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Başvekilimiz Hatay davasın ya
kında 1biteceğini söyledi 

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

1stanbul 2 - Başvekil B. 
:Celal Bayar ~bu akşam eks
·-preıe bolğla'nan' 'hususi vagon
a Aiıkaraya . avdet etmişler .. 
air.' Baovekll Kabataş rıhtı· 
mmdan, 1beraberinde hariciye 
:wekili ba:r · doktor Tevfk Rüş· 
"tü aras, lngiliz sefiri Sir Per
ai Loren ~lduğu halde İngiliz 
,.efirinin •motörüyle Hayda~

paşaya geçmiştir. 

· lsta~y_onda hariciye i.. vekili 
Atatiiikün umumi katibi ve 
haşy~veri, mebu~ar, wdi, ko
-mutaıilar, emniye~ müdürü. 
müesseseler müdürleri erkanı 
matbuat mümessilleri ve ka
labalık bir halk başvekili ha· 
raretle uğutlamış.ardır. 

Başvekil, :trene binerken 
çok ~eşeli idi. Gazetecilerin 
Hatay hakkındaki suallerine 
1U cevabı vermişlerdir. 

u - Hatay meselesinin çok 
yakın ·bir zamanda çok iyi 
.bir neticeye bağlanacağmı 

ümit ediyorum. Hariciye veki 
·limiz doktor · Arasm eli pek 

uğurludur. Hangi meseleyi ele 
ahrs~ ımemleket için en ba
yırh bir şekilde .neticelendirir. 
Bunda da öyle olacağı ımu· 

bakkaktır. ,. 
Hariciy~ vekili doktor 

Aras, bu iltifat~an mütabas
sia olmut .ve .bu ıtabassiiıünü 

fa ciimlderle izhar ~ylemiştir. 
.. _ Buqu daha.evvel de siSy· 

lemiştim. Bu Atatiirk a hlikı· 
dır .. Her iıi ıkendileri ı beşarır· , 
lar, iyi neticeye ulaştırırlar ·Ve • 
arkadaşılaraoa mal ederler." 

Baıvekil balkın a1kıştara 
arasında hareket etmiştir. 

Hallteoi köfa.i: - .... ... 

Bugün: 

Ankara saylavı •e iş ban
kası genel direktörü B. Mu
ammer Eriş le başvekille bir· 
likte Ankaraya gitmiştir. 

lngilterenin 
Fı·ansaga tavsiyesi 

lstnbul 2 - Paris elçimiz 
Suad Davas Fransız hariciye 
nazırı ile görüşmeleri netice
sini Hariciye vekilimize bildir
miştir 

Bu görüşmeler tafsilab hak
kında henüz biç bir malumat 
yoktur. 

Gazeteler; İngilterenin Pa· 
ris elçisi vasıtasile Fransa 
hükumeti nezdinde dostane bir 
teşebbüs yaparak Hatay me
selesinde F ransanın makul ha 
reket etmesi ve türkiyenin 
çok haklı olan infialine sebep 
vermesi için tavsiyelerde bu
lunduğunu yazıyorlar. 

f yi haber alan mahafilden 
tereşşuh eden haberlere göre 
Londra ile Paris arasında 

Hatay meselesi etrafında fikir 
teatisi yapılmaktadır. 

Türk - Afgan mu -
hadenet muahedesi 
geni/eniyor 

Ankara 3 [ A. A. J -
Büyük Millet meclisi bugünkü 
toplantısında ruznamede bu
lunan maddeleri milzakere et-

. mit ve bu arada Afganistan 
ile olan mubadenet ve teşriki 
mesai muahedesinin tecdidine 
ait olan kanun layihasının 
birinci müzakeresini de yap
mışbr. -···-Orta okul 

Talebe karneleri verildi 
Dün orta okulda l irinci ve 

ikinci sınıf talebesinin karne-ı' - Saat 16 da Temsil 
komitesi, saat 17 de Müze 
ve sergi şubeleri komite
leri toplanacakbr. 

• leri verilmiştir. 

il:; 

2 - 16 da·l-lalkevi s·a
lonunda güreş ders.leri 
devam edecektir. 

3 - Sa.at 15 te Dil ta
rih . ve 'edebiyat, saat 20 
ele Kurslar şubelerinin u
mumi heyet toplanbları 
~ardır. 

