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• 
yenı Tedavüle çıkarılan 

banknotların sayısı 

Ankara 16 (A.A.) - Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasının 15 ikinci teşrin 1937 
tarihinden itibaren tedavüle 
çıkarmağa başladığı yeni harf 
li banknotlardan 15 ağustos 
938 tarihine kadar beşer li
ralıklardan 28095000, on lira-
lıklardan 10427590, elli lira-

bklardan 12960000, yekun 
63850790 ceman altmış üç 
milyon sekiz yüz elli bin yedi 
yüz doksan lira tedavüle çı· 
karılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni mik-
dar yani altmış üç milyon 
sekiz yüz elli bin yedi yüz 

doksan lira tedavülden kal-
lıklardan 12371200, yüz lira- dınlmıştır. 

• 
Y angçede vaziyet Çinliler lehinedir 
Japonların tayyare taarruzları devam ediyor 

Hankov 17 fA.A.J - Askeri vaziyet Yangçe uzunlugunca 
Çinlilerin lehine inkişaf etmektedir. 

Japonlar bütün cephelerde ağır zayiatla püskürtülmüşlerdir. 
Hankov 17 [A.A.] - Büyük adetli Japon tayyare filoları 

Vukan havalisini bombardıman etmişlerdir. 
Sivil ahaliden 600 ölü ve yaralı vardır. Bombardman neti

cesinde 300 ev yıkılmıştır. 

Lord Ronciman 
Temaslarında 
Devam ediyor 
Prağ 17 [ A. A. ] - Lord 

Ronciman dün reisi cumhurla 
umumi vaziyet hakkında gö
rüşmüştür. 

Lordun Alman Südet partisi 
murahbaslarile görüşmesi yir
mi vtuzdan geçe yarısıne ka
dar devam etmiştir. -·-Sovyet Japon 
Münasehatı 

Moskova 17 - Tas ajan-
sından: 

Hariciye nazır muavini Po
lonya sefirini kabul etmiştir. 
Muavin aldığı talimat üzerine 
Polonyadaki Sovyet sefaretinin 
normal faaliyetini sekteye 
uğra tan hadiselerin halli için 
tekliflerde bulunmuştur. 

-···-B. Musolinin 
.seyahatı 

Goriçya 17 ( Radyo ] 
Bay Musolini Eylwün üçünde 
Goriçyayı ziyaret edecektir. 

Hallıevi köıe•İ: - .... 

Bugün: 
Saat 17 de Ar, 18 de 

Sosyal yardım komitele
rinin haftalık toplantıla

rı vardır. 

• 
lsviçrede yahudi 
akınına karşı 
tedbirler 

Beren 17 [Radyo] - Muh
telif kantonların polis müdür
leri hükümet merkezine davet 
edilerek Avusturyadan gelen 
yahudi Akınına karşı alına
cak tedabiri görüşmüşlerdir. 

ita/gaga gelen 
gahudiler günden 
güne çoğalıyor 

Roma 17 [Radyo) - İstifa
ni ajansı dört buçuk ay zar· 
fında Milinoya hariçten bin 
beş yüz yetmiş iki yahudi 
geldiğini bildirmektedir. 

EJ8Co 

Yuğoslavyadaki 
muhalefet reisleri 

Belgrad 16 [Radyo] - Yu
goslav muhalefet reisi Bay 
Maçek Belgraddao Zagrebe 
hareket etmiştir. Sırp mulıa
lefet reisleri kendisini selam
lamışlardır. Muhalefet bloku 
müşterek bir faaliyet planı 
hazırlanmıştır. Hükumet mah
felleri bay Maçekin ziyaretile 
muhalt.fet arasında görülen 
kaynaşmaya ehemmiyet ver
miyor. Muhalefet kuvvetsizdi,. 
-.e bunlarla birleşmekle bay 
Maçek bir taktik hatası işle
miştir ki ilk kurbanı kendi 
partisi olmuştur. 

Barselon kabinesin 
deki buhran 

Paris 17 [ Radyo] - Dün 
akşam saat yirmiyi yirmi ge· 
çe cumhuriyetçi radyolar Bar
seleon kabinesinin istifasını 
bildirmişlerdir. 

