırı 27 [Radyo) -- Şehri 
mize gelmiş olan 'Manisa saylavı 
Turgut Halkevinde (Beşeriyet 
tarihinde , ekonomi ) mevzulu 
konferans vermiş ve bu konfe
rans alaka ile dinlenmiştir. 

- ->. ... - -

Muğlada YlJ/ 
faaliyeti 
Muğla 27 ( Radyo ) Yollar 

da önemli çalışma vardır. 
Aydın yolu üzerindeki Doğan 
çay köprüsü bitmek üzeredir. 
Milas yolundaki üç köprü bit 
miştir. 

Mermeris yolunda da birkaç 
güne kadar amele çalışmaya 
başlayacaktır. Köyceğiz Fet 
hiye üzerindeki 4 kilometre 
kaldırım bitmiştir. __ .., __ 
Muğlada tütün 

satışları 
Muğla, 27 ( Radyo ) - Son 

hafta içinde Muğlada 2500 
balya tütün satılmıştır. Fiatlar 
MuğlaJca -ij-5!i Mlla:tld 3J - -il 

arasındadır. Piyasamn aÇıldığı 
günden beri bütün vilayet 
mıntakasında satılan tütün 
mikdarı 62 bin balyadır 

Boluda bir hastane 
yaptırılıyor 

Bolu 27 ( A. A. ) Boluda 
hususi muhsebe idaresi tara 
fından 50 yataklı bir hastane 

yaptırılmaktadır. -·-
Şibinkarahisarda 
Şiddetli yağmurlar 

Şibinkarhisar 27 (Radyo)
Bir haftadanberi çok şiddetli 

yağmurlar devam etmektedir. 

Hava çok fenadır. 
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Afrodit mabedinde 
bulnnan eserler 

Karacasu kazasına bap 
Geyre köyünün olduğu yerde. 
eski Anadolunun mühim bir 
ziyaret ziyaret yeri olan Af
rodit mabedini ihtiva eden 
Afrodisyas harabeleri vardır. 
Burada 1902 ve 1912 senelerin
de Fransızlar bazan araşb.r
malar yapmışlar ve bir takım 
parçalarla bazı heykeller istan
buJa nakledilmişti. Son defa 
hükumetin müsadesile aynı yer
de arışhrma yapan ltaJyan G. 
Jacopi milattan sonra birinci 
asra ait mühim eserler bul
muştur. Bunlar sütun üzerinde 
duran ve yüksek kabarblla 
heykelleri ihtiva eden firi.zleır 
ve kornişlerden ibarettir. Ana
dolunun yerli sanatkirlan ta
rafından yapılan bu nadir 
kabartmalar mahalli zevki 
aksettirmektedir. 

Bu eserlerin, Ege kiiltiir 
belgelerini toplayan lzmirdeki. 
devlet müzesine taşınması b--
rarlaşmıtbr. 

Bau Ahmet Emln 
Arkagın 

Vilayet çevresi içinde te~ 
ve tetkik seyahatine çıkan 
vilayet hava kurumu başkam 
ve direktörü Bay Ahmet Emin 
Arkayın, tetkikabnı ikmal e
derek dün şehrimize avdet 
etmiştir. 

Münir Nureddin 
Geçen gün yazdığımız veç

hile, Bu akşam Halkevimiz sa
lonunda Kızılay menfaabna 
Münir Nureddin tarafından 
çok kıymetli bir konser ve
rilecektir. 

En kuvvetli muzik sanatkir
larımızdan olan Münir Nared
dini dinlemek ve dolayısiyle 
kara gün dostu Kızılaya yar 
dımda bulunmak için Aydmb 
lanmızın bu fırsattan İ•tifade 
edecekleri şüphesizdir. 

Bir ilen.. Bir deli 

Bir arkadaş anlatıyordu: 
Kapıdan çıkıyordum .. 