Heber aldığımıza göre bu 
sene sınıflarını doğrudan doğ
ruya geçenlerin nisbeti yüzde 
yetmişi bulmaktad&r. ki bu 

bal sınıfların çok kalabalık 
' olmasına rağman bu tahsıl 

yılında alınan randmanın iyi 
olduğunu gö ~termektedir. 

. Sözlü ve bitirme imtihanla
n Haziranın sekizinci Çarşan
ba günü başlıyacaktır. 

F rans· zlar Ha tayda askeri idare kuruyorlar 

Garo vazifesini devretti 
Antakye, 3 l A. A. J - Burada sivil makamlar salahiyet. 

lerini bugünden itibaren askeri makamlara devretmişlerdir. 
Bu suretle vazifesi hitam bulan delrge Garonun yeriae 

binbaşı Kole tayio edilmiştir. 

Atatürk 
İran Veliahd:nın nişan
lanmasını tebrik etti 
Ankara 3 [ A. A. ] - İran 

Veliahdının Mısır Kralının 
hemşiresi ile nişanlanması mü
nasebetile Atatürk ile Sama· 
jeste İran Şebinşabi ve Mısır 
Kralı arasında çok samımı 
tebrik telgraflan taati edil
miştir. 

·--

Başvekilimiz dün An· 
karaya döndü 

Ankara 3 [A.A.J -Bqve• 
kil Celal Bajar bugün ıehri
mize gelmiş ve istasyonda 
Büyü Millet Meclis Reisi Ab
dülbalık Renda D"haiye Ve~ 

ve C. H. Parti Genel Sek• 
reteri Şükrü Kaya ile veka
letler erkanı taruflarıadaa 
karşılanmıştır. 

Bu ne biçim iş! 
Uykucu bir istasyon kişe memur,, bir 

çok yolcuları yollarından allkoydu 
Dün akşam matbaamıza 

memleketin yabancısı oldukları 
hallerinden anlaşılan iki zat 
geldi ve dertlerini şu suretle 
yana yakıla anlatblar. 

Denizli posta ve telgraf 
miidüriyeti posta ve muhabere 
memurluğuna tayin edildik. 

Amirlerimizden aldığımız 
kati emir üzerine müstacelen 
yeni memuriyet yerimize git
meğe mecbur olduğumuzdan 
bugün Muğladan otöbüsle gel· 
dik ve 14 buçukta denizliye 
gidecek tirenle hareket etmek 
üzere erkenden istasyona gel 
dik • 
Yanımızda ailelerimiz oldu· 

ğu için onları platformda hı· 
rakarak kendimiz biletlerimi
zi almak üzere kişeye çıkbk. 

Kişe kapalı idi, Biraz bek
ledik, kiıe açılmadı. Nihayet 
trenin istasyona girdiğioi du
yunca kişenin kapısım ve 
penceresini vurmağa başla
dık. Lakin bütün gürültül!ri
miz faidesiz kalıyordu. Niha· 
yet trenin hareket kampana
sı çalarken kişe açddı ve 
kişe memuru göründü. Bilet 
istedik. Aldığımız cevap şu 
oldu. 

-Denizliye bilet varemem, 
çünkü yetişemezsiniz. Bütün 
ricalarımız ve israrlarımıza 

rağmen ne biz, nede orada 
D~oizliye gitmek için bekle
yen diğer yolculardan biç bi
risi bilet almağa muvaffak 
olamadı. 

-
Zaten bilet almış olsak ta 

faydası olmıyacak idi. Çünkü 
tirenin hareket düdiigünil 
ve gilrültüsüo duyduk. 

Bu akşam denizlide bulun- ' 
mcığa ve yeni vazifelerimizi 
tesellüm etmeğe mecbur ol· 
duğumuz için hareketimizi te 

bir eden bu sebebi mücbiri te•· 
ıik için hemen viliyet ıuaka· 
mına koıtuk ve ilbaya halimi• 
anlattık. ilbay vakanın tahki
kini eınniy:et memurlu~. 
emretti. 

Emniyet dairesince yapılan 
tahkikat neticesinde kişe me
murunun vazife saatınde uyu
duğu ve onun içio gerek bi-: 
ziıp gerek diğer Denidi yol- • 

( Devamı 2lnci •AAlfede • 
~ 

Bu akşamki 

Gardenparti 
Cok iyi olacak 

Bu akıamki askeri m~hfd l 
bahçesinde mevsimin ilk Gar- . 
denpartisi verileceldir. 

Bu Gardenpartiyi tertip e
den heyet toplaobnın çok 
neşeli ve güzel olması için 
icap eclen bütün hazırlıklan 

yapmış ve pek zengin bir bü
fe hazırlanmıştır. 

