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Endüstrimiz 
'I urda en iyi ve en ucuz 

mal verecek 

Her gün inkişaf eden sana
Yİimizde en iyiyi ve en ucuzu 
elde etmek prensip ve hedef -
lerile büyük tedbirler alınmak 
üzeredir. 

lktısad V ekileti endüstri 
faaliyetinin rasyonel ilerleme
si gayesile gerek busu.si senna· 
Yesile olan gerek sermayesin· 
de k•men veya tamamen dev
let iştiraki bulunan vasıtah 
"eya vasatasaz kendisine bağb 
bGtiin miieueselerin ifletme, 
idare ve itleme ıartlarını ve 
ekonomik vaziyetlerini, ve bu 
lllaksatla bunlara ait evrak 
ve vesikaları tetkik etmeye 
5-lihiyetli bulunmaktad1r. 

Ya .. lan tetkik neticesinde 
J6r&len nobanlıklann ıslahı 
ileti.ad Vekaletince .... tala 
"e vaataaaz baib olan sanal 
ntie•alıre lkticM Vekileti 
Y•111lm•aa ll ıelen ıalabatı 
1\-.ai mle1111alere tavsiye 
eder. 

Bu müe11aeler, vekaletin 
istediği malimatı vermeye ve 
göndermeye mecburdurlar. İs
tenilen malimatı mazeretsiz 
ve muayyen müddeti zarfında 
vermeyen veya noktan ve yan
lı, bildiren pbis, ıirket ve 
aıüeueselrin müdür veya mü
llleuilleri 5 liradan 25 liraya 
kadar para cezasile cezalan
dınlacaklardır. 

Bu kanunun tatbiki için ik
tisat vekiletinin tayin eyledi
ği memurlar 3008 numaralı 
endüstriyel maliimatın malyiet 
ve satış fiatlannın kontrol ve 
teabitile alikala kanundaki sa
lahiyet ve mesuliyetleri haiz
dirler. 

Ticaret filomuz için 
Yeni gemiler 

Hükümet, geçen sene deniz 
ticaret filomuzu yenilemeğe 

karar vermit ve ondan sonra 
A1111anyadaki Krup tezgahla
rına Akdeniz , Karadeniz , 
Marmara ve körfez hatları 
için devlet demir yolları hesa
bına yeni vapurlar 11marlamıı
tı. Devlet bütçesinden on mil
yon lira ile karşılanan bu va
purlar deniz ticaret filomuzun 
Yenilenmesini temin edecek 
ve mevcut ihtiyacı kısmen de 
olsa karıılayacakbr. 

Telgraf haberleri Çeştepe ocak 
Kongresi 

Merkez bçesine bağlı Çe,te · 
pe ocak kongresi dlin ilçe yin 
kurul iiyesinden Ahmed Neaip 
Brotav'ın batkanhğanda top
lanmqbr. 

Atatürke 
Bir çok devletlerden 

tebrik telgrafları geldi 

' Yeni Saylav 
zedleri 

nam-

Ankana, 5 (A.A.) - Cumhu
riyet bayramı münasbetile bü
yük kurtarıcımız Cumhur baş
kanı Atatürkle muhtelif devlet 
reisleri arasında tebrik ve te-
tekkür telgrafları taati edil
mittir. --Bugünkü kamutay top
lanhsında encümenler 

intihabı yapıldı 
Ankara 5 (A. A.) Bllyük 

Millet Meclisinin bugilnkü top
lantmnda Diyar1bekir valili
ğine tayin olunan Zonguldak 
mebuu Mithat Altıokun isti
fanamaile Bayezit mebusu 

Obeyclallal11n ve Kiltahya mebu-
su lbrabim Dallnhca alfimle
rine dair tezkereler okumnut 
ve merlwm mebualarm hatı
rasına lıilrmeten bir dakika 
susulmllfbır. 

İkinci celsede de encümen
ler intihabı neticesi bildiril
miıtir. Meclis Pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Yapılan tetkikler ve bu gün 
eldeki gemilerden azami isti
fade kudreti hakk1Ddaki hesap
lar yeni gemilerin ihtiyaeı kar
şılamaktan uzak bulunduğunu 

meydana koymuştur. Bunun için 
deniz ticaret filomuzun ısmar
lanacak yeni gemilerle takvi
yesi takarrur etmiştir. Bu 
yeni gemilerin kısmen şilep 
olması muhtemeldir. Bu 
şilepler devlet eliyle yani deniz 
yollar1 idaresi tarafından itle 
tilecektir. Bu şekilde on şilebin 
ısmarlanacağı söylenmektedir. 

Bunlarm haricinde hem yolcu 
ve hem yiik nakline elverişli 
ve şimdiye kadar ısmarlanma
mış olan tipte yeni gemilerde 
inşa ettirilecektir. 