Geldiler .. Artık, gitmek ol
maz •. Buyurun demek ve mi-
safirleri ağırlamak lizım .. Be
nim hazırlanmış ve çıkmak Ü-

zere bulunmuş olduğumu gör
dükleri için: 

- Batka gece geliriz .. 
- işinizden ahkoymıyalım .• 

Tarnndaki nezaket ibraz et- J 

melerine rağmen, onları buyvr 
ettim içeri .. 

Bir kaç aile birden gelmit
Oturduk .. Evveli dereden. 

tepeden konuıtuk •• 
Ben, başıma geleceğini bili

yordum, haydi oyun oymyahm, 
diyecekler •• 

Diinyada, akhmın almadığı 
ve elimin, kafamın becereme

-De .... 3 adi .. yfada -
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Büyük Nutuk 
Atatllrk&n yeni bir veçhe veren ve yeni bir devir açan 

tarihi ve milhim nutuklarının tab'ı ile memleketin her tara
fma clajılması Kamutayca kararlaşmışb. Gazetemiz, billiasaa 
klylii yurtdaşlanmız tarafından bu tarihi nutkun okunması 
için, bagiiDden itibaren parça parça neşrine başbyor: 

llefinci devrenin llçüncü yı- Huaui idarelerin geçen yılki 
lmıaworam. faaliyetleri, verimli olmaştur. 

Her feydea ince, ••ıili Ka- Anaak, husuai idareler ve bele-
..ta1 arbclaflanmla, yeni diyeler, bilylk kalkınma aava-
p•pn• 11h başlangıcında, kar- fllDIZda bqarı baulaum arb-
• karpya bulanmaktan duy- racak vazifeler almalı ve buau-
•ıtw derin 1eYinç ve saadeti aile bayat acuzluiunu temin 
ifade etmeliJim. (Alkıflar)Sizl, etlecelr. yerine gire tedbirler 
;rlbek AJP ile mel••lar ve balmah ve aalihiyetlerini tam 
... phpna J1lmı:an da, millet kullanmabclırlar. 
w memleket için feyizli bap- Şehircilik iflerinde de teknik 
nlarla bezeameaini dilerim. ve plinb esaslar dahilinde 
· (Alkıılar) çalışmak lizımdır. Bunun için 
s.,.. millet vekilleri belediyelerimizi tGreli bir su-
Me•miyetle görmekteyiz rette aydınlatmak, kılavuzla-

ki Cumhuriyetin rejimi. yurdu- mak işile uğraşacak, merkezde 
-ıc1a hazar ve sllkinun en iyi bir ~eknik .büro kurulmasını 
__. . i temin etmif tavsıye ederım. 
7-•eflllCSID K d" . kil .. b . k" b' 1 •· v atandaflar ve en ıne, ın a ın ve ın ı-.. ':tta otaranlar, Cüm- lipçıbğın çeıitli ve bayati va-t..i:et kanmılarmm eşit şart- zifeler verdiği Türk vatanda-
a.ti albnda kendileri için ha- ıının sağlığı ve sağlamlığı her 
mlaaan blriyet, refah ve saa- zaman, .ü~e~inde dik~at!e du-
det imkinlarından izami isti- rulacak mıllı meselemızdır. 
iade etmektedirler. Sağlık ve sosyal yardım ve-

llınati" • · liyık ld - - '-- k kiletinin bu mesele üzerindeki ... ~ ... ~-uu•u.IP...aD O UfU yu&ae 1 __ 
11

1.. 