Mevsimin ilk bahÇe eğlen- ı 
cesi olduğu için pek büyük 
bir rağbet gören bu garden 
partinin yapılan hazırlığa na- • 
zaran çok parlak olacağı ma. · 
hakkakbr. 
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HiKAYE 

Hocanı~ rüyası 
Hatay da•amızda; evet, yer- j 

den göğe kadar her noktsın
da bakla olduğı:muz bu milli 
davamızda ihtirası ve müs
temlekecilik gayretile Fransız
ların tuttukları ters yola şaş· 
mamak kabil olmuyor. 

Binlerce senelik bir zaman
danberi Türk olan, taşına, 

toprağına, suyuna iliğine ke
miğine lc;tdar Turk olan bu 
memleketi Fransızların; müs
temleke edınebileceklerine ve 
oradaki su katılmamış T:irk
leı i de istiklalden mahrum 
bir esir gibi kullanabilecekle
rine inanmaları hakikaten ga
rip bir galatibasar, çok kısa 

' 
bir görüştür. 

Tarih, esir yaşamış Türk 
-c:amıasını kaydetmediği gibi 
müstemleke haline geti 
rilmiş Türk yurdunu da gös· 
termiyor. 

Hahydaki Eti Türl<lerinin 

•e yam hatlarındaki Türkiye 
Türklerinin bu hususta, tarihi 

yalancı çıkarmıyacaklan mu· 
haakakhr. 

f;n yakin geçmişte yapılan 
bu gibi teşebbüslerin ne su
~etle ndicelerıdi&derini dünya 
anutmamıştır henüz .. 

Oigun bir imıan için, uzak 
görüşlü bir devlet için tari
iıin bu vakaları istikbali kös
teren birer aynadır. 

· Şimdiye kadar bu davamı
zın halı irıi sükunetle bekleyen 

türklerin bu iş için içt t- n ge
len duygularıııın makui ol . .m 

gazetehrimiz aı t k her şeyi 

a~k açık yazıyorlar. 
Millet vekilleri daka sala

hiyetli ağızlaı la mim hisleri
mize terceman oldular. 

'BütilD bu haklar ve hakka 

dayanan dilekler kartıııoda 

deleğe garonun ve diğer 

mliatemlekeci fransız memur

lannın hakkı ibtal hususun· 

daki didinmeleri ve hakkı, 

laakikatı, doğruyu kabul et 

memek yolundaki israrları 

kendilerinin ve onlara direk-
' . tif verenlerin nasıl bir gaflet 

•Jkusunda olduklarına göste

riyor. 
Bu uykudan hem pek bü-

flk zararlarla uyanacakları 

sin uzak değildir • 

onların bu hah karşısmde 

aklıma Nasraddıo bocanın 

ırlya bikiyesi geliyor. 

Fıkra mamlümdur. 

Hocaya; bir gt!ce rüyasında 
dokuz akça veriyorlarmış, ho
ca razı olmamış. 

- ille on akça olacak, de-

ye dayatmış. fff'r ne kadar; 
- Canım hocam; al şu do

kuz akçayıda haline şükret. 
Bunda da hakkın yok amma 
her ne ise işte havadan esti. 

demişlersede · fayda verme
miş. 

Hoca ayağını diremiş bir 
kere: 

- On akçada on akça. Do
kuzu almam. Bu mücadele ile 
kan ter içinde uyanmıf. 

Birde ne görsün? 
Etrafında ne adam ver, ne 

de dokuz akça ... 
He men sıkı sık gözlerini 

yumarak bağırmış. 
- Arkadaşlar razı oldum. 

Getirin, Zarar yok dokuz ol
sun! 

Galiba Fransızlarda pek 
yakında hoca gibi rÜ) a görmüşe 
dönecekler Fakat zannedarim 
ki hoca gibi gözlerini kapa
yıp; 

- istediğimizden vaz geç
tik. E~ki verdiğinize razıyız. 

Derneğe bile meydan Lula-
mıyacaklar V· H. 

Bu ne biçim iş ! 
· Ba,.arafı 1 inci Sayfada

yolcularıoıo yollarmdao geri 
kaldıklclrı anldş)ldı. 