Yeni gemilerimizin harice 
siparişten ziyade dahilde ya
pılmasma çahşılacakbr. Bu 
suretle İstanbulda kurulacak 
tersanemız ilk işlerini bulmuş 
olacaktır. Esasen Haliçte gün
dengüne inkişaf etmekte. olan 
fabrika ve havuzlarla yenı ter-

Ankara, 5 ( A. A. ) -
RESMi TEBLI~ : Ocak yön kuruluna Rahim 

Ercan, Şerif Demirkapı byu 
Glinay seçilmiştir. 

Bunlardan Şerif Demirkapt 
ocak batkanı olmllflur. ..... 
/nglltere Franllo 
HBlııimetlni 

Bayazad aaylavı Übeydulla
hm ve Kütahya saylavı lbra
him Dalkıhcm öllimleri ve 
Zonguldak saylavı Mitat altıokun 
istifası üzerine Bayazıt saylav
lığana sibıyye vekileti müsteşara 
Hüsameddin Kural. Kütahya 
aaylavhğına Bqvekilet hususi 
kalem mlldllrü Vedid Özgören Tanımıyor 
ve Zonğuldak saylavhtma Londra, 5 ( A. A. ) - Havas 
esk Erzurum saylavı tarih coğ ajansı iyi haHer alan mebafilin 
rafya öğretmenlerinden Necati beyanatına atfen İngilterenia 
Güneri Parti gen baş kurulun general Franko hükümetinl 
ca parti namzedi olarak onay tanımak llzere bulunduğu hak-
lanmiflarJarclu-. Sayıa seçicile kında çakan baberleria tama-
re bildirir ve ilin ederim. men udaaz olduianu bilclr-

C. H. P. pael '-fk• ..Wli •m•ekt-ecl•air··-------
Celil BaJar de topl•aa• bazı manh•vla• 
....... aruuıcla Fafiat teca•kı 

FQl81 ltJCavilzine 11aqa lclavletler ar11•da bir 
Karı ı blok tetkili için hararetli ml-

Nevyork, S ( A .A. ) - Nev- zakereler yapdmakta oludutu-
york taymis gazetesi Brlbel nu yazmaktadır. 

• 
Amerika birleşik devletri hükumeti
mizle bir ticart anlaşması yapıyor 

Ankara, 5 (A.A.) - Vaıingtondan verilen bir habere gire 
Amerika birleıik devletleri hariciye naz1rı hüldimetimizle kar
şıhkb bir ticaret anlaımasım müzakere etmekte bulanduğu bil
rilmektedir. 

Hayattan •••ler: 

Fındık kurdu !. 

B 
u kurdu hepiniz bilirsiniz. 
Beyaz, boğum boğum, yu
muk yumuk ve yumuıak 

vücudile küçücük bir mahluk-
tur o •. 

Bilmem neresi ve ne için 
sevilir ki; güzel, ufak tef ek bir 
kadm için "Fındık kurdu gi
bi.,. derler .. 
Fmdık kurdnna benzetilen 

bir kadma bu gözle bakılırsa, 
her halde o kadın " Kadmhk 
ve güzellik,. vasfım kaybeder 
bence .. 

zeseydi, şüphesiz, o hndık 
yere atdmaz ve mini mini 
kurt, güzel bir kad1na göste
rilen hürmeti, ihtimamı, sevgi 
ve riayeti görürdü. 

Bunun gibi, bazı kadın ve 
erkek güzelleri de şu veya 
bu şekere, şu veya bu mey
vaya benzetilir. 

Güzellik; mide zevki olan 
olgun yemiılere, ağız tadı o
lan şekere nasıl benzetilebi
lir. Onlar nihayet; çene, çeşni 
ve mide işidir. 

Bu benzetiş; bilhassa erkek
ler için olursa, çok feci olu-
yor.. iri bir bonbon şekeri 
gibi, ağıza abmp eriyen, taze 

sanenin projeleri tamamen ha-
1 

zarlanıınşbr. Bu projeye göre 
ilk yapılacak olan havuzlarm 

Kadm, bir kurda benzetil
dikçe; kaç1Dılacak, hatta biraz 
tiksinilecek bir şey olur. Ağ
ımıza almak üzere oldnğunuz 
bir fandıkta, birdenbire bir 
kurt görürseniz derhal yüzü
nüzü burutturur ve fındığı 
yere atarsınız tabii.. Fındık 
kurdu, hakikaten kadına ben-

bir badem şekeri gibi dile ve 
damağa lialivet veren erkek 
olur mu? .. Erkeğe bu adı ve
ren kadm, Kleopatra gibi 
muhteris veya Aspazya gibi 
müfteri• kadındır muhakkak .. 

yamndaki iki açık kızakta be
şer bin tonluk iki gemi yapı
lacaktır. 

