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Balıkesir Manisayı yendi T Mer~kez Aydın ilçesine bağ-• 1 •• d b .. epecı ocak kongersi llçeyön 

0fil001Zfil e filUCa ele u~u~ Çanakkale ile kurul ~üzesinden Hamid Alb-
N azıllı karşılaşacaklar parmagm başkanlığında top-

Pr oto kol Almanya İtalya, ve f k Manisa 6 - [Sporculara re· ~.:Uh"ıs~c~ca~y~n. kvuı:-

J 
' a .. at eden arkadaşımızdan] Ege Mehmed ' a rı ~r. r, 

aponya aralarında İmzalandı ~~;es~ _g~~P maçları bu gün Sabri Va~:::b:::k·~:.:.: 
Y ut u Kırdarın huzurile olmuştur. 

başlamıştır . -· ·Roma 6 (Radyo) - Korno- 251111936 tarihinde Almanya 
tıız~mle mücadele protokolu bu- 1 ile Japonya arasında aktedil
gun saat 11 de imza edilmiştir. Roma 6 (Radyo) - Nisi miş olan itilafnamenin ayrıl-

maz bir cüzidir. 
saraymda imza edilen komo-tıizoıe karşı mücadele proto- 4 - Bu protokol Almanya 
kolu 251111936 tarihinde ko· Japonya ve İtalya arasınd~ 
tnonist enternasyonale karşı tasdik edilmiştir. . 
~lrnanya ile Japonya arasında 5 - Protokol imzayı mütea-
ırn:ıa edilen kararı tasdik et- kip meriyete gireciktir. 
~ektedir. Bu protokolun met- Roma 6 (Radyo ) Japon 
ıu şudur. sefiri Heta beyanatında bu 

l - İtalya 25 111 ı 936 da paktı imza etmekle benelmi-
Alrnanya ile Japonya arasında lel komonizme karşı kendile· 
aktedilmiş olan protokolda rini müdafaa etmek mecburi-
Yazılı komonist enternasyo- yetine kaldıklarını söylemiştir. 
~al aleyhtarlığı hakkındaki Rom 6 ( Radyo ) - Korno· 
ıtilafa iştirak eder. nizm aleyhindeki oaktm im-

2 - Bu t'rotokolu imza ı.a::-ımucuı ;:,uu• ... • ••• 1;_ ... • - _,-

eden üç devlet ila iki devletle pon sefirleri bay Ciyoni ile 
beraber tasdik eder. Venedik sarayına giderek 

3 - işbu protokol lahika· Musolini tarafından kabul 
lan da dahil olduğu halde edilmişlerdir. 

~~~---~_.;;;_..-.:..;.~-~-~•:ı~~=-~~;.._.~~~~ 

Filistin de 

Balıkesir takımı Manisayı 
4-2 yenmiştir. Yarm Çanakka· 
le Nazilli Mendres takımları 

karşılaşacaklardır , 
-~ 

Japonlar Taylana 
vardılar 

Tokyo 6 ( Radyo ) - Japon 
kıtaatı Şansinin hükUmet 
merkezi olan Taylana var
mıştır. 

Tokyo 6 ( Radyo ) - Japon 
resmi tebligi: Şanghay cenup 
mıntakasmdan geçen Japon 
kıtaları 5 ikinci teşrinde ilk 
hatları geçerek Şangtin de
~j,ıesı."1ııııuaıv . .>--J ~J~--- '- · --~ 

metre şimaline kadar sokul
muştur. Taylanı işgal etmekte 
bulunan Çin ordusu cenubi
garbi istikametine doğru rücat 
etmeğe başlamıştır. Taylan 
pek yakında zabtedilecektir. 

Şang-Çu limanında karaya 
çıkarılan Japon kıtaatı cenubu
garbiye hareket etmişlerdir. 