Dairemize karıı bizi me
suliydten kurtaracak olan 
neticc:yi tahkikatı bildiren bir 
de: rc:Sınİ ve .. ika alarak emni· 
yet dairesindt:n çıktık vevazife 
gayretile o v.ıkte kadar ihmal 
ettiğimiz aildc:rimizi aramak 
ı\ı ı ista!lyona .gddik ve asıl 
fc:ci vaıiyetle orada karşılaş
tık. 

E7ya l.:trımızı istasyona ge
tirmiş olan hamal bizt:; aile 
ve çocuklarımızın vaktile yer
leşmek için ve bizim billd 
alarak geleceğimiz kanaatile 
trene biodikltrini ve trenle 
Denizliye gittiklerini söyldi. 

Y anlarmda on paralara ol
mıyan çacuklanmızın · denizli 
gibi hiç bilnıedıUeri bir yerde 
mütkilita duçar olmamalarını 
ve kendi memur inanın hatası 
yüzünden tabaddüeden buhal 
sebebile trende tazyik edilme
melerini temin için istasyon 
şefliğine müracaat ettik. 

Sanki bütün bu hadiselerin 
kabahathsı biz imişiz gibi; 
orada bu müracaahmız kabul 
edilmec!iğı gibi; giden ailele
rimiz için iki katlı seyahat 
ücreti ödemeğe mecbur oldu
ğmuz bildirildi. 

Suçu işleyen kendileri oldu· 
ğu halde cezasmı o suçtan 
zarar gören bizlere çektirme
ğe çalışmalarında hang mantı
ağın hakim olduğunu bir tür
lü anlayamadık. 

SAYI 259 
- -- ------

Çocuk bakımı ·. .. 

.. ,,. . 

i 
Doktor Fahrettfıa Sd~r t 

-60- .. 
1 - Karaciğer hastalak'la- derhal tabibe mfiracaat e'dJ 

rından mütevell ıt büyüme l.!r- rek .çocuğun hastalığını d 
dir.Karaciğer hastalıkları ara- esbabım izaleye bat vurma• 
11nda zikrettiğimiz' ve burada ~ " bdır. ~ ,~·• • • 1 

• ,..., !\:•': 
tekrarına lüzum görmediğimiz Vücudün neşvünümasrnın te
cümle karaciğer hastalıkların- . ehhüre uğraması neticesi ~o
da dalak · büyür. Çünkü bi.-- cuklarda kemile hastaİıklan 
birine yardımcı birer. uzuvdur,; başJar. [B,. :g\f>,it .afatta da 
lar. vücüt bir kansızlık mevcut 

2 - Kan hastalıklarından 
miitevdlit esbaptan dolayı 

büyür. Çocunun anarahminde 
başlıyan neşvünümasında nok
san tagaddi neticesi kansız 
olarak çocuk büyümeğe baş
lar. · 

Doğuşfa da atemik halde 
doğar. Bilmuayene çocuğun 
dalağanın büyük olduğı.1 gö
rülür. Bu vücuda kan yetiş
tirebilmek için büyüyen fizi
yolojik bir haldir. 

Bazan ç( cukda doğmadan 
ve doğduktan sanra ı ehli keli 
kan hastalıkları husule gdir, 
bu zamanda da dalak hiddet
ten fazla büyüyerek vücudün 
noksanına mukabele etmeğe 

çalış-r. 

Vücudün kan uzuvlarından 
biri de kemiklerin içindeki 
mıhıizam denilen kısımdır. 

Çocuğun bastahklar neticesin
de bu kan cevherinde bozul-. 
ması neticesi dalalak noksan
lığı telafi etmek büyürki bu
na - miyoloit Lüseni - derler. 

Birde kan inhilali nticesi 
olan tiddt:tli sarılıklarda da 
dalak vücudün kan noksanını 
tdafi etmek büyür. Bu gibi 
halleri aile efradının teşhis 
etmesine imkan olmadığından 
--~·--------

Bu zatlardan muhabere m~
muru olan Ali Tener; aym 
halin yine Aydın istasyonunda 
bundan bir ,müddet evvel ba-
şına geldiğini söyledi. . 

Bu ne biçim iştir ? Bu na,. 
sıl vazife görmektir ? insan 
tam iş görecegı es?ada 
uyur mu? 

Babalarından yol üstllnde 
hem de c~plerinde on para
ları olmadığı halde uzun bir 

yol üstünde ayrılan ve kendi
lerini karıılayacak biç kimse

leri olmayan yabancı bir yere 
giden erkeksiz bir ailenin 

çt ktiği sıkıntı ve iztırabı teb
vio edecek yerde onları bilet· 

siz seyahat ediyorsunuz diye 
tazyik etmek ne dereceye 
kadar doğrudur. 