GCNCO + 
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Manevra hatıralarından 
- 7-

Kıı.ılcaköy tepelerinden manev
uınıa ıon ıafhaaıoı ıeyrediyorıız, 

..at 13.. Birden ber fey sustu .. 
Ne top sesi, ne mltralyoz takır

dııı, ae de tüfek aedaıı var .. 
Şimdi kartlki vadiden kuman

da heyetleri ve birliklerin küme 
küme dönüılerini seyrediyoruz. 
Biraz sonra bulunduğumuz tepeye 
gelen kırmızı korun kurmay bin
batııından manavram n neticesini 
öğrenmek istiyoruz. 

Manevra otamatikman ola
~•k saat 13de bitti. Kırmıu kuv
vetler, mavi cephesini yararak 
Ortakları tuttu ve onların ricat 
hatlannı keserek tamamen imha 
ve esir etti. 

Etrafımızı çevreleyen köylüler, 
biraz evvel top, tüfek ıedalariJe 

inliyen datları; 
- Yaıa, kırmızılar kazandı, 

ma.tler eıir oldu.. SeslerUe çın
ı tıyorlar .. 

Bir köylü delikanlısından soru
yorum: 

- Maviler de bitim askerleri
miz değil mi? 

- Onlar da bizim askerimiz 
~ıome ... Senin anlıyJıcağın buraya 
dtl man çıkarsa barınamıyacağı 

dlİr olacağı belli oldu. 
- Ya maviler kazansa idi ... Di

yorum. 
Deminki munis çehre birden 

kızardı, katlar çatıldı.. EIUe Ab
durrahmanlar tepeıtndeki tarassut 
yerini göstererek : 
.Aha o tepeye Atatürk çıktı, ma
nevrayı seyretti ve kırmızıların 
tutumunu betendi.. Mavilerin 
kaı.anmıyacağını o gün bildik. 

Bir baoka köy delikanlısı sö.ze 
anfb .. 
- Sen ne diyon bay, Atatürk 

düşmanı topauz tüfekılz yendi, 
ürdü, çıkardı bu yerlerden - o ... 

6ugün kimin haddine dü,mu, bbe 
y n bakmak ... 

Sen besbelli manevrayı bugün 
görüyon, mavinin kuvveti daha 
çoktu. tanklar hep o tarafta idi .. 
O tarafın tayyaresi de bizimki
Aerden fazla idi, yine yenildiler .. 
Ôteai1'i sen anlayıver gayn ... 
Atasına bukadar bağlanan, or

duıuna bu derece güvenen, varlı-

Aydının ıelrika.ı:Bl 

ğına bukadar iman eden bir mil
let yenilir mi? Sırtı yere gelir mi? 

Trakya ve Ege büyük manera
larından her bakımdan istifade 
büyük oldu .. Türk ordusu doıt 
ve düşman karşısanda en büyük 
imtihlftlını en yüksek bir başarı 
ile verdi. Fakat bundan elde edi
len asıl kiramız şu oldu, çoluk, 
çocuk, kadın, erkek yediden yet· 
mişe kadar bütün ulusun askerlik 
mükellefiyetine girdiği şu günde 
ezelden asker yaratılan, asker 
yaşıyan Türk ulusunun askerlik 
damarları coştu, askerlik kanı 

kabardı, askerlik sevgisi yükıel· 

di.. Ordusuna olan güven ve 
imanı pekletti.. Verdiği vergi-
nin, kendi huzur ve selameti ve 
dünya barışı için harcandığına 
bir kere daha inandı ve iman etti. 

Abdurrahmanlardan Germenciğe 
döndüğümüzde, tank, zırhlı oto
mobil ve motörlü birlikler geçit 
resmi sahasındaki karargahlarına 
gitmek üzere Germencikte top
lanıyorlardı .. . 

Aralarına karıştım, zırhlı oto
mobillerde direksyonların başın-

daki erlere baktım. tankları ida
re eden Türk çocuklarını gör
düm, motosikletli delikanlıları 

tetkik ettim. konu9tum, Öğren
dim. Sayın okurlarım sizde bilin .. 

Bu makineleri ylirüten erler, 
köyünde çift sapanının bafından 
asker ocağına gelen motörü as
kerlikte gören fakat onu en usta 
bir şoförden iyi kullanan, temiz 
bakan, canından çok koruyan 
Türk yavrularıdır. 
Canını vermedikçe silahını elin

den bırakmayan, tehit olduğun
da bile onu kucağından düşürmi· 
yen Türk eri. motörünü de öyle 
seviyor, benimsiyor, onu bir ana
nın evladını koruduğu gibi ko
ruyor ... 