Asilere aid silahlar 
Karışıklıklar devam ediyOr 

Yeniden Bir Çok T evkifat Yapılmaktadır 
Kudüs . S - (Radyo} İki İngiliz neferinin öldürülmesi üzerine 

bir çok arap tevkif edilmiştir. Bu ·tevkifat esnasmda kaçmağa 
teşebbüs etmiş olan iki araptan biri öldürülmüş diğeri yara-

lanmıştır. ----~--_..:.::=-,.;."--~-=--t'----=--=---~-------

Müsadere edildi 
Londra, 5 (A.A.) - Cebelüt

tarıktan verilen bir habere gö-
• re Hamburgdan Tancaya oğra

Almanya ile Polonya mak suretiyle limana gelen 
Arasında bir anlaşma bir Alman vapuru İspanyol asi-

yapıldı leri için tüfenk ve mühimmat 

Romanya kralının 
Seyahatı 

-• 
ispanya Fransız 
Demiryolu idaresile 
Bir anlaşma yaptı 

Paris 6 (R) - Peti jurnal ga
zetesi Fransız demiryolları ida
resile Nasyonalist ispanya ara-
sında yapılan bir anla9madan 
bahsettmektedir. Bu anlaşma 
ya göre ispanya dahili ihtilil 
münasebetile bir müddetten 
beri işlememekte bulunan ce·· 
nup ekspesi tekrar sevislerine 
başhyacaktır. 

--··-
İhtilalci tayyareler 

Salamanlu._ ft 10\ -V ..... gıne gore "'ID\B~lb"ıı :1l\tmıJl6-= 
dan 25 kilometre mesafede 
bulunan tayyare meydanında 
nasyonalist işaretlerini taşıyan 
üç tayyarenin hazırlandığı gö-
rülmüştür. Tahmin edildiğine 
göre bu tayyareler karışıklık
lar çıkarmak maksadiyle baş
ka devletlerin arazisine teca
vüzde bulunacalardır. -·-Jngiliz müdafaa 
Nazırının beyanatı 

Londra, 5 ( A. A. ) - İngiliı. 
müdafaa nazırı son bir buçuk 
sene içinde 28 milyon İngiliz 
liralık silah sipariş edildiğini 

Budapeşte, 6 ( R. ) - Ro
manya kralı Karol refakatinde 
veliaht olduğu halde dün gece 
buraya gelmişler ve istasyonda 
başvekil ve hükumet erkanı 
tarafından selamlandıktan son
ra seyahatlerine devem etmiş
lerdir. Romanya kralı uzun 
sene\erdenberi ilk defa olarak 
Budapeşteden geçmiş ve res
men selamlanmış bulunmakta-

Berlin, 6 ( R. ) - Almanya çıkarmış ve hu sevkiyat hudut 

ve ayni müddet içinde Amiral
lık için 229, ordu için 1783 
askeri hava kuvvetleri için de 
15 Fabrika kurulduğunu söyle-

miştir. ile Polonya arasında ekalliyet- müfrezeleri tarfından müsadere 
ler anlaşması imza edilmiştir. edilmiştir. 
Bu anlaşma beynelmilel bir ============================== 

dır. 

,Japon notası 
Hazırlandı 

Brüksel 6 ( Radyo ) - Do
kuzlar konferansında Japonya
ya gönderilecek nota hakkın
da itilaf hasıl olmuştur. 

taahhüdü mutazammın olma- Hayattan sesler: 

makla beraber iki taraf ara
sında milliyet esası kabul olun

Tali kafaya girmiş! 

muştur. 

- <> 

İki tayyare hediye 
Etmişler 

Londra 6 ( Radyo ) - Müs
temleke nezaretinin bir teb
liğine nazaren Balear Prens· 
\eri İngiliz ordusuna iki tay
yare hediye etmişlerdir. Bu 
tayyareler Balear adalarında 
doracaktar. 

H 
ani bir hikaye vardır .. 
Meşhurdur. Zeka ile tali 
münakaşaya başlarlar .. 

Zeka: 
Ben, olmadıktan sonra, 

sen neye yararsın, der. Tali: 
- Asıl ben işe yararım •. 

Senin, benim yanımda ismin 
mi okunnr diye cevap verir. 

Denemeye karar verirler .. 
Yola çıkarlar.. Bir kilisenin 

önüne gelirler .. Kilisenin bah
çesinde bulunan bir eşek ka
fasını gören tali, kafanın içi
ne girer. biraz sonra bahçeye 
çıkan papaslar, eşek kafasını 
görünce birbirlerine girerler 
( Bu mübarek kafayı kim at
mış, böyle yerlere ) derler ve 
kafayı merasimle, kilisenin 
içinde en mutena bir yere 

( Devamı lnd.i aahifed~ ) 
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Manevra hatıralarından 
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15/101937 Cuma günü daha sa
bahtan Aydında bir botluk var. 