--..l--! t efab · · sistemli çalışmaları yü&aua mcucmye ve r aevıyesıne k 
hk bilecek lü Kamutayı memnun edece ma 

~d a oy~ b ç hiyette inkifaf etmektedir. 
T . -.- lflnme15~ yer ara-
k•lwadıp ve m•kdmayaca- Ayni vekilet, kendine verdi 
- b ela - ı ki ğimiz glçmen itlerini de sos 
ıuu llZlll1IDDZ -Y eme e 1 k .k li .k 
laabtiJ11111D. (Alklflar) ya ve e onomı po ~ am~za 

Taacclj·doLi sor••"-·· ... 
ticeleri, ba bakikabn yakın ifa-
~. 

beri Hlk6metçiligin ııarı, 
liallo, kudretine olduğu kadar 
tiefbtine de samimiyetle inan
dirabilmeıidir. Büyük, küçilk 
blttbı Ciimburiyet memurların
da bu zihniyetin, en genit öl
çlcle, inkitafina önem vermek 
~ yerinde olur. 

uygun olarak haşan ıle gor
mekteaır. 

Vekiletin, "Sağlam ve gür
büz nesil, TGrkiyenin mayası
sıdır,, prensıbini pek iyi kav
nyarak çalıımakta olduğunu 
takdire değer bulurum. 

Yüce Saylavlar, 
Bilindiği gibi, biz, yurt em

niyeti içinde fertlerin emniye
tini de, liyik olduğu derecede 
göz önftnde tutanz. 

(Akışlar) · o. .... , ~ 

• 
Baht işi 

Ya.zan: V. H. 

1 
emme arkadqları da çok g6-
reaim geldi. O da benim gibi 
aile hasretinden ziyade arka
dq haareti duyuyordu. 

Dün ZeJ11ebe son bir mek
tup. yazdım. Hareket etmek 
iizere olduğumu bildirdim. An
karadan trene bineceğim gti
nü de telğrafla bildireceğimi 
vadettim. 

Dün akşam annem yine asa 
bi bir buhran geçirdi. Çok ağ 
laclı ve bir doktor getirmek 
icap etti. 
Dadım; o zavalb ihtiyar 

kadın bir kaç gündür evin 
içinde ideta · bir hayal gibi 
dolaı~yor. Sesi çıkmıy~r. Emi-

Çocuk bakımı 
- 21 -

Çocuklarda en ziyade ve 
vefiyata mucip olan ve bilbas
ıa sıcak ıklimlerde çocuğun 
yegane ölümüne sebep olan 
hastalıklanndan en birincisi 
midi miii teşevvüştilr. 

Midi miii tqevvtlfler bl.yOk 
çocuklara nazaren kilçilk ço
cuklarda claha bilytlk rol oy
nar. En ziyade allimi ele me
me çoculdanncla hasule pti
rir. Bunun için bu bahsi biraz 
uzun ve halkımızın anlayabile
ceği tarzda açık yazmağa ve 
anlatmağa çahşacağız. Mem-
leketimizde maalesef en zi
yade ihmal edilen bir hasta
lık ta işte bu midi miii teşev-
vüşlerdir. Vefiyab bu derece 
çok olduğu halde ihmali de o 
derece çoktur. 
Halkımwn hemen 0 0 90 ı 

küçük ve büyük çocuk sahi-
bidir. Bu yazılanmızı iyi okuyan 

ve tatbik edebilen aileler ço
cuklannı oldukça muhafaza 
etmiş olurlar. Kendilerinin 
içinden çıkamadıkları noktayı 
da mütehassıs bir tabibe mü
raat suretile hallederler. 

Çoculder üzerinde azrail rolli 
OJll&yan bu baıtahkla birinci 
derecede mtlcadele etmiı olur
lar. Biz çocuk ishallerini iki 
tekilde mtltalla edecetl•· 

Birincisi : Ufak meme ve 
emzık alan çocuklar üzerinde 
ikincisi de gıdaya başlayan 

ve büyümeğ muhtaç orta yaıh 
iki yaşından yukan çoculdar
dadır. 

Çocuk hastalıkları arasanda 
mühim rol oynayan bu hasta
lık on dokuzuncu asırda eaasb 
surette tetkik edilmeğe baı
lanmışbr. Yani bunun esaslı 
tetkik mevzuu nihayet 40 se
neliktir. Bu seneye gelinceye 

nim ki tenha k6felerde ağh
yor. 

