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Bayan Sabiha Gökçen 1 Myebul slan?1
1 
~ 1 :J::::r :::=-· 

o vergı en Bornova ziraat mlcadele 
Kıymetli tayyarecimiz Atinada Mebuslardan bir çoklannın l•taı7ona mltaha...aarmdn 

•• yol verrtlerinln hem Ankara- doktor Bremer ve aıistam 

Parlak tezahuratla karşdandJ da hem de intihap dairelerin· Hikmet Dçmen dlln akpmki 
ele tahakkuk ettirilmekte ol- trenle lzmirden teluimize ıel-

lstanbul 16 (A.A.] - Kıy
metli tayyarecimiz bayan 
Sabiha G6kçen bu •abah saat 
1ediyl yirmi geçe Balkan 
turuna yapmak üzere Yeşil
k&y bava meydanından tayya· 
resile hareket etmiftr. 

Sabiha Gökçen meydanda 
bapekil Celil Bayar, hariciye 
ftkili doktor Tevfik Rüştll 
Ana ve dahiliye vekili ŞiikrD 
Kaya ile riyameti cumhur 
umumi kltibi ve bir çok me· 
bualar, vali ve iatanbul ku
mudanı emniyet direktörD 
tarafmclan ajurlanmıtbr· 

KıJmetli tayyaremiz dotru 
AtinaJ• sidecek, oradan Se
Uaite pçecek ve •onra Bal· 
1'aa tanma deYam edecektir. 

Atina 16 (A·A] - Atatllrk 
km Bayan Sabiha Gakçen 

lran Başvekili 
Hamidiyeyi ziyaret etti 

lskenderiye, 16 [ A. A. ]
Haradaki Tllrk koloni•i lima· 
.:nııaızda bulunan Hamidiye 
zemiıi kumandanı ile zabita-
111 ,.erefleıioe bir ıuvare ver• 
miştir. 

Ba suvarede hük6met er· 
klnı ile ecnebi konıoloslar 

hazır bulunmuılardır. 

Buırada bulanmakta olan 
lran ba,vekili Hamidiye ge• 
mini ziyiret etmiş ve mera· 
simla karıılaomıştır. 
~ 

lng~llz Kralının 
Yıl dlJnllmü 

Aabra 16 (A.A] - lngil
tere kralı Sa M•jeste altıncı 

Jojun . dqğum yıl dönümü mil-
11asebetile Cumhur reisimiz 
Atatllrk ile Majete Kral ara
aında anümi tebrik ve te,ek
lrtlr te~graflan taati edilmiştir. 

!!•llteoi 1ıa,..;: 

Bııılfa•: 
S..t 168ı,...rit, 17 de 

........... lllon.itleleri , ............ 

bu rtın saat 11 , 25 te latan
buldan gelmiştir . 

Atina hava istasyonunda 
Yunan tayyarecileri ve Yunan 
havacılık erkAnı tarafından 

samimi tezahiiratla . karplan
llllfbr. 

Bütihl Atina matbuab ba 
ziyaret mOnasebetile Sabiha 
Gökçenin çok parlak olaa 
tayyarecilik hayabnı tebarllz 
ettirmekte ve Tllrk Kadının 

havalarda kazandığı zaferi 
Atatlrk iakilibıa•D ltir nmci
Hli .. ,...aktadarlar. 

Aakara 16 (A.A.]- Blkret 
ve .Atinadan alınan haberlere 
gire bu memleketler matbuab 

genç tayyarecimiı hakkında çok 
takdirklrane neıriyatta bu
landaklannı bildirmektedir. 

ı Sarlge baş11elllllne 
sullıast galanmıı 

Beyrut 16 (A. A.] - Ylk
Mk komi•er Suriye bapekili 
Cemil Marclam beye karfl bir 
ıuikut teşebbllsü yapıldığı 
yabancı gezetelerde çıkan ha
berleri kati surette yalanla· 
mııtır. Bir bomba patladığı 
hakkındaki yanlıt haber bat· 
vekilin otomobili geçerken 
yol iizer inde bir kestane 
fişeği atılmıı olmasından doğ
muştr. 811 yersiz hareketin 
failleri aratbnlmaktadır. 