Bir gün öncedenberi tlrenler 
Aydınlıları Germenciğe taşıyor .. 
Şehirde otomobil, kamy~n namı
na bir fCY yok.. Boş donen oto-

Burada herkes davetli, da
vetsiz kimse yok .. 

Ne yerinde bir cevap değil mi? 
Saat 14,25 te maraşal ve ko-

mutanlar, misafirler sahayı-
dolduran on binlerce halkın 

araa, günlerce evvel ~eyledikleri 
müıterilerini almasına ımkin yok .. 
Halk Gazi bulvarını tutmuş, ge· 
len her nakil vasıtası doluyor 
ve hemen dönüyor. 

Saat 12 de son tren de emsali 
g8rülmemiş derecede dolu olarak 
Aydından hareket etti .. Aydında 
açık mağaza, dükkan görülmü
yor. Evlerde de kimse kalmadı. 

Saat ondanberi dönmesini bek-

lediğimiz otomobil nihayet 13 te 
gelebildi, şoför anlabyor: 

Yolları sökmek imkinı yok .. 
atlı, yaya bütün halk yollara dö
Jdllmüı, 10 kilometre ile gidebi
len şoföre aık olsun .. 

Şoförün hakkını yolda taatik 
ediyoruz. Aydından Germenciğe 

giden yollar, halkın . o~omobil, 
arabalara yol vermek ıçın kıyı-

lara çekilemlyecekleri kadar do-
u düz bir saha bulup yol al-
' 

mak için motör bir müddet insan 
yirüyüttine uyuyor.. Karapınar

dan geçiyoruz, pazar olmasına 
ıreğmen çarıı bom boş.. tek tük 
aatlcılar müıterisini bekliyorlar •. 
Nihayet' geçit reımi yerindeyiz .. 

Alana girmek imkanı yok . ._ ta 
Konyadan lr:mire kadar her vıli-

t kaza nahiye ve köylerden ye • 1 • 
halk alanı doldurmuş geçit erı 
bile kapamış ... 
nımmetıfe trıbüne gelebiliyoruz .. 

Tnbtın tamamen dolmuf, fakat 

on sara sandalyalarma kimse ya
na4mıyor .. burası maraıalın yeri, 
buralara generaller yerletecek, 
fU sıra yabancı konsoloı ve ate
ıemiliterlere ayrıldı.. Bu tafsilatı 
herkea blrlblrine anlatıyor, disip
lin, türkiln ezeli tları buradada 
lkendiJifinden belli oluyor. 

Arkadan bir aes duyuyorum. 
- Biz davetliyiı., davetiyemiz 

var .. 

Aydının telrilımı:82 

arasız alkışları, yaşa sesleri a~a: 
sanda sahayı geçerek yerlerını 
alıyorlar. 

Saat 14,30 geçit resmi başlıyor. 

Evveli Atatürk kızı Sabiha Gök
çenin kumandasında hava filosu 

geçiyor.. keşif tayyareleri, ağır 
bomardıman tayyareleri, avcılar, 
üç motörlü yeni tayyareler biri
birini takip ediyor. Çok alçaktan 
uçan tayyarecilerimiz, halkın al

kışlarına " Yaşa Var ol " sesle
rine ellerile selim vererek mu
kabele ediyorlar •. 

Tayyareleri ; kırmızı ve mavi 

kor komutan ve karargahlarının ' 
onları tümen komutan ve karar
gahının geçişleri arkalıyor .. 

Tüm karargahından sonra şanlı 
37 inci alay geçiıile tabur ko

lunda ka~ıraman piyadelerin ge
çiti başlıyor. . dört tümeni d~ğ 

·ı muhafız alayı takıp tugayı e 
ediyor. 

Bundan sonra istihkam taburu, 

muhabere alayı, motörler, atlı 
her çeşit topçu tuğay ve alayları, 

motörlü birlikler' süvariler ge-

çiyor ... 