Biz Aydına dönerken, bir gün 
sonra büyük geçit resmini alkış
hyaoağımız birliklerde geçit alanı 
hanındaki karagahlarana yürüyor
lardı.. Fakat günlerdir, dağ tepe 
aşan, en müşkül hareketler ya· 
pant şiddetli sağoaklar altında 

koşan bu arslanlar, kışladan ta
lime çıkan kıtalar gibi zinde, 
dinç ve neteli idiler ... 

O. Becerik 

• 
Baht işi 

Roman 
Fakat sabrettim, likayd gö

ıündüm. Hatta daha ileri var
dım. 

- Çok doğru söylüyorsunuz 
dedim. Onu pek yakından ta
myorum. Bir kadını mesut ede
cek bütün meziyetlere malik 
bir erkektir. 

İşte böyle macid; bende altta 
kalmadım. Bu kadınlar benim 
ve ben bu kadınlarm sinirleri
mize dokunuyoruz. 

Buna da sebep sensin. 
Annem ve ablam selim ve 

hürmetlerini bildirmemi söyle
diler. Gözlerinden hasretle ö
perim sevgili Macidim. 

Zeynep 
Bu mektubu belki üç ve bel· 

Yazan: V. H. 
ki on defa okudum. 

Kalbimde izah edemediğim 
bi his var. Sıkıbyor muyun? 

Hayır!.. 
Ya nedir bu buğazımı sıkan 

çenber. gözlerimi yakan alev? .. 
Ağlamak istiyorum, çünki içim
de bir hüzün var. 
Varhğımda yer etmiş bir şe

yin eksikliğini duyuyorum. 
Zeynep, Zeynep; şimdi res

mine bakarak şu satırları ya
zarken nekadar kederli ve ne
kadar bedbahbm bilsen ... 

Pençeremden beni senden 
ayıran şu karlı dağlara bakbk
ça içime bir haşiyet çöküyor. 

Arbk seni bir daha göre-
miyeceğimi zannediyorumde 

Çocuk bakımı 
- 12 -

Umumiyetle burun kanama
sı bu şekilden hariç olarak · 

müteaddit esbabtan husule 
gelir. Mevzii esbap hariçten 

olan şekillerden birisi hariç
ten burun üzerine vurmakla 

veya düşerek yere vesair ma
halle çarpmakla burun kanar. 

Yahut ta çocuk burnuna bir 
cisimi ecnebi sokarak veya 

elile karıştırarak burnunu ka
natır.. Bu gibi hallerde bu-

runden gelen kan az olur. 
Yalnız çarptığı zaman burun 

kemikleri kırılırsa o zaman 
kan fazla gelmeğe başlar. 

Tehlikeyi önlemek için derhal 
tabibe müracaat edilmelidir. 

Cismi ecnebiyi çocuklar 
ekseriyetle oynarken burun
larına kendi ellerile · sokarlar 

nohut, mısır tanesi, leblebi. 
fasulya, bakla gibi yenilecek 

şeyler çocukların önlerine terk 
edilir veya ceplerine doldu
rulur, çocuk yerken bir taraf
tan oynar ve neticede herhangi 
bir veya iki tanesi burnunun 
içine sokar, çıkarmağa uğ

raşıldığı zamanda burun ka
naması başlar. 

Evlerde bu gibi aksamı ec
nebiyeyi çıkarmağa uğraşma
malı derhal en yakın hasta
neye ve tabibe müracaat edil
melidir. Cismi ecnebinin dur
duğu mahalden ilthaplanma
sile büyük ameliyatbk işler 
meydana gelir. 

Burun hazan ilk ihtikenlı 

nezlelerle de olur. grip vesair 
gibi nezleli hastalıklara tutu
lanlarda da burun kanaması 

görülür, bundan gayrı burun 
difterisinde, kızıl, kızamık gibi 

yüreğim titriyor. 
* • • 

Zeynebe telgrafını 
gün telgrafla cevap 
tim. 

Ona bir de uzun 
yazdım. 

aldığım . 
vermış-

mektup 

Hüsranlarımı, onsuzluğun 

ruhumda hasıl ettiği boşluğu 

anlattım. 

T ebdilhava müddetim biter, 
bitmez, belki de - eğer ha
valar müsade ederse - daha 
evvel avdet edeceğimi vadet
tim. 

Hakikaten bu düşünülecek 

bir meseledir. 
Yollar hanüz kapanmadı. 

Bunu her gün kemali dikkatla 
tahkik ettiriyorum. Fakat kı
şın böyle bir mutattan .evvel 
başlamış olması da korkutu
yor beni .. 