•• 
Çinliler bir şehri 
geri aldılar 

du;u ulaıılmıtbr. Dahiliye . mitlerdir. 
vekileti bu hususta valilikle- Doktor Bremer bu g6D 
re yeni bir karannı tebliğ refakabnda ui•tanı olduğa 
etmittir. Bu karara göre yol halde ziraat mlidllr ve mnca-
paralannda yapılan bu yanlıı dele tekniıiyen! ile birlikte 
lafı önlemek için, mebusl•r, ze;tin, pamuk ve incir mın-
senenin en çok zamanlannı takalanncla tetkikata çıkacak-
geçirdikleri Ankarada yol lardır. 
Yerjlli ftredkler ve intihap Ba m8tahuam Aydından 
dairelerinde aynca vt.rti ta- sonra aynı tetkilaitta halua-
bakkuk ettirilmeyecektir. mak l:ıere Na&illi, Denizli ve 

........ • mujlaya tidec:elderdir, 

Yeni Adliye 
TaJİD kararnameai 
A4H1e VeklleUeia, hlki18 

.e ........ lilliadlllair ara•Dda 
ynideu tayin ve tabrillet yap
makta olduğu•u evvelce yaz
llllfbk. Ablren qreadiji111ize 
,are ·~ekllet ba bu8Uta yeni 
bir kararname projui bam· 
lamıt ve yllbek tutika ar· 
zetmiıtir. .... 
Beletllg memurları
nın harcırahı 

Miilbak ve huıuıi blldcelerle 
idare olunan mlleeueseler 
memur ve milntesipleriain u
mumi harcırah kararname•İ 
hükmiine tibi olup olmadak
lan bazı belediyelerce tered· 
diidü mucip olmuştur. 

Dahiliye Vekaleti alakalı 
dairelerle temas ederek bele· 
diye memurlarının ve münte
aiplerininde harcırah karar· 
namesi hükilmlerine tabi tu
tulmaları lizımgeldiği~ tesbit 
eimiş ve keyfiyeti viliyet ka
nalile bütün belediyelere ta
mim etmistir. 

Meclisi unı•inl 
AZSlaı-ının gol 
llara/ları 

Dahiliye V ekileti, Villfet 
umumi meclw adlarmm ictl
ma zamaulannda ve iatilaap 
dairelerindea villyet meıb
ZİDL Yillyet merkedndea İ• 
tihap dairelerine vukubulacak 
aeyabatleriade Ultıl vuat .. 
mlbeiinct. yol ma.afı •erll
mem kararlaftınl•tfh'. y .. 
ma•raflan lrilometre beabile 
ıabakkukettirilecektir. Umumi 
meclis azllannın yevmiyeleri 
8000 kuruı Dzerinden tahak
kuk ettirilecektir. -·-

Kefilli 
Memurların birikmiı 

paralan 
Hususi idareler ve beledi

yeler kefalet sandığına bağb 
memurlardan her hangi bir 
sebeple işten aynlanlann ke
f alet sandığında birikmiı olan 
paralarının 6nilmüzdeki hafta Hankeo 16 [ A. A. ] -

Resmi bir Çin tebliği. Çin 
1 

kı taa tının Seyensi yanfo teh- c;::ı:::::::::::::::::::c=:::::::ı:c::::z::c:c:::z:::z:c:~ 
·I 

içinde kenilerine iade edile
ceği haber abnmqtır. 

rini istirdat ettiğini bildir· 
mektedir. 

=-···-
Düzeltme 

DBnki ••Jlmızda gaz kana 
hakkında verdiğimiz malOmat 
yanlıtbr. Hakikisini ataiıcla 
yazıyoruz. 

lbinci gaz kursuna 195 ta· 
lebe yazılmıf imtihan neticesi 
1 & talelte kwı vereek 74 
t.&e kendin k.....,_.ta de..,. 
cale mnaffak olmtllftm'. 

Okuyunuz! 
2()161938 Pazarteıi Srllnll 

saat 8 de top yatağında 
Kız.lartepesi - Danişmend 
köyü istikametinde mu
harebe tatbikat ateei ya· 
pılacaktır. Bu sebeble sa· 
at 8 den 19 za kadar kıı
lar kuleslle dutla maslllk 
mmtakannda kimsenin 

dolaımam ... ..v elM!mmi~tfe 
lıaniye ederiz. 