Sahayı dolduran on binler, üç 

saat Çelik Orduyu onun eşsiz 
kahramanlarını hiç durmadan al
kı lıvor. susmadan Yaısa seslerile 

tieçit resmi bitiyor, alanı dol
duran on binler, tribünün önüne 
akıyor, dünyanın eşsiz askeri 

mareşalı, ,anlı komutanlarıoı, kah

raman subaylarını ıelimlıyor, 

onların şahsiyetinde çelik ordu-

sunu selamlıyor, bu orduyu ya
ratan, bu varlığı kar:andıran ona, 
tarihin etini yazmadığı Dahi 
Başbuğ Atatürke minnet ve şük
ranlarını bildiriyordu. 

O. Becerilc 

SON -

• 
Baht işi 

Roman 
Her yerde aşina bir sima 

buluyorum. Likin bu bana 
höt geldik diyenlerin çoju 

babamın ahpablan ve akranlan ... 
içlerinde kendi akranım olan
lar pek az. 

Şöyle mahalle içlerine doğ
ru uzandım. 

Allahım ; ne ınızlqmlf bu 
sokaklar ... 
Canım sıkıldı, d&ndüm. 

Derdleşecek birinini arıyor

dum. 
Babama uğradım. 

Dairesinde oturmuı gazete 
okuyordu. 

Beni görünce ; 
- Ne o Macid, dedi. Neye 

Yazan: V. H. 
çıktın bu soğuk havada ev
den; 

- Pek sıkıldım baba, de
dim. Biraz hava almak, biraz 

yurdumu görmek istedim. 
Fakat çıkdığıma pişmanım 
timdi. 

- Neden oğlum? 
Ona gördüklerimi, şehrin 

tenhalığını, sokakların sessiz-
liğini anlattım. Hafifçe tebes
süm ederek; 

- Nasıl olmasını istiyordun 
bakayım, dedi. Haliharpta 
olan ve her gün yeniden 
peyda olan bir hrp cephesine 
koşmak mecburiyetinde bulu
nan bir milletin şehirleri baş-

Çocuk bakımı 

- 13 -
Mevzii olan burun kama

malarından gayrı bizde umu
mi istinat enden kanamalar da 
vardır. Meseli: kalp, karaci
ğer, böbrek hastalıklı çocuk
larda da sık sık burun 
kanaması görülür. Bunlar vü
cudun umumi arizasına bağ
lıdır. Sayılan hastalıklar tedavi 
edilmedikçe burun kanamaları 
geçmez. Burun kanaması vü
cudün sıkıntılı zamanında olur. 
Ve muvazaayı temin eder. 

Müzmin boğmaca öksürü
ğünde de çocuklarda burun 
kanaması eksik değildir· Bu 
arada çocuk vücuttan düşme
den boğmacanın tedavisine 
ehemmiyet vermek lazımdır· 

Bundan gayrı hemen ateşli 
devam eden bilümum sari 
hastalıklarda da burun kana
maları vardır. Tifo, malarya, 
zatürrie gibi burunda ihtikan 
yapan ateşli hasta~ık~arda 
da burun kanar. Bu ıhtikan
larda burun kanamazsa hasta 
şiddetli baş ağrılarından şi
kayet eder. Çünkü ( Ceyp) 
cephi denilen mahald.~ ve. bu
runun umumi gışası uzerınde 
husule gelen fazlaca ihtikan 
baş ağrısını yapar, burun ka
namakla ekseriyetle hastalar 

Fakat bu hale uzun zaman 
devama müsade edilmemelidir. 
Burun kanaması kan damar
larının dahilindeki hastalıklar .. 
dan Ve losemi denilen kan 
hastalığnın devamında olur. 

Burun kanamalarının en teh
likelisi sayılan bir şekilde ka
nın kabiliyet tahaddüsiyesi 
azalan çocuklarda görülmesi
dir. Kan tahassür kuvvetini 
her hangi bir hastalık dolayı-

ka nasıl olabilir çocuğum ? 
Şehir yine oldukça kalaba

lıktır. Bir de köylere git bak. 
göreceğin manzara yüreğini 

sızlatır. 

Artık k6yler eli silah tuta
mayan ihtiyarlarla çocuklara 
ve kadınlara kaldı. 

Şimdi tarlayı siiren tiirk 
kadını, oduna giden türk 
kadını ve eğer tekalifi har
biyeden kurtara bildise hay
vanına bakan yine o ... 

Babam yavaş, yavaf coşu
yordu. 

Bu özü, sözü saf ve doğru 
adam; memleketin halin;, gi-
dişini endişeli gözlerle takip 
ediyordu. 