Senjan Dolo 17 ( Radyo ] 
- Barselonda hü]{ômet buh-
ranı halledildi. Kabinede bu
unan iki nazır haric bırakıla-
rak yeni kabine teşekkül et
ti. Baş vekil kabineyi teşkil 
ettikten sonra Zurihe hare
ket etmiştir. 

Frankistler Taj 
nehrini geçtiler 

Salamanka 17 f Radyo J 
Umumi karargahın tebli-

ğına göre Frankist kıtaatı 
Albaraçin mıntakasında bazı 
mevkileri işğal etmişler ve 
Tac nehrinin son sahilini ala-
rak cumhuriyetçileri püskürt
müşlerdir. 

Hicaz veliahtı 
Londrada 

Londra 17 [ A. A. J -
İbnissuudun veliahtı Paristen 
buraya gelmiştir. 

Macar şenlikleri 
Peşte 17 - Alman ve İtal

yan heyetleri şenliklere iştirak 
için buraya gelmişlerdir. 

Yakalanan hırsızın 
marifetleri 

Evelki günkü sayımızda 
şehrimizde bir çok sirkatler 
yaparak nihayet cürmü meş
hut yakalandığ.nı yazdığımız 
Çinenin kahramanlar köyün
den Durmuş Ali Dundar hak 
kındaki zabita tahkikatı ik
mal edilerek kendisi ve ken
disi ne yataklık ettiğini söy
lediği Güzelhisar mahallesinde 
oturan Emine cumhuriyet müd 
dei umumiliğine teslim edil
mişler ve Durmuş Ali tev
kif edilmiştir. 

Zabita tahkikatı derinleş
tikçe bu yaman şeririn geçen 
temuzun 27 inci gecesinden 
yakalandıği güne kadar on iki 
eve girdiğini ve bunların bir 
çoğundan para, eşya, elbise, 
tabanca, ayal,kahı, gümüş 
kemer ve buna benzer eşya 
çaldığı bir kısmından eli boş 
çıktığı meydena çıkmıştir. 

Çaldıdığı paralarla tabanca
lar •e elbisler üzerinden çık
mış, eşyaların bir kısmı da 
Telli dede civarında sakladı
ğı yerden çıkarılmıştır. 

Gazi terbiye enstitüsü 
Kabulimtihan ları başladı 

Gazi terbiye enstitüsü türk
çe ve edebiyat kısmına gir· 
mek için isteklilerin imtihan
ları dün umumi meclis salo
nunda komisyon huzurunda 
yapılmıştır. 

imtihana dört kişi iştirak 
etmiştir. Bunlar Söke Jaletepe 
okul öğretmeni Ahmet Özde
miraltümsek, Dedeköy okulu 
öğretmeni Sadettin Çağlarca, 
Balıkesir öğretmen okule bu 
yıl mezunlarından Akif Erdik 
ve Denizli lisesi mezunların

dan Nazire Oraldır. 
Gençlerimize muvaffakiyet

ler dileriz. 

Karapınar 
Güreşçileri Hazırlanıyor 

Karapınar [Hususi] - Genç
lerbirliği güreşçileri bölgenin 
kendilerine yaptırdığı güreş 
minderi de geldikten sonra 
faaliyetlerini artırdılar . 

Muntazam çalışmalarla 21 
Ağustosda Aydında yapılacak 
Grekomen seçme müsabeka
larma hazırlanıyorlar. 

Gençler birliği bu müsaba
kalara beş sıklette güreşçi 
gönderecektir ve bu müsabe
kalarda bir kaç sıkletin biri•· 
ciliğini kazanmağı ku\vetle 
ümid etmektedir. 
Serbest güreşte 61kilonun bölge 
ve İzmir gurubunun birincili
ğini kazanmıı olan Zülfikar 
bu grekordmenlere de iştirak 
edecektir. 

§ Evvelki sene bir fırtınada 
uçan birlik binasmın çabu 
Spor kurumu umumi merke
zinin ve bölgemizin nakdi yar-

dımlarile yeniden ve çok mun
tazam bir şekilde yapıfmıştır. 
inşaat geçen hafta bitmiştir. 

İki sene binasız kalan ve bir 
dükkan köşesine sığınan bir
liğimiz artık eski yuvasına 
tekrar kavuşmuştur. 