Melek; Bu çok hisli ve iç
li kız son iki g6ndenberi ben 
den biç ayrılmak istemiyor. 

Evde metanetini muhafaza 
edebilen babamla benim. 

ikimiz; hemen her rece 
uzun uzun ahvali ilemden 
bahsediyoruz. Yalnız dikkat 
ettiiim bir şer var. · Babamda 
arbk harbm sonu hakkında 
ilk gilnlerin nikbinliği yok, 
bazan bu hislerini mnbhem 
kelimelerle açığa vuruzor. 

Bir iki akrabaya ve eski aile 
dostuna veda ziyareti yapbın. 
Bunlar geldiğim zaman beni 
ziyaret edenlerdedi ve bu u
ıuldnmif. .. 
Arkatım kalmamıf gibi bir 

şey .. 
Eski arkadqlarımdan bura

da kalabilm!ş olan bir Celil 

Doktor hlrrettia SGfU" 

kadar gayet kapalı geçilen bu 
noktaya ehemmiyet verilmeğo 
başlanmış ve bir çok sebepler 
tabtınde bu hastahğın huıulu 
bulunarak ona g6re çareler 
diifüatllmiiştür. Bu tetkik me .. 
zuundan evvel en iyi çocak 
bakan memleketlerde bile n
fiyat % 40 tan apğl dlfllai· 
milyorclu. Sacak bakımm ıldiat-
lerde İle vefiyat '9 60, % • i 
baluyordu. Bu kadar ,Okek 
yefiyat nuan clikkati celbet-
mİ.f bugtin medeni tehirlerde 
bilhaua nlfua aiyuetine ehem-
miyet verilen memleketlerde 
muntazam çocuk hutaaeleri 
kurularak bu vefiyabn önüne 
geçilmif ve vefiyat haddi a .... 
gariye indirilmittir. 

Meme çocuklarında teşevYiif 
Midi miii umumiyetle liç tlr
lü esbaptan ileri gelir. Birinci11 
umumi sebeplerden ikincıai 
harici sebeplerden iiclllCW 
de diğer hariç uzuvlann arazı 
meyanında görülür. 

Umumi sebeplerden olan 
midi miii teşevvütlerde ev
vel emirde çocuklarda i•tiha 
azalar. Çocuk memeyi .-eya 
emziii •erildiji uwaa redde
derek iter. Her zaman meme 
zamanında ağlayaa çocuk •i
lamaz ve meme "Veya emdği 
aramaz olur. Bazan da bunint 
abine bul çocuklar fazluDe 
memeye veya ~mziğe dütkln 
olurlar. Daima meme ft!Ja· 
emziğin ağızlarından aynma
smı istemezler. Bu hal birar 
nadir giirillen baUerdendir 
İtte bu ittabsızlık zamanında 
çocuk fazl4ca ıçinin ,. ....... 
sından dolayı suya diifkla 
olur. Hatti bütün açhğı sa 
içmekle gidermek isterler. Bu 
zamanda ağız kuru, kırmm... 
dil beyaz ve pasb olabilir. Ay-
ni zamanda bazan fada mik
tarda sal ye de çıkanrlar. 

varki onunlada ben aramda 
bir uçurum açıldığınİ hisse
diyorum, 

Memlekette yilksek bir me
mur ~lan babasmm niifazile 
polis yanlmış. Büton arkaclat 
lanmızın bir barp ce"pheainde 

vatanı kor.umak için sefale~ 
içinde sGründ&lderi, çamur n 

kan deryumda can verdik&e
ri bayle bir zamanda ona 
burada kalmak için ba dala
vereyi çevirmeğe teneaill et 
meai beni ~ inkisara uğratıı. 

Halbuki o mektepte en ateı 
li vataapener idi. 