Tabakasından bir siğara 

çıkararak yaktı, Sonra söz
lerine devam etti. 

- Dağlarda, köylerde as
ker kaçakları üremeğe başla-

Doktor fahrettin Sürr 

sile kaybedince kan durmaz· 
Ve ölüme kadar devam ed~~ 
bir burun kanaması gendinı 
gösterir' sebepsiz husule gelen 
burun kanamaları bazan ve 
ekseriyetle İdyopatik bünye
lerde olur. 

Bu bünyeler ehemmiyetsiz 
esbaptan dolayı daima burund.a 
ihtikan yapar. Ve en ufak bır 
sebep ile de derhal bur~n 
kanaması kendini gösterır. 

Bu gibilerde bedeni derhal 
takviye etmeğe çalışmalıdır. 

Bu gibi bedeni burun kana
maları kızlarda ilk adet ıa
manlarında görüldüğü gibi ilk 
bülüğa erecek erkek çocukla
rında da hemen ekseriyetle 
tesadüf edilebilir. Aile efradı 
çocuklarının baş ağrılarile bu 
hallerine dikkat ederek beden 
kuvvetlenmesini ihmal etme-
lidirler. 

Umumiyetle burun kanama
larında Emokili tabir edilen 
şeklinden gayrisınde inzarısefön 
olabilir.Fakat devamb şekille~
de vücut çok kansız ka\acagı 
için vehamet doğurabilir. Bil-
hassa kanı az olan Artiriptik 
neticelerde Senkap tallir edi
len kalbe yayılma ve durması 
__ -----· _ ...... ~.... li oı uıuyor. 

Hülisa: her aile çocukla
rında görülen en (ufak bir bu
run kanamasile alakadar ol
malıdırlar. Devam ettiki tak
dirde de ehemmiyetini nazarı 
itibare alarak saydığımız has
talıkların mevcudiyetini mey
dana çıkarıp tedaviye tevassül 
etmelidirler. Kan zayiatı do
layisile husule gelen zafiyet 
diğer zafiyetlere biç benze
mez. Nedamet ele geçmez. 

dı oğlum. 
Bu iyi alimet değildir. 
Bu milletin miimtaz vasıfla

rından biriside ukerden kaç
mağı bir z61, bir ayıp sayması
dır. 

Eğer bir tiirk ordudan ka
çıyorsa bilki idare makiaeai 
artık bozulmuttur. 

Onun itimadını, imanını sar
san batlıca sebeplerden biri 
budur. 

Cahil dediğimiz ve hakika
ten cahil olan tlrk köylilaü
nün bütün cehaletine rağmen 
hiç aldanmaclıjı bir nokta 
vardır. 

Hükumet teıkilibmn idare
yi bozması ve adaletsizliğin 
meydan almasıdır. 

O; bunu gayet iyi görür ve 

anlar. işte o zaman da itimadı 
sarsılır. 

(Deva-ııı yarın) 
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Karsta canlı hayvan ticareti 
inkişaf · ediyor 

Çıldır ve Göle öküzleri çiftçilerimize tavsiye 
edilecek en iyi hayvan cinsidir 

Yüksek yayla iklimini haiz 
olan Kars vilayeti çayır ve ot
laldarımn bolluğu, hava ve su
larının temizliği itibarile çok 
Yüksek kalitede canlı hayvan 
Yetiştirmeğe müsaid iktisadi 
nııtakalarımizdan mühim bir 
Yerdir. 

Buradan dış ve iç piyasalara 
her yıl külliyetli mikdarda 
tanlı hayvan sevk ve ihraç 
edilmektedir. Hudutlarımızın 
ijtelerinde ve yabancı ölklerde 
I<ars mıtakasında yetiştirilen 
tanlı hayvanlasımız büyük rağ
bet kazanmışlardır. 

Dış piyasalardan bilhassa 
Sovyetrusyaya senede vasati 
olarak 40000 büyük baş ve 
20oooo küçük baş hayvan ih
raç edildiği gibi, Suriyeye, 
Fi!istine ve Yunanistana da 
ehemmiyetli mikdarda ihracat 
Yapdmaktadır . 

İstanbula kesilmek üzere sevk 
edilen canlı hayvan mikdarı 
"asati olarak senede 150000 
~i geçmektedir. 