Binanın tamiri hususunda 
bölğe başkanımız ve llbayımız 
çok yakından alaka göstermif 
ve kıymetli yardımlarda bu
luomuttur. 

Memleket gençliğine her 
hususta yardımda bulunan ve 
daima iyi örnek olan sayın 
llbayımıza Karapmar genç
liği şükran borcunu bundan 
sonra da dürüst •e muntazam 
mesaisile ödemeğe çabşacak 
-.e bu ali.kaya layık olduğunu 
isbat edecektir. 

. 
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Köyler bakanlığı ve bir köyler 
bankası kurmalıyız 

Vücudu güzel 
Endam güzelliği, şüphsiz, 

pek makbul bir şeydir. Kadın 
vücuduna kibarlık verir, gö
renleri hayran eder ve yolla
rından durdurur. Ancak güzel 
endam, düşünürseniz, kemik
lerin birbirleri arasında güzel 
nisbetlerle uzamış olmaları 
demektir. Başka tabirle, endam 
güzelliği kemik güzelliğinden 
ibarettir. Yalnız başına ka
lınca büyük bir ıey ifade 
etmez, yahut kuru bir güzel
lik olur. 

kadının eli, kuvvet ölçüş ale
tinde, erk~ğin ancak yarı 
kuvYetindedir. Bir erkek sır
tında kendi ağırlığının iki 
mislini taşıyabildiği halde 
bir kendi ağırlığının yarıs~ 
ını taşıyabilir. Vakıa bu 
kaidenin müstesnası kadınlar 
bulunur. Ancak, onlar tabii 
sayılamaz: Böbreklerinin üs-

Türk inkılabının meydana 
getirdiği rejim, Türk milleti-
11in özünden, varlığının için
den doğan bir rejimdir. Bü
tün müesseselerimizin kaynağı 
ayni varlıktır. Türk inkılabı 
başka milletlerin rejimlerinin 
kopyacılığım yapmaz. O, garp 
tekniğile memleketin öz ihti
yaçlarından doğan bal ve 
vaziyetleri mezcederek işler 

ve ortaya Tlrk milletine, 
onun istek ve dileklerine, se
viş, inanış, özeniş, tapış ve 
yarışına, akli selim ve man
bğına uyan, bir başka deyim
le Türk milletinin kendi malı 
olan yepyeni müesseseler k•
rar. İşte fabrikacılığımız, işte. 
bangacılıgımız ve nihayet işte 
ekonomimiL~ 

Biz her şeyi yoktan var 
eden tanrıya benzeriL Bizim 
için yaratılması mümkün ol· 
mıyan bir fey yoktur. Her 
feyin, iyisini, P,zelini, sağla
mını. dayanıklısını, ekonomik
ı;sini, ıevileni•i yapmak ve 
yaratmak kanımızdaki özün, 
kafamızdaki bilgini, içimizdeki 
derin inanışın kudretidir. 

Medeniyet ve teknik, kültür 
ve yaratıcılık Türk kanının 
yüksek basletidir. 

Doğruluğu, konukseverliği, 
bahadırlığı, sözünde durur
luğuyla bütün ülkelere ün sa
lan bir millet. Burinkü dina
mik yaşayışında alemdarı ola· 
caktır. O, bugün siyasetteki 
başarılarile daha şimdiden 
boğaz boğaza birbirlerinin 
kanını içmek için didinen 
uluslara, komşuluklarile yaptı
ğı samimi ve kardeşce bağ
lantılara yine önderlik yaptı. 

Onlara yaşamada doğru yolu 
gösterdi. 

Demek isterimki biz, iste
diklerimizi yapabilen bir mil
letiz. Bu, büyük ve eşsiz bir 
kudrettir. 

Şimdi bir kaç yıl varki, 
buna dört elle sarılmış ve 
bunun bir an önce tahakku
kuna dalmışız. Köy kalkınması. 

Az zamanda büyük işler 

başarıldı. Bazı bölgeler ve
rimli bir neticeye kavuştular. 

Yazan : KÖYCÜ 
!aştırmak; rasyonel kaidelere 
göre hareket etmek zamanı 
gelmiş ve bu iş için hususi 
bir teşkilat kurmak ihtiyacı 
başröstermiştir. 