Hlikim ve milddei
umumiler in hü11tget 
varakaları 

Hakim ve cumhuriyet mDd
deiumumilerinin tabvil ve na
kil dol•yııile yeni gittikleri 
mahaıleı de kendilerini pb•an 
tanınıncaya kadar yanlannc:la 
muhPkkak hftviyet vara'lta• 
tapmalan AdHye Vekihitinte 
kara-rlqtttatlmt ve IMa ~ 
allbdarıa,... teWii •dilmitllr. 
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Serseri vagon 
I 

-----------------------Atça istasyonundan kaçan bir 
vagonu yolda yakaladılar 

Evvelki gün Atca istasyo
nunda komik bir hadise ol
muıtur. 

Bize haber verildiğine göre 
Atca istasyonunda bulunan 
yük vagonlarmdan birisi na

sılsa kaçmış ve Na zilli istika
metine doğru yolalmağa başla

mıştır. İstasyon memurları 
vagonun arkasından bir haylı 
koşmuşlarsada kaçanı tutmak 
mümkün olamadığından hadi-

seden Nazilli istasyonu tele
fonla haberdar edilmiştir. 

Bu sarada Nazilli ile Söke 
arasında akşam sefehini yap-

Kagmahamlar 
arasında 

Dahiye vekileti, evvelce 
yazdığımız gibi kaymakamla
ra ait tayin kararname proje-
sını hazırı~ mış ve yüksek 
tasdika arzedilmek üzere baş 
vekalete takdim etmiştir. Bu 
kararnamame ile altmıştan 
fa~da kaymakam arasında na
kil ve becayişler ve sitaj 
müddetini doldurmuş olan 
maiyet memurlarının kayama
kamlığa tayinleri yapılmakta
d1r. -· .. -
Dalıiliye t~şhiliitına 
Dışard11n nıemur 

Alınmıgacah 
Haber aldığımıza göre Da

hiliye Vekilt- ti, Dal-ıiliye büd
çelerinden açık maaşı alan 
memurların isimlerini tesbit 
etl\•iş ve memurların aslı ma
eşlarile nereden açık maaşı 
almakta oldu~larını bir liste ----- --

mak üzere harekete hazır 

bulunan yolcu treninin loko
motifi Nazılli istasyonundan 

hareket ettirilmiştir. Lokomo
tif İsa beyli köyü altlarında 
kaçak vagonu yakalayarak 
Atca istasyonuna teslim et
tikten sonra tekrar Nazilliye 
avdet ederek orada bekle
mekte olan yolcu trenini al

mış ve yoluna devam etmiş

tir. Bu sebepbe Nazilli - Sö

ke akşam treni bir buçuk 
saat teehhürle aydına gel
miştir. 

Yıldırımdan iki kişi 
öldü 

Belgrad 16 ( A. A. ] -
Zagrep mıntakasında şiddetli 
fırtınalar olmuş ve m him 
hasarlaru sebebiyet vermiştir. 
Fırtına Lebatat bahçeşinde 
bir çok ağaçları kökünden 
söküp atmıştır. Ağaçların dev 
rilmesi işlerinde kurtlar ve 
tilkiler bulunan kafeslerin 
ezilip parçalanmasma sebebi
yet vermiş ve kurtları~ tilki-
ler kırlara kaçmışlardır. Ma
mafih bu hayvanlar uzun ve 
müşkül sürek avlarından son
ra tekrar yakalanmı\dardır. 

halinde vilayetlere bildirmiştir. 
Bu açık maaşı alan dahiliye 
memurları açık bulunan ve 
açılacak olan münhallere ta
yin olunacaklardır. 

Bunlarm tamamen tayinleri 
yapılıp bitmeden dışardan da
hiliye teşkılitına memur alın
mıyacaktır. 

.. Aydın" ın tefrilıa•ı : 9 

1 'Bir Çocuğun Macerası 
1 

1 
1 

Yaaan : J•ann• Mairet 

Bu ; Piyeri kederlı:ndirdi. 
insan büyük bir kalabah-

ğın içinde yalnızlığını ve kim
sesizliğini daha acı olarak 
biueder. 