Ayni zamanda Kars mınta

ltasının cer ve tahammül kabi
liyetleri çok yüksek olan At 
"e kısrakları cenup vilayetleri
ltıizde çok rağbet görmekte
dirler. Çıldır ve göJeöküzleri
!lin devletçe Türk köylüleri için 
!ltimune kabul edildiğini ha
tırlamak bu mmtakanın hay
\1ancıhk bakımından kazandı
ğı yüksek şöhreti te'yide ka
fidir. 

Karsta mevcüd canlı hayvan 
borsası mıntakanın hayvan 
allf verişi üzerindeki fiat is
itlcrarını tanzim etmekte al
danmak aldahlmak ihtimalini 
Ortadan kaldırmakta ve fiatlar 
her piyasaya elverişli bulun
durmaktadır . 

1. MINTAKANIN SIGIR BA
IOMINDAN DURUMU: 

Kars sığırları tabiatın fey
Yaz veriminden azami derece
de istifade etmekte olup et,cer 
"e tahammü kapasitesi itiba
.,ile en yüksek kabiliyetleri 
~'riyetlerinde cem etmiş bu
Utıuyorlar. Vasati yükseklik-
~ri 1,1011,15 heden uzunluğu 
1,4011,55 göğüs genişliği 1,401 
SO incik kalınlığı 0,22 ölçü
lerde olduğundan bunlardan 
otlınan neticeye üöre vasati 
siklet 360/385 kilo olduğu gibi 
hunlar arasında 5001600 kilo 
liikJetinde olan öküz ve boğa 
da vardır. Asıl şayanı dikkat 
()lan nokta sığırların safi et 
"eriminin 0 0 50 den fazla olma
sıdır. 

İneklerin süt randmanı : 3.51 
4 yağ nisbetini ihtiva etmekle 
beraber senevi 180012000 litre· 
ye baliğ olmaktadır. 
Koşu öküz ve tosunları orta 

Anadolu ve mücavir vilayetler
de pek fazla rağbet bulmakta
dır. Bunun en mühim sebebi 
canlı hayvanlarımızın her nevi 
şeraiti ıklimiye ye uyabilmeleri 
kabiliyetidir. Sucuk ve pastır
ma imaline pek elverişli olan 
mıntaka inekleri Kayseri ve 
mücavir mıntakalar tarafından 
külliyetli surette mubayaa edil
mektedir. 

Sığır maddeleri kalite itiba
rile yüksek evsafda olmadan 
dış pıyasalarda aranmaktadır. 
Piyasa canlı kayvan derileri 
çok ağır olmasından dolayı 
dericilikte pek makbul saydık
ları gibi memleketimize hariç
ten ithal olunan emsaline naza
ren evsaf itibarile daha çok 
üstündürler. 

il. KOYUN DURUMU: 
Kars keyunlan umumiyetle 

beyaz ve mor karaman cins
leridir. 

Beyaz karaman ırkı; Et ran
dımanı 50160 kilo arasında olup 
415 kilo yün vermektedir. Ev
safı hayatiyeleri icabı olarak 
elyafı adaliyeleri arasında hü
beybatı şahmiye miktarı ehem
miyetlidir. Bu itibarladır ki 
kendisini kendi yağile kavur
mak evsafına maliktir. Süt 
miktarı 00 717, 5 yağlı süt veri-

mi bir doğum devresinde 1751 
250 litredir. ( Herik • Mazik ) 
melezleri et itibarile karaman
dan daha lezzetli ve kıvırcık 
ayarında dır. 

Mor karamanlar isa: Evsaf 
itibarile beyaz karamanlardan 
pek az farklıdırlar. Kars ko
yun tarının diğer bir hususiyeti 
de bağırsaklarının fevkalade 

beyaz ve dayamklı olması ile 
dış '"'mabreçlerden fazla mik
darda talep edilmesidir. 

Ill AT DURUMU: 
Umumiyetle Asya ırkına da

hil olan kars atları bu ırktan 
olan garbi Anadolu atlanna 

nazaran boy, enerji, tahammül 
ce kapasitesi itibarile daha 
üstündürler. İrtifaları 1.40-1.45 
beden uzunlukları 1.55 - 160 
göğüs genişliği 1.50- 1.65 incik 
kalınlıkları 0.19, 5 - 0.20 dir. 
koşum noktasından çok kuv
vetli olan atlarımızın yarım 
kan nonyüs ve saf kan nonyüs 
ile tesallüpleri.. çok feyizli ne
teceler vermektedir. 