Köy kalkınma programları 
umumi olmaktan uzaktır. Bazı 
bölgeler de elde edilen ve
rimli neticeler, teıkilatı iyi 
idare eden amirlerin enerji 
ve iş güderliğinin ve sıkı 
kontrolünün mahsulüdür ki 
mevzii kalmaktadır. 

Bizim her feyden önce, ih
tiyaç duyduğumuz teıkilit 
başka hiç bir ülkede olmıyan 
" Köyler Bakanlığıdır ,, ve 
buna munzam olarak bir köy
ler bankasıdır. 

Biz de köy kalkınması, 
Devlet organlarına yükletil
miş ve görülecek itler ayrı 
ayrı Bakanlıkl na üleştirilmiş
tir. 

Bu iptidai kademesini köy 
muhtarlıklarile elele çalışan 
ihtiyar meclisleri ve bunların 
elinde olan salahiyetler gelir. 

Her köyün bir büdcesi var
dır. Bununla köyün gerekli 
işleri başarılır. Fakat, büyük 
işler vardır ki onları köy san
dığındaki zayıf para ile ba
şarmağa imkan yoktur. 

Köyü, kültür, tarım (ziraat), 
köy endüstrisi, ekonomi, sos
yal, hulisa her bakımdan 
kalkındırmak ihtiyacındayız. 
Ve bu işi çok kısa zamanda 
başarmak isteğile yanıp tu
tuşmakta yız. Her münevver 
bunu söylüyor her resmi ağız 
bunu ifade ediyor. 

Gazeteler, kitaplar hep bu 
davanın bir an önce hallı için 
çalışıyor. bunları başarmak 
için, köy işlerinin sistemli, 
proğramlı olarak görülmesi 
lazımdır. 

Köyler bakanlığı, dağınık 
olan ve hepsinin gayasi köy 
kalkınması olan kuvvetleri 
toplıyacak, her sahada bu gi
bi işler başarmakta vasıta 
olduğumuz köyler bankası da, 
yukardaki işlerin finansmanı
nı yaratacaktır. 

Bankanın göreceği itler, 
44139 köyün (bu rakama yeni 
yaplan köyler dahil deiildir) 
kısa za•anda bayındırlığa 
kavuşması, için ierekli olan 
parayı vermek olacakdır. Na
sılki belediyeler bankası, Da
hiliye Vekaletinin siıtematik 

Bir kadın vücuduna güzel 
denebilmek ıçın, o vucutta 
kemiklerle cildin arasındaki 
adelelerin de iÜzel olması, 
yağ tabakasının da mütenasip 
olması ıartbr. Kadın vücudu
nun güzelliiini asıl temin eden 
- adalelerler yağ tabakasının 
verdiği - şekil güzelliğidir. 
Endam - pek biçimsiz olma
mak şartile - güzel olmasa 
bile yalnız şekil güzelliği ka
dın kadın vücudunu beğen
dirmeye ve sevdirmiye, çok 
defa yetişir. 

Bu da kadın güzelliği he
sabına bir iyiliktir. Çünkü 
çocukluktan sonra, kemiklerin 
biribirleri arasındaki nisbetleri 
değiştirmek, yani güzel olmı
yan endamı güzlettirmek pek 
iÜÇ olduğu halde, vücut gü
zelliğini verecek adeleleri us
talıklı mümareselerle, cimnas
tiklerle düzeltmek ve geliştir
mek daha güzeldir. Vücuduna 
güzellik vermek demek her 
kadının kendi elindedir. 

Kadın adelesinio erkek a
delesine bir üstlnlüiü vardır: 

1 
Erkek cimnastikte, sporda 
lüzumundan fazla gidince ade
lesi pek büyür •ıe çirkinle,ir. ! 
Halbuki kadın adaleıi için 
böyle çirkinleşmek tehlikesi 
yoktur. Sporda en fazla gi-
den at canbazı kızların bile 
adaleleri hiç bir vakit erkek 
sporcularınki gibi kabarık, ke
caman olmaz. Kad~n adaleıi- ı 
ne kadar iflese sadece kadın 
vücudunun güzelliğir. e hizmet 
eder. En zorlu spor yapan 
kızların vücudu yüzme haYuz-
larında gene güzel bir vucut
tur. 