Devlet demiryolları idare
sinin bu işi ehemmiyetle na-

zari di1<kata alarak lizımge
len takibatı yapacağına kati· 
yetle eminiz. 

I 

demektir. Diğer. ·kan ' UXGYla· 

rmın çalışıp .t.ılafi ede~~di!j 

kanı telafi içi.o dalakta yins 
bir büyükl ıik . hissedilir. s~.
şişlikte, nazar: di~kate al:ır~ 
vücudü bu müzınia kt1nıızlı~. 
tan kurtarmağa çalışıııalıdıf-

3 - Dalak çocuğun geçir• 
diği ve geçireceği bilüm~ 
sari ve .entani . hastalıklar ne- . 
ticesi de hüyür. p: .,. 

Bilhassa yeni doğan çocuk
huda görüLn dalak büyiiJ6. 
lüklcrinin b'aşında velid: fi. 
rengi ciğer' çocuk anarahmi.Jı. . 
de iken anadan aldığı firen
giden dolayı dalağa bÜyüıue• 
ğe başlar. Doğduğu · zaman;; 
bir daJakla doğar. Bu· gibi 
halatta · karaciğer büyüktür. 
Çocuğuiı karnının büyüklüğij 
derh l nazarı dikkati celbe
der. İhmal etml!ıfeo. tedaviye 
tovessul edilmeli i . Yokaa iki-
beti ihmalde~ dohyı il imdür. 

Anarahmindc büyüm\yen fi:-. 
rengili çocuğun dalağı buan 
da doğd~ktan Konra. iki haf-, . 
ta kadar zarfında ani olark ~· 

büyüm,.ge · başlar. Karında 

farkına varılmadan büyük bir · 
urun birdenbire meydana çık
görüliir. Aile efradını telaşa 
düşürür. 

- Devamıvaw . •· 

An karada 
Bir ·resim ·sergisi açıldı 

Ankara 12 -.. Gazel onat
lar akarlemiii · resim ıubefile 
D gurubu ~ve eerbest' rea
aambr tarafaudan balkeJinde . 
hazırlanan resim. ıSergiı~ bu- . 
gün açılmıştır. Açılma t6re
nincle büyük millet meclis reisi 
Abdülhahk Renda, mebuslar. 
Ankarada bulunan bllyilk ve 
orta elçiler ve vekiletler er
kin hazır bulunmutlardar. 

Kültür bakanı Bay Saffet 
.Arikan bir dylev vermif ve 
Bay Abdillhalık Randa kur-
delayı keserek 1ergiyi aÇIDlf
tır. 

-~ 

1 lzmlrde bir 
zelzele oldu 

lzmir - 3 [ A. A. J - Bu 
sabah şehrimizde kısa ve fa-
kat şiddetli b~r yer depren-• 
mesi olmuştur. 

Hasarat ve zayiat kayde
dilmemiıtir. 
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Ra~yQnrin istik~ali . ---'Atom sistemindeki zerrele
r~ aid bilgilerimi · ~ski astro· 
n~mlar kendilerine yakın gö· 
rünen - seyyarelerle ylldızlar · 