Bir~ pirliği . vardı. Ba 
istidab• qk ve sevda me•
zulanndaa ziyade milli Ye 

Hamasi menalarda yazmak: 
ıuretile izhar ederdi. 

ilk geldiğim zaman ziyan 
time geAmemifti. 

•• (J>ewa"DI yvı n) 
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Ramazan f ıkralari : 

En iyi rüya 
-···-Bir Ramazan akşamı bir 

bektaşı dervişi köyün birine 
misafir oluyor. Köy odasında 
kendisinden evvel gelmi.' bir 
MeYlevi, bir de Rufai dervişi 

l'irüyor. 
Erenler hazıruna selim yere

rek bir köıeye çekiliyor. Köy
lerde idet olduğu üzere misa
fir odasına ber evden bir sa· 
han yemek geliyor. 

Oç dervif akşam yemekleri
ai yiyorlar. Çabuklarım yakı
yo_rlar. Tam o sırada bir kız 
çocuğu elinde orta boy bir 
tepsi baklava ile odaya giri
yw. 

Karınları tok olan dervişler 
sahurda yeriz diye tepsiyi rafa 
kaldırıyorlar. _ 

Likin bu tatlıdan bektaşiyi 
mahrum ederek bu tepsiyi 

·kendilerine hasretmek sevda
sıaa düşen mev1evi ile rufai 
kaıla göz arasında anlaşıyor
lar ve ortaya şöyle bir teklif 
abyorlar. 

- Yahular; Bu akşam isti
hareye yatalım. Sahurda gör
düğümüz rüyaları biribirimize 
anlabrız. Hangimiz en iyi rüya 
Kirmiif ise milklfat olarak 
t.klavayı o yesin ! Nasıl razı 

mıaımz? 

Kendisinin atlatılmak isten
diğini çabık anlayan kurnaz 
bektaşi bıyık altından glilerek 
bu teklife muvafakat ediyor. 

Teraviler kılınıyor. Daha 
doğrusu mevlevi ile rufai kılı
yorlar. Çok yorgun olan eren
lerde erkenden yabyor. 

Kemali ihtimamla abdest a
larak, dualar ederek yatan iki 
tlerviş sahurda uyanıyorlar ve 
müsteribane horlamakta olan 

erenleride uyandırıyorlar. 
Mevlevi; 

- Arkadaşlar bu gece alemi 
ıninada Hazreti mevlini Ca
mi Kaddese sırrabu hazretleri 
ile müliki oldum. Ben fakiri 
aldı. Cenneti firdevıe götürdü. 
Orada Aseli musaffadan ye
dim. Şarabı Kevıerden içtim. 
T•ba ağacının gölgesinde isti
rahat ettim. Diye bir sürü ya
lan atıyor. 

Bunu r.ufai takip ediyor. 
Ben de alemi manada 

Hazreti pir Esseyyidi Abmedi 
l"Qfai hazretlerini gördüm. 

Bu fakiri pür taksirin elinden 
tutarak evveli Arşıiliya götür 
dii. Ora da eobiyayi ızam ve 
evliyayı kiramla konuşmak şe
refine erdim Ondan sonra Cen 
neti Adene gittik. Bana orada 
envai cennet taamları çıkardı
lar. hurilerle gılmanlar hizme
timde bulundular. onlarla hem
heı.m oldum, diyor. 

Sıra bektaşiye geliyor. 

AYDIN 

Çocuklarda yor
gunluk ve sü ı· menaj 

- -1-

· Bir ben .. Bir de! .. 

Valther bir müşahededen 
bahsederken diyor ki : 

"Bir gün büyük bir matbaa
da bir masa başında ince bir 
işle meşgul olan kadm işçile
rin önünden küçük bir araba 
sık sık geçiyordu. Kadınlar 

bu arabanın itlerinin işlemesi
ne mani olup olmadığını hiç 
diifünmiyorlardı. Fakat bir 
psikolok gibi göreb ustabaşıla
rı bu noktayı gözünden kaçır· 
madı. Arabanın başka bir yer .. 
den geçmestni emretti. Bunun 
neticesi olarak randımanın yüz
de 25 arttığı görüldü. 