Bunun sebebini bilirıiniz : 
Kadın adaleıi tabiatan zayıf
br. En ziyade kuvvetli bir 

sakinleriyle beraber medeni 
bir çehre sahibi kılmak için 
Cumhuriyet Bayramında inki-

tündeki, erkeklik hassalarını 
veren, guddeler bozulmuş, 
fazla işliyor demektir. Bunu 
öyle fazla kuvvetli kadınların 
erkekler gibi kıllı olmalan da 
gösterir. 

Kadın adelesi tabiattan za
yıf olduğu için tekallüs ettiği 
vakit erkek adeleıi gibi yum
ru teşkil etmez : Hafif bir 
kabarti .halinde belirerek ka
dın vücuduna güzellik ve can
lılık verir. Heykel artistleri 
kadın adelesinin böyle hafif 
kabartısını pek beğenirler. 
Kadın vücudunun güzelli

ğinde, adeleleri kaplıyan ince 
zarların da büyük teıiri var
dır. Kadın adelesinin zarı , 
erkeklerdekinin aksine olarak 
az gerilir. Bundan dolayı ka
dın adelesini hareketi hem 
daha hafif olur, hem de ade
lenin tekallüs ettiği belli ol
maz. Kadın hareketlerinin za
rif olması da bundan ileri ge
lir. Adele zarları kadın vü
cudunun bazı yerlerinde -me
seli uylukların arka tarafında
daha kalın olur. O zaman da 
kadın vücudunun o kısmına 
başka bir güzellik verir. 
Kadın vücuduna güzellik 

veren şeylerden biri de ade
lelerle zarları arasında ve zar
larla ciltler arasında bulunan 
yağ tabakalarıdır. Erkek vü
cudu ancak toptan güzel ola-
bildği halde, kadın vücu
dunun parça parça, her kıs
mında, her noktasında bile 
güzel olması yaj' tabakasından 
yapılmasından ileri gelir. Bu 
tabakanın bazı yerlerde faz
laca toplanması, bazı yerlerde 
pek az olması hep birer gü
zellik sebebidir, Kadın uylu
ğunun erkektekinden -daha 
güzel olması yağ tabakasının 
fazlalıj'ındandır. Kadın elinin 
güzelliği oradaki hafif yağ 
tabakasından gelir. 

Türk inkılabı ( Say~n Mah
mut Esat Bezkurt hocamın 
dediii gibi ) bittiği yerden 
~ar. Bu, rejimimizin dina· 
miz:mini ifade eden veciz bir 
cümledir. 

O halde bizim için kaybe
dilecek zaman yoktur. Her 
ıeyemizi en kısa zamanda 
baprmak, asrı yıla sığdırmak 
gerektir. 

ve proğramlı çalıımasile ka
saba ve şehirlerimizin en baş
ta gelen ihtiyaçlarım riyazi 
bir katiyetle bertaraf etmek
teyse. 

lab merkezinde açılacak köy 
köy konğreıi arifesinde ütopik 
olmaktan uzak olan ıamimi 
olarak karşılanacağından emi
niz. Yüce hükümatimizin, kö
yü ye köylüyü içden ve temel
li olarak kalkındıracağı iÜD
ler pek yakındır .. 

Yağ tabakasının hiç bulun
mama•ı bile bir güzellik verir; 
Kadın yiiziinün bir noktasında 
yai eksik olunca orada bir 
gezme hasıl olur. Çenenin or
tasında eksilince kadın çukur 
çeneli olur. 

Halbuki kadınlar kendileri
ne bu kadar iyilik eden, gii
ı:ellik veren yağ tabakaıı91 
istemezler ... Köy kalkınmamızı proıram-

44139 Közünde 14,000,000 
yurtdaıın barındığı köylerimizi U1uata• 



SAYI : 321 AYDIN YÜZ 3 -=-

Beden terbiyesi kanunu 
_ Kanun No: 3530 

Umıımi hükümler 
Madde l - Yurddaşın fi

zik ve moral kabiliyetlerinin 
ulusal ve inkilapcı amaçlara 
göre gelişimini sağlayan oyun, 
jimnastik ve spor faaliyetle
rini seTk ve idare etmk mak
sadile Başvekalete bağlı ve 
hükmi şahsiyeti haiz bir beden 
terbiyesi genel direktörlüğü 
kurulmuştur. 