Maamafih 
memleketin 

kapansa bile 
diğer köşelerile 

Doktor Fahcettin Siiğür 

sari hastalıklarda ve burun 
firengisinde de burun kana-

maları görülür, burun firengi
sinde bilhassa meme çocukla

rmda kanamalara pek ziyade 
tesadüf deilir. Çocuk küçük 

ve sırt üzeri yatmağa mecbur 
olduğundan burunden gelecek 

kan burun arkasından buğaza 
nefes borusuna dolarak çocu· 

ğun ölümüne bile sebep olur. 
Bundan dolayidir ki her türlü 

burun kanamaları ve hastalıklı 
burun kanamaları vaktinde 

bilinerek çocukların yatmala

rma dikkat etmelidir. Kundak

lı beşikteki meme çacuklarmı
biraz sağ veya sola temayül 

ettirerek yatırmayı ihmal et

memelidir, vakitsiz zuhur ede

cek bu gibi burun kanamala
rı çocuğu her zaman öldüre· 
bilir. 

Burun 
muhati 

kanamaları gışayı 
üzerindeki ahtapot 

anjyom vesair kum gibi has· 
tahklardan gelebilir bunları 

da nazarı itibare alarak ço
cukların devam eden burun 

kanamalarını ihmal et111em-e· 
lidir. Birde çocukların ekseri

sinde görülen, gerek neş,,..ü

nüma ve gerekse dü~ünce 

noktasından kendilerine bü
yük zarar veren burun arkası 

etinden de burun kanamaları 
husule gelir. Bu gibi çocuklar 

konuşurlarken daima hım him 
görüşüyorlar. Ve Burun ka -
na malan da eksik değildir. 
Bu gibi hallerde vejetasyon 

tebir edilen bu eti çocuğun 
istiktikbali noktai nazanndan 
aldırmağı ihmal etmemelidir. 

irtibatını temin eden bu yega
ne yolun nasıl olsa uzun müd
det kapalı bırakılmayacağını 
ümid ediyorum. 

Dönütüm her halde çok 
zahmetli olacak. 

Ilgaz kıtın kolay kolay ~
maz. Onuo kendine göre fır
tınaları, korkunç sesleri, bo
raları, tipileri vardır. 

O, yazın ne kadar güzelse, 
kışın da o kadar güzeldir. Fa
kat o kadar da korkunçtur. 

4 T eşrinsani 
Bu gün ilk olarak evden 

çıktım. 

Zeynebe yazdığım mektubu 
postaneye elimle teslim ettim. 
Pullamp damğalanmasım bek
ledim. 

Sonra yeri örten ince bir 
kar tabakasım ayaklarımla 
gıcırdata gıcırdata çarşıt·a 
gittim. 

(DeYa nı yarıa) 
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Parti kongreleri 
26 Son Teırin 937 Cuma 

MERKEZ AYDIN 
Çalhkebir, Alanla, GodrenU, 

leıl'lldar, Orta mahalle. 
BOZDOGAN 

Koyunlar. 
ÇINE 

k6rtdereai, Kn:ılgüney , Kaba
ta.~, Umur, Gaffarlar. Mersinbeleni . 

KARACASU 
karacaaren, Hacı Hıdırlar. 

NAZİLLi 
Atçalıoğlu, Çıtak. 

27 Son Teşrin 937 Cumartesi 
MERKEZ AYDIN 

kuılarbeleni, Karacaviran , De
~d,6y, Veniköy. Heaan efndi 
ııernt. 

BOZDOGAN 
Alio~ullar. 

ÇINE 
Dorumlar, Çoğürlük , Hacı Ka

huakallar. 
KARACASU 

Yazır, Hacı Ham, Gabi , 
NAZİLLİ 

Aydınoğlu, Muradda;ı, Gelen~e . 

28 Son Teşrin 937 Pazar 
l\fERKEa AYDIN 

G~bkayası, Kozalaklı, Armutlu, 
hfoutlu, Şah nalı, Zafer mahallHi. 

BOZDOGAN 
Çar,ı mahallesi. 

ÇiNE 
Damaraaı, Cumalı, Keçiköy. 

KARACASU 
. K6çükdağlı. 

29 Son Teşrin 937 Pazrtesi 
. KOÇARLI MEPKEZ 

Kuloğullar 1 Kasar, Köprülü 
Veysipaşa semt. 

BOZDOGAN 
Hızır baba. 

ÇiNE 
Kargı, Cunıaağılı, Karaağaç, 

-KARACASU 
Alemler, Cuma, Büyükdağlı . 

NAZiLLi 
Geneviş. 

30 Son Teşrin 937 Salı 

MERKEZ AYDIN 
Yatcdar, Mesudiy kemer semt. 