Çocuklarımızın da bu vezi- ı 
yetler gözönünda tutularak 
çalıştırılmalarına dikkat etme
liyiz. Onları beyhude yorgun
luktan korumak için. kullan
dıkları aletleri ve oturdnkları 
sıraları da mükemmel bir hale 
getirmek lazımdır. Çocuk fena 
yazan bir kalemle ve mürek

kebi dağıtan bir kağıtla uğra
rak daha fazla yorulabilir. 
Bilhassa sıralar talebeyi rahat 
bir vaziyette tutacak şekilde 
olmalıdır. 

Aşırı ezbercilik ve spor da, 
slirmenaja uğratır. 

Çocuklrımızı sevelmf.. Dü
şünelim ve koruyalım! ... 

YURTDAŞ: 
Bankalara emniyet etme

yipte paralarını evlerinde 
saklayan yurddaşlar, şimdi
ye kadar kaybettikleri fa
izleri bir hesaplasalar çok 
pişman olurlar. 

Ulusal f'konomi ve arttırma kurumu 

Bütün bu bir alay marta vah 
kemali sükunetle dinleuen der
vişin sustuğunu görünce soru
yorlar. 

Büyük bir tevazu ve hicabla 
cevap veriyor. 

- Gördüm erenler gördüm. 
fakat sızin gördüğünüı:: buru-

hani, yüksek rüyalarm yaDJn
da benimki pek sünük ve ya
van kalacağı için söylemeğe 
dilim varmıyor doğrusu. diyor. 

Ötekiler israr ediyorlar. Ni
hayet anlatıyor. 

- Ben de bu gece rüyamda 
bizim Pir Hacıbektaşi veli haz 
retlerini gördüm. Geldi belime 
bir tekme vurarek beni oyan
dırdı ve " - hey erenler mev
lana geldi dervişini cenneti 
firdeyse götürdü şarabı kev
serden içiriyor. Rufai dervişini 
yedi kat gökler de dolaştıriyor. 
Benim elimden böye şeyler gel 
mez. Sen de kalk şu tatlıyı ye 
bakayım, dedi. Ben de kalktım 
tatbyı yedim, diyor ve arka
daşlarının önüne raftaki boş 

tepsiyi sürüyor. 
F•kracı 

(Ba~tar:ıf inci sahifede) 

diği işlerin başında bu, aile 
oyunları gelir .. 

Nitekim öyle oldu.. (29) oy· 
nıyalım dediler.. Bir başka91 
- Biz tombala getirdik, o daha 
iyi .. dedi .. Bir diğeri; 

- En gfizel oyun Mister Gi
ridir .. O dururken, başka oyun 
oynanmaz ve sarmaz, diye iti
razda bulundu.. Üçüncüsü 
" Harf " oyununu, dördüncüsü 
" Sandaliye ,, oyununu tavsiye 
etti.. 

Nihayet, beşincisi, hepsinin 
aklında bulunan ve fakat söy
lemeye hiç birinin dili varmı
yan en son oyunu yumurtladı: 

- Poker, dedi .. 
Baktım, bu teklif, umumi 

tasvibe iktiı-an etmek üzere .. 
Eyvah, dedim ve hemen atı[ .. 
dım: 

Ben ev sahibiyim, dedim. 
Miisaade ederseniz, oynanacak 
oyunu ben bulayım .. 

Daha dün gelen " .... " mec
muasında bir hikaye var.. O 
kadar güzel. o kadar enteres
san, o kadar cazip ve o kadar 
fevkalade ki, dinlerseniz ha
kikaten ve cidden memnun 
olacaksınız .. 