üzerinde araştırmalar yapmış 
)ardır. Atoma aid tetkiklerde 
evvela menfi elektronu bul
duk ve kullandı'<. Elektron 
ise atom bünyesinin en dışm
da ve en kolay erişilebilen 
~erredir. Bu itibarla, bir ba
~imdan, bize en yakın olan 
~~~redir. Birgün gelecek pro
\on, nütaon, pozitron. dütron 
*ibi d'aha sonradan keşfedi

len diğer zerrelere ait bilgi
lerimiz artacaktır. Nasıl elek· 

tronları öğrenmek radyo lam
balarının icadına yol açmışsa 
' 

bir gün gelecek bu yer i ke-
şifier üzerindeki bilgilerimizin 

artması yeni lambalar, yeni 
kudret membaları, yeni nakil 

ve muhabere usulleri, yeni 
fabri 4 a u~ulleri, yeni tenvi

rat şekilleri, tababette yeni 
tedavi usulleri ve yeni sıhhat 
yolları açacaktır. 

Astronomlar daha kuvvetli 
teleskop~arla yüce mekanın 

derinli~lerioe nüfuz ettikleri 

gibi fizikçiler de elektron 
bombardıman cihazlarile: atom 

aleminin 

gittikçe 
derin noktalarına 

nüfuz etmektedir. 

fizikçilerin e~ kuvvetli cibaz· 

brından biri olan siklatron da 

pek kısa dalgalı radyo veri

~isi eski unsurdur. Bu cihaz 
bütün fiziki ilimlerle tatbikatı 
\ 

'rasmdaki münasebeti gös
terir. 
..... 
, FfaikÇiler tarafından ekilen 
tohumun· büyilmesile meydana 

g~Ien ve milletlerin hayatına 
tesir: eden radyo tekamül ta
ri~inin henüz . başlangıcında
cft. Pek yüksek frikanslı yani 

IH!k kısa dalgalı radyo dalga

ları ameli sahaya yeniden ye-

111,e çıkmaktadır. Bu dalga

lar radyo ses tekniğine radyo 

g~rıne tekniğini bekliyt>cektir. 

di iki seneden beri) televiz
yon tecrübe istasyonu Ne~· 
yorktaki Empire State biqa
smın kulesindan ne~ri'yat yap
makta olup , şehrin muhtelif 
yerlerinde etüd yapmaktadır· 
lar. Şimdi alıcı ve vericilerin 
mükemmel resim ahm verme 
hususunda kemale erdiklerine 
hükınedilebirlir. 

Fen sahaları içinde televiz
yon ·kadar fizikin bütün şu
belerine istinad eden bir saha 
yoktur. Televizyon bilhassa 
atom fizikile çok yakından 
alakadardır. Ziyayı elektrik 
ceryanlarına kalbeden ve iko
noskop denilen cihazla elek
triği ziyaya kalbeden ve ki
neskon denilen katod borula
rında hen üz izah edilmemiş 

olan elektriki hadiseler cere· 
yan etmektedir. Zdmammızda-

ki fizikçiler. için bu sahalar 
çok zengindir. 

Televizyon tatbik sahasına 

çıkarılmasına karşı çıkan ma

niaların büyüklerini artık re· 
şerj ve mühendislik sabala· 
rında aramamalıyız. Bu müş
kiJler yeni bir sana t şekline 

lüzum göstetiyor. Bu sanatla
ril~ cı lal<adar olmakla beraber 

olaı lan az çok farklıdır. Te

lt:viı:yon muharrir, idare ve 

stüdyo kontrolu itibarile yeni 

t..::knik istiyor. Al.cı cihazların 

karşısınddki seyirciler için 

yeni yeni proğramlar yaratıl 

lüzum gö'iteriyor. T de vizyon 

programları hem masrafll ve 

ve hem de zengindir. Bu pro

gramları iktisadi esaslar uy

durmak lazımÖır. Td:!viyona 

giren' bazı meselderi halli b~ 
san'atı en büyük endüstrıler

den biri haline sokacakbr. 
Bunlar sırfı fizik toprağına 

ekilmiş olan bir tohumdan 

fışkıracak meselt" lerdir. 

Radyonun keşfinde olduğu 

gibi televizyonda düşünme. 

istihsal ve istimal meselelerin

de mühim tekamüller meyda· 

na üetirecektir. Yediğimiz 

yemekler giydimiz elbiseler, 

altma sığındığımız çatılar mu

habere, nakil. sihhat, terbiye 

ve eğlence vasıtaları ? İlmi 
düşünce ve vetirelerin insan 

faaliyetine yaptığı tesirlerden 

ibaret olup bunlar yazılı ta
rihten eskidir. 

Bir kaç senedenberi resim

ler, matbaa ve el yazılan kısa 