Kendi kend ne : 
- Şu adamlar benim böy

le yapa yalnız büyük bir se

yahata çıktığımı ve Parise 
avukat olan bir amucayı ara-
mağa gittiğimi bil~elc:r ; di
yordu. Şüphesiz bana daha 
dikkatli bakarlardı. 

Piyer bir avukabn nasıl 

olacaiını doğruca bilıniyordu. 

Yalnız dolctorun evinde Rvu
btlann bir cübb~ tcışıdıkla-

' Çeviren : V. H. 
rını duymuıtu ve böyle bir 
adamın yeğeni olmak her 

halde bir kıymet ifade ederdi. 

Büyükliik bülyalan bu kil- 1 

çiik başı yenid~ istili ettiler. 
Yerin"den kalktı ve elinde 

paketi ile diğeri ri gibi gü
vertede bir aşağı bir yukarı 

dolaşmağa başladı. Başını 

mağrurane dik tutuyordu 

Sunula beraber böyle gezi· 
nirken de ona köşesinde ol
duğu zamankinden daha fazla 
dikkat etmiyorlardı. 

Böyle gezine gezine biraz 
sonra birinci mevki yolcuları
nın güvertesine yaklaftı. 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettin Süjiir 

-66-
İstretipokok mikrobunun vü

cude bilhassa karın zarına 
girmesile husule gelen karın 
zarı iltihapları yeni boğan 

çscuklarda çok görülür. Birin
ci hafta içinde sütü durma
dan kusar. Siitle beraber saf
rada çıkmağa başlar. Yeşil 
ishal de beraber gürülür. !<:a
rın sert ve şiştir. Decei ha
raret 40-41 olur. Çocuk çar
pıntılar içindedir. Memeyi 
reddeder. Şiddetle zayifhr. 
Çünkü çocuk kuvvetli terler. 
Ve i~h:tl de şideetlidir. 

Ölüm de 4-5 gün zarfında 
vaki olur. Bu gibi halde olan 
pritonit'erin teşhisi biraz güç
tür. Ancak tecrübeye müste
nittir. Görüldüğü zamt-n pri
tonit hatıra pek gelmez. 

Ölümden evvelde çocukda 

lsveç kralı 
seksP.n yaşında 

Stukhlm 16 - İsveç bugün 
kral Güstavın 80 inci yıldö· 
nümü kut amıştır. Kral Dani
marka ve Norveç krallrile, 
hükumet erkim, kor kiploma
ti k, müesst:sat mümessilcrile 
birİikte bir dini ayinde hazır 
bulunm tur. Halk tarafınd~ 
toplanan 5 milyon koronluk 
bir iane yekôıı!J krala takdim 
edilmiştir. Knl bu parayı tıb
bi araştırmalara, bilhassa ço· 
cuk felci hakkındaki tetkika
ta tahsis etmek arzucıunu 
bildirmiş, bvnclan sonra Stok
holmda gençliğin bir geçit 
resminne hazır bulunmuştur. 

a.a. 

lmtiya1 aahibi ve Umumi Ne.rıyat 
\tütlürU ı Etem Mendre• 

lia• ı lıiığı ,, er ı 

c_ H. P. Baaımevl 

Bu mevki yolcuları güzel ' 
bir tentenin gölgelediği bu 

güvertede çok rahat koltuk
lara oturınuılardı. Piyer bun
ları diğer yolculardan daha 
az konuşur ve az gOler buldu. 

Bunlarda diğerleri gibi ye· 
şil kıyıların güzelliği ile ali
kadar g6rilnmilyorlardı. 

Piyer; amuca11nında Luvar 
nehri üstünde bir seyaba t et
mesi liıımgelseydi birioci 
mevkide bulunacağının fiip
hesiz olduğunu dütündü ve 
annesinin şimdiye kadar ken

disine böyle bir amucadao 

bah~dnıemuine hayrd • tli. 

Bu dıişiince çocukta anne· 
ıine aıt hatıraları yeniden 

canlandırdı, çok tath, çok 

müt h~mmil ve daima çok 

vücutta bir soğukluk, derecei 
hararetin düşkünlüğü nazara 
dikkati celbeder. 