Ve cevap beklemeden he
men kalktım.. Bir hamlede 
dışarı çıktım.. . Masanın üze
rinde duran mecmuayı aldım 
ve derhal okumaya başladım .• 

Odada derin bir sükunet 
vardı.. Bu sükünet, benim 
okumakta olduğum hikayeyi 
dinlemeye hazırlanmış olmak
tan ziyade, böyle bir işkence
ye katlanmanın acı bir ifa
desiydi.. Fakat ben, aldırmı
yor ve okuyordum .. 

Ne kadar zaman geçti bil
miyorum .. Şöyle göz ucile oda
dakileri tetkik ettim.. Bay
lardan üçü, gözlerini kapamış, 
mışıl mışıl uyuyor, üç bayan 
baş başa vermiş, en hafif sesle 
konuşuyor, dört bayan kaş 

göz işaretile ( Haydi, artık 
kalkalım! ) diye birbirlerini teş
vik ediyordu .. 

Ben. hiç oralarda değildim, 
mütemadiyen okuyordum .. Hi
kaye, epeyce uzundu .. 

Neden sonra, bitirdiğim za· 
man, odada uyanık bir ben 
vardım .. Bir de 17, 18 yaşla
rında bir genç kız ... 

GÜNCÜ 

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

imtiyaz sahibi ve Umumi Netriyat 

"1lidfirü : Etem Mendres 

Basıldığı Jer : 
C. H. P. Baııımevl 

YÜZ 3 ----- -
Nazilli pam11k 
Tohnnıu iiretme 
Çiftliği 
Miidürliiğünden 

1 - Müesı-esmiz için ntırma 
eksiltme ve ihale kanununun 
hükümleri dairesinde ve ;&çık 

eksiltme ile l150tencke mazol 
80 teneke hen7.İo \'e 2500 met
re preselilc: kana't'İçe sabn 

alacağız. ' . 
2 Eksiltme 101121937 ta~ 

ribine tesadüf eden cuma gü• 
DÜ Nazilli belediye daireıiad~ 
toplanecak komayonda 111a.zot 
•e benzin. ihalesi ıaat 14 de ıre 
kanaviçe ihalesi 15.30 da b~J 
lıyacaktır . 

3 T oliplerin sözü geçe o 
tarihte mazot ve benzin için 
saat 13,30 a l<aneviçe için saat 
15 e kadar numuneleri ile be
raber pey sürmek için komis-
yona gelmeleri la.unıdır. , 

4 Tafsilat, şartname ~ e 
kaneviçe için Aydın ziraat mü·
dürlüğüne ve Nazilide pamuk 
tohmu üretme çiftliği direktôl" 
lüğüne mürecaat olunması . 

(213) 28 30 2 4 

Aydın 1Vafia 
Eksiltme 
Komisyonundan 

1 Eksiltmeye konulan ~-
Aydın ilinde sanat okulu io-
şaat malzemesidir. 7562 lira 
29 kuruş keşif bedellidir. 

2 Bu işe aid şartname 
ve evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi 

B - Makavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj. cetvelleri 
F - Resimler 
İsteyenler bu evrakı Aydm 

nafıa müdürlüğünde 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 ya pılacakbr. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 567 lira 24 ku·
ruşluk muvakkat te~inat ver
mesi ve müteahhitlik ve 931 
yıbna aid ticaret odası vesi
kalarını göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yu·
karda üçüncü maddede yazdı 
saatten bir saat evveline ka
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verile
cektir. Posla 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 



YOZ ! " 
AYDIN SAYI : lOS 

Dr. Nuri Erkan 
Birinci sınıf mütehassıs 

Paris tıp fakül tesi hastaneleriodcıı mezun 
l\lua yenehaoe: Perk kaTşısında ye ni yapt.rdığı evinde 

hrr gü n hastalarını sabahtan ak:pma kadar kabul eder. 
130 

A an ilin 
Aydııı be/diye 
Reri.'iliğinden 

.1 Park etrafına yapılacak 

Agdııı Belediııe 
Reisliğiııdell . 