Mütehassıs amele 
Yetiştireceğiz! 

Sanayileşme hareketiyle beraber sanayiin muhtaç olduğu işçi 
elemanlarının yetiştirilmesi keyfiyeti bir devlet meselesi haline 
gelmiştir. 

Büroda çalışan memurları hariç olmak üzere bir senede kul
landığı işçilerin, fen memurlarının ve usta başılarınm -müstah· 
demler dahil, - gündelik vasatisi yüz ve daha fazla olan sınai 
müesseseler işçi, çırak ve ustalarına mesleki bilgilerini artırmak 
üzere kurslar açacaklardır. Aynı sanayie mensup olan ve bir 
birinden azami yüz kilometre uzaklıkta bulunan müesseseler 
müşterek kurs açabileceklerdir. Devlet demiryolları atölyeleri 
bu hükümden müstesna tutulmaktadır. 

Bütün sene devamlı surette 
faaliyette bulunmayıp 6 ay
dan az çalışan ve mevsime 
bağlı mahsul işleyen fabrika
lar ve bunların mami'ılatımn 

ambalajlarını hazırlayan mües
seseler bu kanun hükmüne tabi 
olmayacaklardır. 

Kurslar çırak işçi ve ustalar 
olmak üzere üç kısımdır. Kurs 
müddeti çıraklar için çalışma 

zamanı içinde, işçi ve ustalar 
için çalışma zamanı dışındadır. 

Bu kurslar sebebile. fabrika 
sahibi çırağın kanunun tatbikı 
tarihinde aldığı ücretinde ten
zilat yapamıyacaktır. Tedri
sat müddeti haftada asgari 6 
saattır. Kurs, nihayetinde kur
sa devam eden işçiler imtihana 
t~bi tutulacaklardır. Bu imti-

handa muvaffak olmayanlar 
ertesi sene tekrar devam et
mek mecburiyetindedirler. Bu 
Kursların talim heyetleri maa
rif vekaletince hazırlanacak 
bir talimatnameye göre vilayet 
kültür direktörlerinin tertibi 
ve valinin tastiki ile müessese 
sahipleri tarafından intihap 
ve tayin olunacaklardır. 

Bu kurslarda takip edilecek 
ders programı ve kursların 
müddeti bu kanunun neşri tari
hinden itibaren üç ay içinde 
iktisad, sibhat ve maarif veka
letleri tarafından tayin ve tes
bit edilecektir. Kurslara baş
lama devresi Eylul ve Mart 
ayları olacaktır. 

lngiltere hava hücu
muna karşı yeni ted

birler alıgor 
Londra, 6 ( R ) - Hükumet 

halkın hava hücumlarına karşı 
muhafazasını temin için Bele
diyeler arasında alınacak tet
birlere dair bir kanun hazır
lamqtır. Bu kanun beş sene 
içinde takriben 32 milyon İn
giliz lirası serfedilmesini icap 
ettirmektedir. Hava mücadele 
si kanunu belediyeleri mahzen 
ve sıgınaklar yapmağa mecbur 
kılmaktadır . 

imtiyaz sahibi ve Umumi Ne,riyat 

Müdürü : Etem Mendre" 

Bastldığı ~er : 

C. H. P. Basırned 

B. Eden Bulgar 
Kral ve Kraliçesi11e 
Bir ziyafet ver.di 

Londra, 6 (R) - Bulgar :kral 
ve kralıçesi öğle yemeğini ha

riciye nazırı B. Edenle bera
ber Edenin evinde yemişlerdir. 

Katalonya parlamen
tosu toplanıyor 

Barselon, 6 (Radyo) - Kata

lonya parlamentosu önömilz
dekı hafta içinde toplanarak 
katalonya reisi hükümetini se
çecektir. 

~·--
Dokuzlar konj'eraıısı 

1 

Tali bir komite 
I Teşkiletti 
ı Brüksel 5 (A.A •) - Jlrükscl-

de toplanan dokuzlar konfe-
ransı Japon notasına cevabi 
hazırlamak ve tavassut- -· 
finde bulunmak üzere bir tali 

komite teşkil etmiştir . 

Tali kafaya girnıiş! 