Çocuklarda zatürreenin sık 
sık olması pritonitlerin de 
çocuklarda sık sık görülme
sini mucip olur. Ciğerlerde 
bulunan pinomokok mikrobu 
ki (zatürrenin mikrobudur. ) 
Lenfa yollarile karın zarına 
sirayet eder. Hastalığın sira
yetinde karın ağrısımn şidde
tile beraber hastalık kendisini 
gösterir. 

Şiddetli karın ağrısile be
raber kusmalarda başlar. Bu 
meyanda derecei hararet yük
selir. İshalde ekseriyetle be
raberdir. 

Bu şiddette başlıyan has
talıktan dolayı basta ye teş
his edilemeden ölür yahutta 
hastalığın devrince 8-10 de· 
vam eden araz tamamen şid
detli had pritonit halidir. 

Hahipleri şunlardan anlaıı
lıyorki hastalarını evlerde ih
mal etmeleri doğru değildir. 
En ufak ihmal ile ölüm mu
hakkaktır. Burada evde ya
pılacak tedabir tarif edecek. 
değilim çUnkü en ufak bir 
tedbirin telikkisiz zararları 
bu hastalık da mecuttur. Ek
seriyetle görülen mevzii pri
tanitler de ufak ufak vakitsiz 
kusmalarda çucuklarm abdest 
bozukluklarında doktora mü
racaf' b ihmal etmemelidir. 
Hafi başhyan pritoııitler bir
denbire şidetli şekil alır. He
der edıilen günler yapılan 
tev tedavilerinden dolayı kay
bedilen vakitler aranılır vic
azabıoı mucip olur. 

- Dewamı war -

kötü ödenmit itlerinin llatii· 

ne eftilmiş annesini acı, acı 

düşündü. 

Za va Ilı kadıncağız, yorgaa

luk ve kuvebizlikten almlf
tü. 

Dok~or bunu b&yle 11,te- · 
memiş m\ idi ? 

Bu gezintilerden yoralaa 

çocuk nihavet kim1e tarafta

dan ifğal edilmemif olan ye
rine avdet etti. 

Saat onbire gelmif Ye Pi
yerin de karnı acıkmıfb. Mll
tevazi paketcijini açb Ye ye· 
meğini yidi. 

Sonra cebinden paral..._ı .. 
çıkararak aaymaia koyulclb. 
O şimdiye kadar elinde bl,fe 
külliyetli bir mebllğ glrm~ 

mitti. 
DeY••• Yar 
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Köycülük Monu4maları : 

Köy kalkınmamızda eleman olan 
ihtiyaç ve bunu giderme yolları 

Geçen yazılarımdan birinde 
köy kalkınmamızda başarıya 

ulaşabilmek için her şeyden 
önce, kalkınmayı yüriltecek, 
çizilecek proğramı tetbik ede
bilecek, bu gaye için yetiştiril

miş elemanları hazırlamak ge
regiyle karşı karşıya gelmiş 

bulunuyoruz, diye yazmıştım. 
Nasıl elemanlara mubtacıı? 

Bu günkü durum nedir? Ni
çin her yerde ayni durum 
yoktur ? Başka ülkelerdeki 
uluslar bu büyiik ve önemli 
işi nasıl hallettiler ? Onlarda
ki kalkınma hangi yoJlarla 
başarıldı ? 

Kısa da olsa bu sorgulara 
karşılık vermek bu konu üze
rinde düşünlere hiç olmazsa 
(ayrı ayrı düşünüşleri bir nok
ta, bir daire etrafında topla
mağı sağhyhcağı için) fayda 
•erici olacakdır. 

Köy davasında başarının 

temeli, Başbc.kanımızın bir 
söylevlerinde buyurdukları ~i
bi: "Ulusla Hükümttin elde 
Yererek çalışmasıd r ,, 

Kôy kalkınmasında hükü
şümullü çalışmasının meyvele
rini devşirmekte o\duğumuz ı 

bu devirde: ulu la hükumetin 
elele vererek çalışmasından 

bahsetmek bazıları için tuhaf 
görüııecek ve denilecek l..i; 
bu yapılmıyor mu? Sıra!'I ge
lince bu noktaya da dokuna
cağım. 