Madde 2 - Genel direk~ 
lörlüğün merkezi ( Ankara ) 
dır. 

Genel direktörlük • mülhak 
hütce ile idare olunur. Hesap 
muamelat ve sarfiyatı Muha
aebei Umumiye kanunu hü
kümlerine ve arttırma eksilt
me ve ihale kanunun hüküm
lerine tabi değildir. 

Genel direktörlüiün varidat 
ve masraf hesapları taalluk 
ettiği mali senenin hitamın
dan itibaren en geç bir sene 
içinde DiYanı Muhasebatın 

tetkikına arzolunur. 
Modde 3 - Genel direk

törlük arsıulusal spor temas 
ve münasebetlerinde merci 
olan resmi bir teşekküldür. 

Madde 4 - Gençler ıçın 

kulüplere girmek ve boş za
manlarında beden terbiyesine 
devam etmek mecburidir. 
Hangi yaştaki vatandaşların 

ne kadar müddetle' ve hangi 
menimlerde spor mükellefi
yeti altıoda bulunacakları ve 
ne gibi devair ve müessese
lerde beden hareketlerinin 
tatbikı lazım geleceği İcra 
Vekilleri Heyetince tayin olu
nur. 

Merkez teşkilatı ve mer· 
kez istişare heyeti 

Madde 5 - Beden terbi
yesi Genel direktörlüğü mer
kezde bir genel direktör ile 
genel sekreterden, federas
yonlar heyetlerinden ve teftiş, 
hesap, sağlık ve ( saha ve 
tesisler ) dairelerinden ve 
(. neşriyat ..-c propaganda ) 
( muhaberat, muamelat ve 
arşiv ), ( sicil ve lisan ) ve 
( müze ve kütüpane ) şube
lerinden teşekkül eder. 

Genel direktörlük lüzumu 
kadar yerli ve yabancı müte
hassıs ile memur ve müstah
dem kullanır. 

Madde 6 - Beden terbiye
ıi genel direktörü Başvekil 
tarafından intibah ve Cumhur 
Reisinin tasdikı ile tayin olu
nur. Genel direktör bu kanu
nun hükümleri dairesinde ku
rulan teşekküllerin mercii ve 
imiri olnp bu teşekküllerin 
ç.alışmalarından mesuldür. 

Genel sekreter ile daire 

Kabul tarihi: 29/6/1938 

Neşri tarihi: 16/7 /1938 
reisleri, federasyonlar başkan-
ları ve şubeleı · müdürleri ge
nel direktör tarafından inti
hap ve Başvekil tarafından 

tayin olunurlar. Diğer memur
lar ve müstahdemler doğru

dan doğruya genel direktör 
tarafından intihab ve tayin 
olunurlar. 

Medde 7 - Bir veya daha 
fazla spor neTilari, teknik ve 
idare bakımından birer fede-

rasyona bağlanır. Federasyon
larıo adedi beden terbiyesi 
genel direktörünün ( istişare 
heyeti ) nin de mütaleasıoı 

almak suretile yapacağı tek
lif üzerine Başvekil tarafından 

seçilecek beş zat ile Kültür, 
Milli Müdafaa, Dahiliye TC 
Sıhhat ve İçtim~i Muavenet 
Vekaletlerinden intihap olu
nacak birer mümessilden te
rekküp eder. Kendilerini ali
kalandıran işlerin müzakere
sinde ilgili diğer Vekaletlerin 
de birer mümessili bulundu
rulur. 

Madde 9 - Merkez istişa· 
re heyetinin Tazifeleri : 

A) Genel direktörlükçe ha
zırlanan yıllık büdçeyi tetkik 
etmek, 

B) Genel direktörlükçe ha
zırlanan yıllık çalışma proğ

ramını tetkik ve lastik etmek. 

C) Teşkilatı ilgilendiren ta
limatnameleri hazırlamak. 

D) Federasyonların kurul
ması ve meşgul olacakları 

ıpor şubeleri hakkında müta
lea beyan etmek, 

E) Genel direktörlükçe ken
disine havale edi~en bütün 
işler hakkında mütalea beyan 
etmektir. 