dalgalarla uzaklara gönderil

lbektedir. Şimdi Amerika ile 

Avrupa arasmda bu işe ait 

günlük servisler var. Hususi 
gazetelerin batti yarım saat 
f •s•la ile evlere ve ofislere 
~adyo n~ri.yatile verilmesi 
•ınkan dahilindedir. Böyle bir 
servis şimdi teknik bir msele 

olmaktan ziyade iktisadi bir .-----•-•••--•• 
lbeseledir. 

Yeni televizyon sanab iletle
rtıektedir. Bir sedenberi (şim-

1mtlyaı. sahibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendreli 

Basıldığı "er : 
C.. H. P. Baaımevl 

F elaketzedeler1 !C ı . 
f Çin yapılan yardimlar 

• • 1 

· ı 

Aydın vakıflar .i 1 
Agdın kızılag kurumundan: 

•,,.1 • d - • 
Ura K. luareSlll en ,.,..;! -- ... ~, 

2587 58 . Dünkü yekun Vakfa ait ol~p. o,ıaklar~a 
14 75! Köşk Çiftlik köyü Solaki ~asan fab.r)kasınaa 

3 00 İl Veteriner müdür.Ü depo edilnıiş bulun1ln 9279 
. . ı 

Lütfi Bilgen Aydında Ekrem çiftçi fabl'l-
2 00 İl Zootekni m:ütehas- kasında depo edilmiş ot~n 

sısı Cemil Coşan 3471 kilo küçük asitli zey\in 
1 00 h merkez veterineri yağları iki kaimed~ ve bu 

Nazif Şener '· yağların ta.slimden sonra di-
5 50 Aydın Karaköy halkı 1 binde kalacak posaları keza 

2612 83 Yekun 

) 

Bir Sovyet filosu 
İspanyaya gide~ekmiş 

Paris 3 [A. A.] - Liberte 

gazetesi bir Sovyet filosunun 

bu yll içinde, İstan~ul, Barslon 

ve Valansiyayı ziyaret edece

ğini haber vermektedir. 

-···-
Japonlar 

Çind~ şiddetli bir mü
cadeleye hazırlanıyor 

Tokyo 3 [ A. A. J - Roy·
ter ajansına göre Japon hü· 
kiimeti Hankovun işg;,li için 
Çinde şiddetli bir mücadelı: ye 

girişmeğe taraftar bulunmak
tadır. -···-

iki kaime ile açık arttırmaya 
ı · konuldu. Satış mahallinde 
) teslim şartiledir. 

İhaleleri 23161938 P~rşen be 
saat 10 da Aydın vakıflar 
idaresinde _ yapılacaktır ; art
tırmaya işti~ak edecek olan· 
lar % 7 buçuk muvakkat te
minat vereceklerdir· lbale be
deli peŞindir. T~liplerİe fazla 
maluınat almak i~·leyenle.rin 
Aydın ' vakıflar idarsinde mi .. 
racaallru-ı. 

[559] 4 12 22 . ·ı"' · _,,. 
ı an 

Aydın · 
Defterdarlığından .,, 
· .Bozdoğan maliyesirtle bir · 
tahsildarlık munhaldır. İste!
~ enlerin haziranın 4 üncü gü
nüne kadar kazaya mÜ.racaat~ 

.· 

ları, (556) 

ilin Nazilli - Ödemiş 

ı·enezzühü 
~ Aydın 

Haber aldığımıza göre Na- ı Defterdarlığından 
zilli kızı)ay kurumu tarafından 1 Nazillide on altı lira maaşlı 
bu ~y~n on i~inci Pazar gü.nü. ı vezn.edarlık ve .. 40 lir~ . ücretli 
NazıHıden Tıre ve ödemışe 

1 

tahsıldarlık munbaldır. İste-
bir tenezzüh tertip edilmiştir. yenlerin. Maİrnüdürlüğüne · mÜ· 

Kızılay kurumunun bu te- racaat etmtleri (555) 
ı 

ş·ebbüsü halk tarafmdan çok 1. ı·ı:aA ·D. · 
alaka ile karşılanmış ve bü-

yük bir ra~~mektedir. 1 Ji daimi 
Aydın deterdarlığından Encümeninden 

Defterdarlık kalen inde 40 
lira üc.retli bir daktiloluk 
münhaldir. Orta okul tahsilini 
ikmal etmek şartile en seri 
yazı yazanlar arasında pazar
tesi günil sabah saat 10 da 
müsabaka yapılacaktır. İstek
lilerin Defterdaı lsğa müraca-
atleri. 561 
• 

Hususi idareye aid Hasan 
ef. mahallesinde 368 ada 3 
parselde kayıltli ev 30/6ı938 
tarihine kadar bir ay içinde 
pazarhkla satılacaktır. Muham 
men bedeli 400 teminatı 30 
liradır, Taliplerin il daimi 
encümenine müracaatları. 

( 558) 

il Daimi Encümeninden: 
Cinsi Mevkii Muhammen 8. teminatı 

Gemi Şahnale mendres geçidi 705 53 
,, Gölhisar ., " 705 53 
,, Armudlu ., ., 275 20 65 
,. Koçarlı ,. ,, 1630 122 25 

Ev Hasan efendi mahallesi 54 4 05 ' 