1 CumhuriyetrmabalJesin-

beton bordur ve kapı babaları , 

aı;ık eksiltmeye konmuştur. ı 
2 ~edeli keşifi (514)1iradır. 1 3 isteklilerin şartname ve 

- !..eşifoameyi görmek icin yazı \ 
işleri müdürlüğüne ve eksiltme
ye iştirak için 161121937 per-

,.embe günü sa 15de 3845kuruş 1 
muvakkat teminatlarile Daimi 
encümene 

o•unur. 
müracaatlan ilan 

(214) 
28 2 7 12 

l 

de 321 ada 5 parsel No,lı 148 
metre murabbaı belediye malı 
arsanın mükiyeti açık artırma 
suretile satmkbr. 

2 -- Muhammen bedeli be
her metresi 50 kuruştur 

3 İsteklilerin şartnameyi 
görmek için yazı lşleri müdür
lüğüne, artırmaya iştirak için 
161121937 perşembe günü saat 
15 te 555 kuruş muvakkat te
minatlarile daimi encümene 
müracaatları ilan olunur. 

(215) 28 2 7 12 

~ Birinci sınıf dahili hastalıklar mütehassısı 

~ Dr. HASAN TAHSİN SOYLU J 
~ Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye, ~ocuk ~ 
't ha.taneleri kliniklerind~n mezun • ~ 
& Hergüu hastalarını Orta mektep caddesi Eski postahane ~ 
~ bin .. '.sanda kabul eder. ı lll'l .. 

!!lııılll~luıllllııılllWn~~llılilıııı!lıılllliıııiıı1ıiı\!lllıııılı~ 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçmlmaması 

Siimerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERAYDIN) 
Demiryolu caddesi Aydın 

pııııımı ı ~'l!llllllll!ll~tJlllJllllıl'1Jl1illfilllllUlill!lll1• ll'flll'~Qllllli1llfı!llill!lll"llll;ımlJ~-
~ DOKTOR - BAKTERiYOLOG ~ 
~ ~ 

ı Nuri Şemsi Güneren 
~ 
&-:, 

İntan i Hastalıklar Mütehassısı 

Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 

•?} 

fi;~ teşhis ve tedavi eder f"'şi 
~ ~ 
~ Muayenehanesi: ~ 

~ Nazilli köprüsü karşısında Her gün hastalarım kabul eder~ 

ibıır.ıtı· illl!ı11t111!U 1 
• .iıüiq1~ııi~,;!ıı~ulııı;!lli ıılllllnl ııiı lı !&!ıı:tlııılllıııılı!ı!ll!ııılnilııliı. 

C. H. P. Basım evi 
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. 
~ İlanlannızı ( AYDIN ) a vennız . 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

~akalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydı.alının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

r . ··"'"'~··l· ... ~!iDl.I·~ 
" Foto Abbas T oğu ı 
~ F .. f lk l . c;"J.l r otogra Cl 1 Ve evazmıab ci 
fl' Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma- 44 
1§1' kioalan çok şık kornişler, albümler, rontken filim-
~ lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz .. Makinaaı ol- ~ 
~ ~ ~ mıyan amatörlere çeşitli ağraodisman yapbrmak 
= istiyenlere kolaybk gösterilir. 
I' 140 Aydın hükumet bulvan vakıflar idaresi altıncia 

-~~ı~lbılnMıaAIBdltı~ 

~················~~~~~················ .... ~ 
i FAHREDDİN SÜGÜR 1 
i Birillci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları. Mütahassısı 
ı Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtisaslı 
i Mu~yenehane: Aydında Gazi ~u~anııda Bafalıoglu dükkanının i üzennde her gün sabahdan aqama kadar Hastalann1 kabul eder • 
.•........................•....................•...... : 