B ve C bendlerinde yazılı 
işler hakkıoda merkez istişare 
heyetinin vereceği karar kati
d5r. Ancak genel direktörlü
ğün talebi veya görülecek 
lüzum üzerine bu kararlar ya 
Başvekil veya İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tasih veya 
tadil olunabilir. 

- Sonu yarın -

Gönüllüler hakkın
da Frankonun ce

vabı verildi 
Bergos 17 - Gönüllülülc

rin geri alınması hakkındaki 
Franko hükümetinin cebabı 

dün öğleden sonra İngiliz 
ajanına tevdi edilmiştir. 

a.a. 

lmtlya:ıı: aablbl ye Umumi Netrlyat 
Müdürü ı Etem lllendreı 

Baııldıiı vor : 
C. H. P. Baaı••Yl 

Yazmıyor mıyız? ! Lord Lansburin!n 
Şikayet bir ruh hastalığı Balkan seyahatı 

gibi içimizdedir. Şundan şi- Londra 16 - İşçi partisi-
kayet ediyor, bunun için sız- nin eski lideri Lord Lansburi 
lanıyor, filanı begenemiyor, ihtiyarlığına rağmen sulh u 
falanı kafi görmüyoruz. Şika- h k t• f 1 b' · ç. are e ın en aa ır reısı-
yet etmek, !itzlanmak, beğen- . . 
memek k'f t · .. k dır. Bu zat Avrupada yenı . 

, ı aye sız gorme . . 
hastalığımızı şiddetlendiren bır uzlaşma gayretı sarfetmek 
unsurlardan biri de muharrir- için Londradan hareket et-
liktir. 

- Muharrir yetişmiyor! 
- Yetişenler yazmıyor! 
- Eser verilmiyor! 
- Çıkan eserler okunmıyor! 
Bu mütaleaları kaç defa ve 

hangimiz dinlememişizdir? 
Meı ak edip bir haftalık 

mecmuamıza yazı yazanları 

saydık: Bu on beş sayfalık 
mecmuada bir ikisi tanınmış 
olan Ye diğerleri de elbette 
dostlarınca ve okuyanlarınca 
meçhul olmıyan on yedi mu
harririn imzası vardı; şiir, 
nesir, politika, teknik, felsefe 
ve saire ve saireden bahse
den on yedi muharrir ... 

Bunlar araıında yenilere 
daha çok dikkat etmeliyiz• 
Çünkü, "yetişmiyor,, iddiasını 
bunlar tekzip etmektedirler. 
"Yetişenler yazmıyor!,, Bütün 
bunları yazanlar yetişmişler

dir ki yazıyorlar. 
- Es~r vermiyorlar! 
- Kütüpane camakanlarına 

bakın. 

- Çıkan eserler okunmıyor. 
- Ne bitiyorsunuz? Siz oku-

mıyorsunuz da onun ıçın mi 
bu iddiada bulunuyorsunuz? 

Bu dava, bazılarma göre 
içinden çıkılacak bir davadır. 

Fakat, kenan yürüyor. 

Mısır tahı'illerinin 

Son keşidesi yapıldı 
Paris 17 - Kredi fonsiye 

tahvillerinin son keşidesinde 
1903 ihraclı tahvillerdee 455321 
ve 1917 ihrach tahvillerden 
351482 nomaralı tahviller el
lişer bin frank kazanmışlardır. 

miştir. Sofya, Bükreş, Belgrad, 

Budapeşteyi ziyaret niyetin
dedir. 

Londra 17 [ A. A. J - B. 
Lansburi, Sofya, Bükreş, Bel
grad,Budapeşteye gitmek üze
re Tondrad~ n hareket etmiş
tir. B. Lansburi bu hükümet 
merkezlerinde başvekiller ile 
görüşmelerde bulunacaktır. 

B. Lansburi hareketinden 

evYel gazetecilere demiştir ki: 
Harbin bütün esaslı sebep

leri tetkik etmek üzere bir 
konferans toplauması husu

sunda ısrar eyliyeceğim. Poli
tik olmayıp ekonomik m<'hi
yette olan harp sebeplerinin 
ortadan kaldırılabileceğine ta
mamile kaniim. 