BOZDOGAN 
Yenice, Hisar. 

ÇINE 
Akmeaçit. 

NAZiLLi 
Kuyucak 

1 lık Kanun 937 Çarşanba 
MERKEZ AYDIN 

Dalama merkez, Me,rutiyet. 

BOZDO~AN 
Cumhuriyet. 

2 hk Kanun 937 Per.enbe 
BOZDOGAN 

Eymirköyü. 
3 İlk Kanun 937 Cuma 

BOZDOGAN 
Kak kalan. 

4 Dk Kanun 937 Cumartesi 
BOZDOGAN 

Kamışlar. 

ÇİNE 
Yağcılar, Evciler. 

8 İlk Kanun 937 Çarşanba 
l BOZDOGAN 

Yaka. 
KARACASU 

Dedeler. Damdere, Işıklar. 

9 İlk Kanun 937 Perşenbe 
BOZDOGAN 

Altıntaş . 

ÇINE 
Eski Çine, Cumalar, Kuruköy. 

KARACASU 
Palamutçuk, Cırcıvan . 

10 İlk Kanun 937 Cuma 
ÇINE 

Bucak. 
KARACASU 

Eymir, Dikmen, Seki. 
11 İlk Kanun 937 Cumartesi 

ÇİNE 
Oynak, Taşoluk 
12 İlk Kanun 937 Pazar 

ÇİNE 
Savrandere, Çiftlik, Orbaniye. 

Memurlar 
Nasıl maaş alacaklar 

Devlet memurları maaşları

nın tevhid ve teadülüne dair 
olan 1452 sayılı kanunun bazı 
maddeleri değiştirilmektedir. 

Hazırlanmış~ olan projeye 
göre hakilmer, muallimler da
hil; zebitler ve askeri memur
lar hariç bütün devlet memur
larının maaşları 15 dereceye 
ayrılmaktadır. Birinci derece
nin asıl maaşı 150; on beşinci 
derecenin asıl maaşı 10 liradır. 

Birinci derece 150, ikinci de
rece 125; üçüncü derece 100; 
dördüncü derece 90; beşinci 
derece 80: altıncı derece 70; 
yedinci derece60; sekizinci de
rece 50; dokuzuncu derece 40; 
onuncu derece 35; onbirinci 
derece 30 on ikinci derece 25; 
on üçüncü derece 20 on dör
düncü derece 15; on beşinci 
derece 10 liradır. 

Yedinci, sekizinci, dokuzuncu 
onuncu ve on birinci derece
dekiler 2,8 ve albncı, on ikinci 
on üçüncü derecedekiler üç, 
dördüncü beşinci derecedekiler 
3,2; on dördüncU derecedeki
ler 3,4; Birinci ikinci, üçüncü, 
on beşinci derecedekiler dört 
emsaliyle darb edilip hasıllar 
maaş olarak verilecektir. Bu 
maaşlar tekaüd aidab maktu 
vergi ve maarif vergisine tabi 
değildir. Damga pulu ve me
murlann yol vergileri diğer 
milkellflerde olduğu gibi tahsil 
edilecektir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediye malından köp
rölü mahaJlesinde 413 ada 14 
parsel numarah 336metre mu· 
rabbaı arsa açık arhrma ile 
sablacakbr. 

2 - Muhammen bedeli be
her metresi 20 kuruştu. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
okumak için yazı iıleri müdür
lüğüne, artırmaya iştirak için 
504 kuruş muvakkat teminat
lariyle 15 de Belediye daimi 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

(163) 27 2 6 10 

Radyo ve Sinema 
Rivayete göre, Marconi son 

hastalığında yatak odasına ka
dar giren bir radyo sesinden 
rahatsız olduğu vakit yanında
kilere: 

- Bunun icadına ben sebeb 
oldum. Günahımı affettirebil
mek için, ... radyoyu susturabil
mek çaresini çok aradım. Fa 
kat bulamadım. Onun için göz
lerim açık gideceğim .. 