Hususi idareye aid yukarda yazılı akaratm senelik icarları 
30161938 tarihine kadar biray içinde pazar hk suretile verilecek
tir. Taliplerinin pazartesi ve perşenbe günleri saat 15 de h 
daimi encümenine müracaatları. [557] 
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AYDIN 

• 
f. 

• f. 

.......... ~···· 
DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastaneıinin yeni Operatörü 

Hutalanm Her gtln park caddesinde Demirci 
Bay Osmama yeni yapbrdaiJ evia ibt · katıacla 
bW eder. 

Muayene uatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 560 

................... aa~ 

OPERATÖR 

Dr. Nuri Erkan • 
lhleket lauta•eai mi operat&il • 

• Pariı bp fakiilteıi hastanelerinden mezun • 
lıtanbuldaa dön11lilttür. Hastalarını her l'Ü• aabahtaa f 

akfama kad• Park kartıaında yeni yapbrdıtı niade t 
kalt.t ed•. 130 • 

.... _... .... ~"!Wl'.!'91'.!'~..:...ll!!.'9!~~P.!.'ll~ıı::...~:11ı~+.!.,.~• .... .,.,JJ.ı . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:;""'" .. ---.. ,.., 
AYDIN 

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

Aydın İli_ Tarihi 
Usaa blr tetebbuaa mahıulü. tarlhl yeni manaılle anlamanı• kıy· 

•etli bir 3rnetl olan AYDIN TARIHlni A1dında Belediye k .... 111nda 
Slleyman Geaer, lıtanbıalda Rem:ıi kütiipbaneainden tedarik edebilir
.tala. 

Aydının biltüa tarihi mahl'Dataadaa batka eoj'rafl tabii malGma
la• da bu ldtaptaa ltreneeekdntı. 

Yuanlan ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlımn ba emerdea bir tane eclinmeaiai taniye ecleria. 

Fiab 250 kul'Qftur. 

C. H. P. 

........................ , 
r DOKTOR 

MÜNİF t. ERMAN 
MEML.EKET HASTANEal 

Doj'uca, Kadın bastalıklan mlteb ..... 
· ve Operatöril 

1 Hutalarını her r i a P.ırıc lıtartııuada Bay HuAa Klıai· 
lia erinde kabul eder. 466 

M11a1erae autleri : aabah 7 - 8 
~ Ôj'leden aoora 3 den ttlbana 

.. a.~6Aae.-..aa.• .. ~.-
F ......... U~:~~ıı::ıı~ ........... ., 
t BAKTERIYOLOO 

! Doktor ·Şevket Kırbaş 
! Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
+ Hükumet caddesinde Hava Kurumu kal'fl•ınclald , 
r!t muayenehanesinde, bergün saat yediden sekize Ye 

~~ ilçten yediye kadar hastalarım kabul Ye teclaYi 
F:~ eder. Her türlü kan. idrar, balgam muayeneleri icra 
[+J edilir. Veremliler, en ıon tedavi va11tası olaa 
[t1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 
,. .~';ıı'ı;ıt"'.;tl";t•';'l'ı;ıı···"' '';tı"~';tı";ır•. • • • • • • • • .. .. .. 

1~-.... ~~~:~IN~·~~;; ..... .. 
,: EŞREF ERMAKAST AR 
1.• VE 
t:~ KADRiYE ERMAKAST AR 
r~j Sivil Askeri her tipte Elbiseler, her model Ye tipte 

t! Bayan ropları v~tJa;(J~ E V J 
• + Hevesli bayan ve baylara her model ilzerinden dera 
+ Yerilir ve az zamanda yetiştirilir. 
t AD!tES : Türk Hava Kurumu ittisaliade No :5 
• [ 4911 
~ ~·""'=1"="'•"' · ';'1'';.ıırı;'lf':"":"-..S • • • ••••••••• 

1.::iiiiiiillıiı'iii ......... llWıllı~~ı~rıWIAı..-.Oiiıllıi::lılıOOiıttıi:'iiıMıMııl ....... ııı-...~ ..... ~~9ıi:iılli:ill 

...................................................... • : DOKTOR 

f ·FAHREDDiN SÜGÜR 
• 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hut•lıklan Mütahaı-• 
: Parla Tıp Fakiilteai Haataneleriadea batiauh i Maayyeaehaaeal.A.ydıa-ia Gazi BalYannda Bafahotl• dlkkA•ı•• 
ı ilzerinde ber rii• ubahclaa alcpt11a kaclllr Hanal&rl• kaW ..._ .. ................................................... .. 
Basım evi 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