Ben bu yazımı, köy kalkın
masında köylere gerekli ele
mana ayırmıştım, . Ondan 
bahsedeyim: 

Bugünkü mevzuatta (kanun
lara) göre, köye a·t işleri, 
devlet işletile birlikte yürüten 
iki l>rgüt (teşk;lat) vardır: 

Köy ihtiyar meclisi. ve muhtar. 
Bunların ödevleri ayrı ayrı 

k6y kanununda sayılmıştır. 
EUmizde, tatbik oluııaLildiği 
takdirde çok güzel bir köy 
kanunumuzda var. Yeni yapı 
lacak d~ğifimle, köy kanunu, 
bugOniln ihtiyaçlarına daha 
İJİ bir tekilde uydurulmuş 
bulunacak. 

Fakat, her iyi ,ey; kaide, 
llİzamname, talimatname, ka
aun uygun muhit, şart ve 
duruma malik olan yt'Tlerde, 
hanları tatbik edt' bilecek, 
yllrOtme giicüne malik eleman 
olduğil takdirde iyi vasfını 

gerçeklik alanına sokmuş ola
caktır. 

40,000 köyünde 14 milyon 
k&aür insan yaşıyan köyleri
miade bugün; ~öy kanununu 
tatbik etmek için muhit, şart 

Yazan : KÖYCÜ 

durum uygun olsa bile, bu 
kanunu o~ uyup anlıyacak 
anladıklarım yapacak ve yap
tıracak kaç tane muhtarımız 
vardır? 

Bozdoğan ki 52 köyü var
dır, bu köylerin muhtarların

dan ancak 10 15 i okur ya
zardır. Okur yazar dedim, 
köy kanununu arlar, hüküm
lerini anladıktan sonra yapar 
ve yapbrdır demedim. Çünkü 
kanunun hükümlerini anlamak 
ve anladıktan sonra yapmak 
ve yaptırmak için de bir çok 
şartların tahakkuku, bir takım 
imkanların husulii lazımdır. 

Bugün için bir takım köyle
rimiz bunlardan yQksul bu
lunmaktadır. 

Bu şart ve imkanlar ara
sında, otoriter, sözünü, karar
larını yaptırır, geçirtir muh
tarların olmayışını ilkin ele 
alalım: 

Köy muhtarı kanunun buy
ruğu üzere, köy varlığı için
den seçilir. Bu seçili~; kendi
sini, o varlığa söz geçireme
mek durumunu ortaya çıkar
mak tadır. Cünkü, hemPn bir 
çok köylerde gördüğüm gibi 
her muhtar nihayet bir guru
ba, partiye mensuptur. Men· 
faatleri bir olan bu guruplar
dan birine intisap etmese bile 
sonradan intisap etmek zo
runda kalacaktır. Bu şekil, 
onun nafiziyetini kaldıran baş
lıca amildir. 

Dyandığı bir gurup ol.na
dıkça. zaten kültürü yetgin 
olmıyan bu muhtar örnegi, 
başaramıyacağına inanmıştır. 

İkiye ayrılmış bu varlık, kanu
nun hükümlerini tatbikde 
başlıca engellerden biridir. 
Biri yapmak öteki oııları yap
hrmamağa çalışır durur. Bu
na, biraz da muhtarın taraf
girlik duydulan karışırsa iş 
çıkmaza girer. 

Bundan başka, bir çok köy
lulerimiz mali, iktisadi geri-

likten ötürü değil köy kit ip

lerinin batti köy muhtarları

nın atlık veya yıllığını ve
rt:c~k durumda da değildir. 

Bu ~öylerde araıtırılırsa köy 

kanunu tatbik edilmek iste
nilmektedir. 

Hıılisa, bugünkü halile ve 
bu şekil muht.n seçimile köy 
kalkınmasında en büyük rolü 

onymyacak eleman olan bugün 
kü ı öy muhtarı ve bugünkü 
sec;imle seçilen kaybaşı olamaz. 
O halde ne yapacağ z? 

• Sonu yarın -

Mısır tahvillerinde 
Kazanan/ar 

Kahire, (A. A.) - Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 
Fonsiye tahvillerinin dünkü 
çekilişinde 1903 senesi tah
villerinden 609,532 numarala 
tahvil ile 1911 senesi tahvil
lerir1den 219,998 numaralı 
tahvil ellişer bin frak ikra
miye kazanmışlardır! 