Demiş. Vakıa telsiz telgraf 
pek büyük icaddı. Dünyada 
mesafe mefhumunu adeta hazf-

etti. Hele Amerikadan Avrupaya 
gelen tayyareci Parise sali
men verdım diye Nevyorktaki 
eşine telsiz telefonla haber 
verdiğini gazetelerin -yazdık
ları gün bütün dünya bu icadın 
büyüklüğü karşısında baş eğ
mişdi. Fakat radyoların ifratı 
bu musiki karikatilründen hoş
lanmıyanların telsiz telgraf 
mucidine rahmet okuyamama- 1 

larına sebeb oldu. Onun için 
1 

Marconiye isnad edilen söz 
- İtalyenların dedikleri gibi -
doğru olmasa bile pek doğru 
olarak uydurulmuşdur: 

Bakınız, sinemanın mucidi 
Lumiere hakkında bunu söyle
mek mümkin değildir. Şüphe

siz. sinemanın ifratından da 
hoşlanmıyanlar çok dur. Ancak 
onların sinemayaa gitmemeleri 
kendi ellerindedir . . İnsan sesli 
bir sinema yerine yakın bir 
evde oturmak yanlışlığını yap
sa bile evi değiştirebilir. Hal
buki radyonun sesinden kaç
mıya imkan yoktur. Nereye 
kaçsanız, hangi eve taşınsanız 
radyonun sesi j sizi bulur, yazı 
odanıza, yatağınıza kadar sizi 
rahatsız eder. 

Sinema, kendini sevmiyen
lcri rahatsiz etmedikten baıka 
ilim için büyük bir yardımcı 
olmuştur. İnsanın hareketlerini 
tahlil ederek fiziyolojiye, he
kimliğe hizmetini şüphesiz bi· 
liyorsunuz. Hele, Röntgen ışık-

lariyle sinemanın, vücudumu
zun içerisineeki uzuvlarımızm 
işlediklerini de duymuşsunuz
dur. Geçenlerde Avrupaya uzak 

bir müstemlekede ameliyata 
muhtaç ve yerinden kaldırıla
mıyan bir hastaya oradaki 
hekimler, ne yapacaklarını bil
meyince onlara, yapmaları la
zım gelen ameliyatın sinema
da gösterilen bütün safhaları 
tayyare ile gönderilmiş oldu
ğunu gazetede okuduğunuz 

vakit sinemanın insan sağlı
ğına faydasını elbette takdir 
etmişsinizdir. 

Bundan ne çıkar ? Demeyi· 
niz. Her yeni icad yeni doğan 
çocuk gibidir. Çocuk ileride 
belki hiçbir işe yaramaz, fakat 
belki büyük bir adam olur. 

Bu yeni icadın faydasını an-

lamak için, onun büyümesini 
beklemeğe de lüzum yoktur. 
Bir kere şairane bir icad." GUl 
kokusunun sineması, Yasemin 
koküsunun sineması. Sinema-
ların kocaman afişlerini hazır

layan mütehassısları bayıltacak 
şairane tabirler değil mi ? 

Bu icad ilimde büyük bir şey 
ispat ediyor : Ancak burn\l
muzla duyduğumuz kokuların 
maddi bir şey olduğu öteden-

beri tahmin - atom nazariyesi 
gibi - yalnız aklımızla hükmet-

tiğimiz bir şeydi. Sinama bize 
bunun doğru olduğunu, koku
nun gerçekten bir maddesi 
bulunduğunu isbat ediyor. 

Bir şeyin istikbali hakkında 
önceden tahminler yapmak 
tehlikeli olmakla beraber 

bu yeni icadın hekimlikte is
tikbali açık olduğu şimdiden 
iddia edilebilir. 

Kokuların bir çoğunda mik
ropları öldürmek hassası var
dır. Sinema kokuları tahlil et
tikçe bu hassayı bize daha iyi 
ve daha ince tafsilatile öğre
retecek. 

Her insanın, her kadının, 

ker erkeğin, her ırkın ve her 
hastalığın kendilerine mahsus 
ayrı birer kokuları vardır. 

Şimdiki halde bunları biz 
burnumuzla aşağı yukarı ayırd 
edebiliyoruz. Bu kokuların sağ
hk derecesile de münasebetleri 
vardır. Onları ayırd edemiyo-

ruz. Bu sinema terakki ettikçe 
bize onlarıda fenni bir surette 

ayırd edecek.. Bir insanın mil

liyeti pasaportundan değil, çı

kardığı kokunun sinemasından 
anlaşılacakt berkesin sihhati-
nin derecesi kokusunun sine
masından belli olacak, hasta
lık V'erdiği kokunun sinema
sından teşhis edilecek. 

Bunlar şimdilik birer hayal, 
fakat birer gerçek olması da 
pek mümkün. 

G.A. 

Fransa cumhur reisi 
Yunan kralı şerefine 

Bir ziyafet verdi 
Paris, 5 ( A. A. ) - Fransa 

cumhur reisi Yunan kralı ~e
refine bir ziyafet vermiş ve 
kendisiyle oldukçe uzun müd
det görüşmüştür. 

Şimdi sinemanın büyük bir 
faydasını daha haber veriyor
lar. Fransa da fizik profesörü 
Devauks çiçeklerin kokusunu 
sinemaya almış .. 