Aydın inhisarlar 
Başmüdürlüğünden 

Bir sene zarfmda Aydın 
istasyonu ile idaremiz ambarı 
arasında yapılacak her türlü 
nakliyat yirmi gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Kati ihale Umum müdürlü
ğün kabulüne muallak olmak 
şartile ağustosun 25 inci per
şenbe günü saat onda Başmü
düriyette müteşekkil komis
yoda icra kılınacaktır. Eksilt
meye girmek isteyenlerin% 7 ,5 
nisbetinde muvakkat teminat 
akçasi olan otuz lirayı Başmü
düriyet veznesine yardımları 
ve muayyen gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaJrı · 
ilan olunur. [718) 

9 11 16 18 

Aydın Vakıflar idaresinden : 
Çilingiroğlu camii vakfından : 

Adet -
Tahtacı köy civarında Keçi deresinde 25 

" " " 
Çalılıkta Hayıthkta 2 

" " " 
Keçideresinde s 

,, " " 
Molla Halil tarlasında 2 

" " 
,, ,, " " 2 

" " " 
Emir yerinde 3 

., " 
,, " " 3 

,, ,, " 
Hışıroğlu Ahmed yerinde 3 

" " " 
,, 

" " 2 
Yekun 47 

Yukarıda vakfı, köyü, mevkii, miktarı yazılı 9 parçadan 
47 ağaç zeytinle~in milkiyeti satılmak üzere 9 kayme ile müza
yedeye çıkarıldı. ihale bedeli .peşindir. İhale 19181938 cuma günii 
saat 10 da Aydm Vak•flar idaresinde yapılacaktır. Fazla ma
lümat almak istiyenlerin % 7,5 pey akçesi ile Vakıflar idare
ıine müracaatları. 

{706] 3 9 12 18 

kafi 

• 
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DOKTOR ~ -~ s • - l!; OPERATÖR ~·~ 

f# MÜNİF 1. ·ERMAN ı ~:) Dr. Nuri Erkan t s IVIEIVIL.EKET HASTANESİ ı~ 
1 Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs G ;I Paris M~;Jf~~~ı~::~a~:~t:~ıe0~:~~!rümezun : .. 

ve Operatörü ... 
Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 

f> Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kimi- 1 ,. MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde • 
~ lin evinde kabul eder. 592 ~· Her saatte hastaları kabuJ edeı Eakir hastalar mec- t 
~ Muayene saatleri : sabah 7 - 8 _. ıL~anen muayene olunur. 130 1 
t.................. Öğleden sonra 3 den itibaren JI ~3p.,:..,ı;;ıı.;ı:!F!SS:R.ı.Z•:•X•:SSS:SZ.'t•X•t.i2 
~AWıaı•aı.,•eııaıawaaa6166• 

Altı ay vade ile 
SÜMER BANK 

--t--
y erli kumaşlarından bilümum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 
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f!] Elengüllü ılıcalarına koşunuz (!) 
ili ~ (tj Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin ~·~ 
i+] intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, (+] 
~+] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve f+] 
[+] kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu f +] 
f!1 gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru t!~ 
r+~ ve basur hastalıklarına iyi gelen içmesi Aydın ve f+J 
r.1 komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile [+] 
~+] sabit olan Elengüllü ılıcalarına koşunuz. [+] 
r+~ Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, [+] 
~+1 temiz hava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ['+] 

~] Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri [+] 
'!~ Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek ~:~ 
~- h .. ı- "h . t t . 1 =~ ft1 ve er turu ı tıyacınız gaye ucuz emın o unur. [+.; 
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C. H. P. 

r .... 1'1'11••···~···~ .... .._ 
~ DOKTOR-OPERATÖR 

I
~ . Medeni Boyer 

~
a~ . Memleket Hastanesi Operatörü i 
§"' Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 

Bay Osmanın yeni yaptırdı&'I evin üst kabnda 
kabul eder. 

S Muayene saatları: ı 
~ Sabahlan 8 kadar J 
D Akşamlan 3 - 8 626 
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S ---(Acele Satılk Ev)- : 
~ a 
~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat = 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfik Günencin J 
~ Mahallei mezkürede iki katlı altında iki oda bir "3 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de- ~ 
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve ~ 
&- salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- J 
~ ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- ~ S atları ilan olunur. [684] ~ 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 

Biısımevi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 
.. 