- ~--

Amerilıadan 
Aldığınuz 
Tayyareler 

Ankara 16 (A.A) - Türki
ye namına Amerikadan mü-

bayaa olunan bazı tayyarele
rin Kanada yoluyla bir ecnbi 

hükümeti hesabına şevkedil
diği haberleri iştilmektedir. 

Anadolu ajansı bu hususta 
atideki malumatı vermeğe me
zundur. 

Cümhuriyet hükümeti bu
güne kadar vaki olan bütün 

tayyare siparişlerini )alnız 
Va~ingtondaki büyük elçiliği 
vasıtasile yapmıştır. Bunun 

haricinde hiç bir hususi teşek
kül veya şahıs Türkiye na
mına harekete mezun değil

dir. Bunun aksini göstermek 
istiyen iddialar sahtekarlıktan 
başka bir şey değilir. 

-<> 

Fransız Filosu 
Falerde 

Ati na 16 - Bir Fransız fi
losu Faler Jimanına gelmiş ve 
selamlanmıştır. Fransız amiralı 
Başvekil B. Mataksası ziyaret 
etmiş ve geral Metaksas ami
ral gemisine giderek b1 ı ziya
iade etmiştir. Başvekil bu ak
şam Fransız amiralı şerefine 
ziyafet verecektir. (a. a.) 

= 

Mısır 
ka pitolasyonları 

Fransa muahedeyi 
tastik etti 

Paris 16 - Mebusan mec
lisi Masırda kapitolasyonlann 
ilgası hakkındaki Montrö mu
ahedesini tastik etmiştir. Baş
vekil B. Bonnet bayanatta 
bulunarak yeni rejim dahilin
de de Mısırda F ranız teşeb
büs ve mekteplerinin istikb{l
linin emniyeti altında olacağı 
kanaatini bildirmiş ve diğer 

her yerde olduğu gibi burada 
da Fransız hükümetinin men
faatlerinin korumasına dikkat 
edeceğini bildirmiştir. Hari
ciye müsteşarı B. de Tessan 
Mısır hükumetinin Fransa ile 
ilk defa bir ticaret muahede
si akdi ve Fransız tebasına 
kendi teasile ayni hakların 
verilmesi hususundaki vaatle
rini hatırlatmış ve hürriyetine 
kavuşan genç Mısır milletin
den takdirle bahetmiştir. -·--lstanb11lda ilk 
arpa mahsulü 

İstasbul mıntakanın ilk ar
pa mahsulü piyasaya çıkarı
larak 5000 kilo 4,75 knruştan 
satılmıştır. 

Vila11nt dainıi 
Encümeninden 

350 liraya ihale edilmişken 
müteahhidi tarafından taah
hüdü ifa edilmediğinden iba
lesi fesh edilen 552 lira 66 
kuruş keşif bedt ili Söke - ta
tarlar mendres geçit gemesi 
7171938 perşenbe günü saat 
15 de ihale edilmek üzere ye
niden eskiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşasına tı:-lip olanların Vila
yet encümenine müracaatları. 

18 23 28 3 [591) 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Cinsi 

Yulaf 
Ot 

Mikdarı 

Azami Allgari 
Kilo Kilo 

16500,5 13500,5 
27998 23913 

Kıymeti 
Kuruş 

5 
3 

Teminata 
Lira K. 
61 90 
63 

Aydın Nazilli ve Söke aygır depoları için alınacak olan 
yukarda yazılı ot ve yulafa verilen bedeller haddi liyik gö
rülmediğinden 18171938 parartesi gününe kadar bir ay içinde 
pazarlt si ve pernbe ~iinlui uat 15 de pazarlık surctıle alı

nacaktır. TaıiFleıin Viliyc:t daimi encümenine müracaatları, 
lS~ O] 

• ••••••• 111111911111••••···········~ DOKTOR 

i MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

i> Doğum, Kadın bastahkları mütehassıs 
.. ve Operatörü t Hastalarını her ı i11 P.uı< KarJıstoda B.ıy Hasarı Kirııi· 
li" lin evinde kabul eder. sn P Muayene sutleri : sabah 7 - 8 
P Ôtledeo sonra 3 den itibaren 

11 ................ , ...... , ..... :•••••• 



YOZ:4 AYDIN SAYI 1271 

Aydın Vakıflar Müdürlüğünden: 
Akar No. Vakfı Nevi Mikdarı Mevkii Ada Parael Pafta ilin 