-----------------~--------

.. 

lmtiyaı: sahibi ve Umumi Netriyııt 
Müdürü : Etem Mendres 

Bnsıldığı }·er : 
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Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun t :1 Muayenehane: Park karfıımda yeni yaptırdığı evinde t 
[t~ her gün hastalarını !abah saat 7 - 8, öğleden 9onra 3-6 ya t 
[t~ kadar kabul eder. + 
~ Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 + 

....... ~ • ...-.~ı;ı ........ .,.,;ııı ;.••""ı;.•+••ıııı;sı;til~"llll·~· •••• 
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Aydın vakıflar 
idaresinden 

Camiler için münakasaya 
konulan gaz, ve zeytin yağı, ha-
sır ve sair levazımatı mütefer

rika münakasasına iştirak 

edecek talip çıkmamış oldu
ğundan 151111937 pazartesi 
günü saat 9 kadar uzatıldığı. 

( 180) 

,......... Abone şeraiti ........ : 
Yıllığı her yer için 6 lira. i 
Altı aylıtı 3 liradır. : 
İdare yeri: Aydında C. H. ~ 

~ P. Basımevi. ~ 
~ gazeteye ait yazılar için i 
~ yazı itleri müdürlüğüne, ilin· i 
~ lar için idare müdürlütüne ! 
j müracaat edilmelidir. i ..... " ............................................ . 

Aydın icra 
Memurluğundan 

Aydının sıralılar köyündan 

Hüseyin oğlu Ahmede borçlu 
karahayıttan giritli mustafa 
oğlu Kazımın üç parça gayri 

menkullerinin arttırma tarih
lerinin 71121931 salı günü saat 
15 ve 221121931 çarıamba gü-
nü saat 15 te yapılacağı Ay
dan gazetesinin 31111937 tarih-

li nuıhasmda ilin edilmiş ise
de satış günlerinin · 14 kanu
nuevvel 937 tarihinde salı gü
nü saat 15 de ve temdid art
tırmasının da 29/kinununevvel 
937 tarihinde çarıamba günü 
aynı saatte yapılacağı tashihan 
ilin olunur. (181) 

Birinci sınıf dahili 1ülStalıklar mütehassısı 

Dr. HASAN T AHSIN SOY.LU 
Porİ• Malatiroloji melıtebintl~n .,. dahiliye, fOCuAr 

lalUlaneln-i kliniklerinden mezun 

Hergiin hastalarım Orta mektep caddesi Eski postahane 
bln'\aında kabul eder. (111) 

r~:·tt::~dığ;::;ıı 
~ ·ı ~ Kazım Aydınel : 
:ı Kitapçili~:.~8'1:: e~~:.lursunuz :j . ~ 
f Kitaplannda mühim iskonto yaptltr t' 

! Okul Talebe R] 
~ı Kooperatiflerine çok iskontolu kırtasiye verilir l• 
!i ffGkiimet bulvarı numara 2/30 Aydın 11 i t! 
~;ıııı~;ıı::,::~~~::ı;-::-:~~ııf:t.18'~ 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli maltanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsabn kaçLrılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddeıi : Aydın 

Nuri Şemsi Güneren 
intani Hastahklar MütehaNısı 

Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayeoelerile 
tethis ve tedavi eder 

Muayenehanesi; 

Nazilli köprüsü karpsmda Her gün haata!arını kabul eder 

C. H. P. Basımevi 
İyi kağıt, Sağla~ cilt, Temiz baskıh her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 
ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- lıanlannızı ( AYDIN ) a veriniz . 

• 
Aydın Ili Tarihi 

Yaz.arı 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar biitiin tarih 

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

Fiatı 250 kuruştur. 

1"'1''1'lfl''1ıııımııııııııııımıoı:'11ııımııı11ııı:11ıı;ııı•ıııımııı;uııııııı••'•'1' 

1 ~~~!~;~~~~~~~!U~a-
i kinaları çok şık kornişler, albümler, rontken filim

lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
mıyan amatörlere çeıitli ağrandisman yaptırmak 
iıtiyenlere kolaylık gösterilir. l ! 40 Aydan hükumet bulvarı vakıflar idaresi altancia 

ii111DJ1111ıılııatıllııılbıtliııılıııı•lı ımlııllllııılııılllllaıılıııılııA.lı•ıdlllııaıılıı:ıtııı .... 
:··········· .......................................... : 
• DOKTOR • 

İ FAHREDDİN SÜGÜR İ 
• • 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahaasısı : 

i Pariı Tıp Fakültesi Hutanelerinden İhtisasla ! 
i Muayenehane : Aydında Gazi Bulvannda Bafaho1rlu dükkanının • i üzerinde her gün .. balıdaa alqama kadar Hutalannı kabul eder . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