(Baştaraf lnci sahifede) 

korlar .. 
Zeka, arkadaşım arar; kili

seye girer .. Tali, kafanın için
den görünerek: 

- Anladınya, der .. Ben, bir 
eşek kafasına bile kıymet 
verdirmek istedikten sonra 
yaparım.. Nasıl, bu işi bece-
rebilir misin? · 

Zeka, derhal cevap verir: 
- Ben, eşek kafasına gir

meye tenezzül etmem ki •. 
~en ancak, insanın, hem de 

bin bir tanesi içinde birinin 
kafasına girerim. 

* :,. l/. 

Dün bir arkadaşın, pek az 

zaman içinde dehşetli ve yok
tan zengin olan bir tanıdığı 
için: 

- Gördün mü, talii? .. Dedi. 
Ben de: 

- Belki zekası kuvvetli .. 
Onun hiç zekasını ölçtün mü? 
dedim. 

- Çok basit bir adam.. Ze
ka adına bir şey yok onda! .. 

- O halde, tali kafasma 
girmiş, dedim. 

GÜNCÜ 
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:~ Dr. Nuri Erkan · (:ı 
•J Aydın memleket hastanesi Hariciye mütehassısı ~· 
:~ Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun : 
•• Muayenehane: Park karşısında yeni yaptırdığı evinde t~ 

l
•l her gün hastalarını sabah saat 7 - 8, öğleden sonra 3-6 ya r+ 
+l kadar kabul eder. J• 
., Acele vakalar her zaman müracaat edilebilir. 130 t 
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ilin 
Aydın Orman 
idaresinden 
Muğla iç ilçesinin yedi mın

takasında sakar dağı ve dözenç 
ve Karaören ve firenk dağı 
devlet ormanından (3107) ken
tal karıtık odun ve koca pınar 
... e kirazlık ormanından (4987) 

kental kuru çam odun köyceğiz 
kazasının çakallık nahiyesi da
hilinde aktaş ve buynuz bökü 
devlet ormanından (7569) kilo 
sıgla yağı ile (15138) kilo gön
lük arttırma suretile müzaye
deye çıkarılmış ve ihalesi de 
81111931 tarih pazartesi günü 

......... !llll!Hllllllllllıllilnlll•t 

ilin 
Agdııı Vilayeti 
Defterdarlığındaıı 

Eski 25 kuruşluk nikelle 10 
kuruşluk bronz paralar 2inci
teşrin 937 sonunda tedavül 
mevkiinden kaldırılacağı ci-

hetle malsandığı ile ziraat 
bankasına müracaat edenler-
den bu nevi paraları alıp mu
kabillerinde diğer paralardan 
vermek suretile değiştirilecek
tir. Keyfiyet ilin olunur. 

(182) 7,10,13,16,19 

saat 15 te Muğla Orman idare
sinde toplanacak komisyonda 
yapılacağı ilan olunur. 181 

Birinci sınıf hastalıklar 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

pıwı111111-..""'ıı,ı1ı11•1111ı• ........ , •• 
~ DOKTOR BAKTERiYOLOG 

i Nuri Şemsi Güneren 
~ İntani Hastalıklar Mütehassısı 
e= 
~ Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerile 
~ tethis ve tedavi eder 

l Muayenehanesi: J 
& Nazilli köprüsü kartısında Her gün bastalaram kabul eder 

ita ılı ' ı• ıııllBıı ıılllılllıdllllıılDl•ammut1ıı1M 

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

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

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

• 
Aydın Ili Tarihi 

Yaun 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
İlk zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

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

Fiab 250 kuruttur. 
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i Foto Abbas Toğu 
S F otoğrafGılık ve levazimah 

Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· 
kinaları çok şık korni.şler, albümler, rontken filim
lerini ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinuı ol
mıyan amatörlere çeşitli ağrandisman yaptırmak 
istiyenlere kolaylık gösterilir. 

~~:.lvAM6Mesi altında 

...................................................... : 
ı DOKTOR i 
1 FAHREDDİN SÜGÜR i 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan Mütahusısı 
ı Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtisulı 

1 Muayenehane : A1dında Gazi Bulvannda Bafaho1rlu dükkanının 
izerinde her pn sabahdan aktama kadar Hutalanaı kabul eder • 

.................................................. 