101139 Softa o. camii arsa 172 metre Güzelhisar cumhuriyet 139 
Bulvan 20 incir sokak 

2 50 Söke hususi muhase
be müdürlüğünden 1t 60 Hazine arsa 45,50 ,, Veyıi pata kurıunluhan 65 16 13 

111 62 Abaci z. halil arsa 13 ,, Mimar ıinan 74 31 20 Söke kazasına bağlı 210 
adet köy yollarınm llYhalan Yukarda yazıh Uç parça gayri menkullerin mülkiyetleri •atılmak üzere açık artırmaya 

çıkanldı 27161938 pazartesi günü aaat onda ihalesi Aydın vakıflar idaresinde yapılacaktır. 
Taliplerin fazla malimat almak iateyenlerin % 7,5 teminatlarile Aydın Vakıflar idaresine mil-

15161938 tarihinden itibaren 
21 gün müddettle açık eksilt
meye konulmuştur. Talip olaa
lar ve prtoameyi ı&mek 

ve % 7,5 depozitalarını ya
tırmak üzere söke k6y bllro
snna mllracaatları ilin olunur. 

racaatlan. (573) 9 14 18 22 

.. 
• .. 
• f. .. 
• f. 

• • 

.. 
• • • f. 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan 
Meleket b .. taneıi eıki operatarü 

Paris tıp fakilltesi hastanelerinden mezun 
latanbuldan dönmiiştür. Hutalarını her pn sabahtan 

alqama kadar Park karııaında yeni yaptırdıtı ev-inde 
kabul eder. 130 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 

Hutalannı Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yapbrdığı evin üst katmda 
kabul eder. 

Muayene aaatlan: 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3-8 

• • • • • • • • • 
' 

~ ............. ~ ............ ~~llJ 
BAKTERİYOLOO 

Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

• • • • • Hük6met caddeainde Hava Kurumu karşısındaki 1 
muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize ve 1 
üçten yediye kadar lıaıtalannı kabul ve tedavi : 
eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra • 
edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan • 

r-- Abone ıeraiti -ı 
i Yıllıfı her yer için 6 lira. j 
i Alb aylıtı 3 liradır. : 
ı idare yeri: Aydında C. H. f 
1 P. Buımeri. i 
ı • 
! 1raıeteye alt yazılar için i 
f yazı ifleri müdürlüfüne, ilin· ; 
ı lar için idare müdürlüjiine i 
j~ra~~.~~~~~~!.i.~~~· ............. , i 

Eksiltme 6171988 tarihte 
Çarıanba günü saat 15 te 
5akede hususi mubaaebe da-
iresinne yapılacektır. 575 

10 14 18 22 
:4 .................................................... : 
: DOKTOR : 

f FAHREDDİN SÜGÜR j 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutahklan Miitabaw• J 
: Pari. Tıp Fakülteai Hutanelerinden batiaula 1 

1 i Muayye1aehaneai.&.ydında Gazi Bulnnada Bafala~ha dükk••ıaıa 
ı ilzerfnde her riin aababdan aktama kadar Haıtalarhaı kab.I e4w ı ........................................... ~ ........ .. 

Aydın İli Tarihi 
Uzan bir tetebbuun mahıuUl, tarihi yeni maaulle aalamaaaa luJ'• 

metli bir 5rnetl olan AYDIN TARIHlai Aydında Belediye kartalUMla 
Silleyıaan Gezer, lıtaabulda Remzi kütüpbaneaindea tedarik eclebllü
alnlz. 

Aycluua bfltfla tuihi mali'll&bndaa bafka eotrafl tabii ...ı.... 
haı da ba kitaptan atrenecekzinlz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aycbahnın bu eserden bir tane edi.Dmeaiai tavsiye ecleria.. 

Fiab 250 kunıfhır . 

AYDIN 

• Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) • 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane· gündelik 
eazetes;dir. r~ .... !lli'.!!.'1111'•:.ııı'ı::ııı+• ... ~. ~._ .. _. ........... •.•·•·•·•·•·•·•·•·•• Jıl ~ ıw.. ......... ı~ ............ ~ ..... -~- ......... ft ••• :e· -

C. H. P. Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


