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Telgraf ve Radyo 
C. H. P. Kamutay grubu toplandı 
Hatay meselesi hakkındaki hariciye vekilinin 
izahatı tasvip edildi sayım vergisinde yapılacak 
tenzilata dair başvekilimizi:o beyanatı alkışlarla 

kabul edildi 

Ankara 16 { A.A.] - Cum
huriyet halk partisi kamutay 
grubunun dünkü toplanbsında 
hariciye vekili doktor Tevfik 
Rüştü Aras Hatay müzakere
Jerininin son safhası hakkında 
izah:ıt vermiş, göçmen mese
lesinin grubca teşkil edilecek 
bir komisyona tevdii kararlaş
tırılmıştır. 

Başvekil Celal Bayar ile 
maliye vekili Fuat Ağralı sa
yım vergisinde yapılacak ten-
zilata dair Büyük Millet Mec
lisine sevk edilen kanun liyı
hası hakkmda beyanatta bu
lunmuşlardır. Hükumetin be
yanatı müttefikan ve alkışlar
la tasvip edilmştir. 

Bola 
Umumi 
dağıldı 

meclisi 

Bolu 16 - Vilayet Umumi 
Melisi me&aisini bitirerek da
ğılmışbr. Kabul edilen büdçe 
6S3 bin 666 liradır. [a.a.] -···-Mısır Kredi f onsiye 
Keşidesi 

Kahire - % 3 Faizli :kredi 
fonsiye tahvillerinin son keşi
desinde 1903 senesi tahville
rinden 504953 ve 1911 tali
\>illeriıiden 80040 numaraya 
ellişer bin Frank ikramiye isa-
bet etmiştir. [ a. a.] 

~~==============~ a 
lialkevi köıesi: 

1 - Bugün saat 17 de 
ar komitesi haffalık toplan
tısı vardır. 

2 - Saat 19 da sosyal 
Yardım şul>esi komitesi top-
lanacktır. . 

I 3 - Saat 20 de· İngi;iz-
ı ce d·ı j 1 dersi vardır. 

b" 4 - Saat· 20 de halkevi 
ınasında güreş dersi de

vanı edecektir. 
.S - Saat 20 de zehirli 

gazler dersi vardır. 

Bükreşte bir Romen 
Türk ticaret 
odası açıldı 
Bükreş 16 - Anadolu ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor; 
Ticaret ateşemizin tavassu

tile Bükreşte bir Romen Türk 
ticaret şubesi kırulmuştur. 
Bundan maksat ekononik ve 
kültürel hareketlerin inkişa
fıdlr. [a. a.] 

Hatay Seçim 
Talimatnamesi 

·kabul edildi 
Cenevre 16 [ A. A. ] 

Cenevrede Eksperler komite
sinde müzakere · edilmekte o
lan Hatay seçimi talimatna-
mesinin bütün esaslar üze
rinde tam bir anlaşma hasıl 
olmuş ve yeni talimatnamenin 
yazılmasına başlanmıştır. 

--·~ Amerikaya kaçan 
altınlar 

Nevyork 16 - Avustur
hadiseleri üzerine Avrupadan 
Amerikaya kaçan sermaye 
mühim bir yekuna baliğ ol
maktadır. Şimdiye kadar 
Amerika bankalarına iki mil
yon iki yüz yirmi beş bin 
altun dolar gelmiştir. [a. a.] 

Portakal bayramı 
Sulstanhisar, ( Hususi ] -

Aydın Halkevinin teşebbüsü 
ile kamunumuzda bir Portakal 
Bayramının yapılacağını ha
ber alan Sultanbisarlılar çok 
sevindiler. Bu işle yakından 

ilgili bulunan Milli Aydın ban
kası direktörü B. Akıl pazar 
günü kamunumuza gelmiş ve 
alakadarlarla konuşmuştur. 

Çok yerinde olan bu güzel 
teşebbüs portakal müstahsille
rinin şevkini artırmış bulun
maktadır. Ancak mevsim geç
mekte olduğu cihetle bayra
mın hem bu hafta içinde ya
pılması faydalı olacaktır. 

Bugün sekiz yüzbin kadar 
portakal kalmıştır ki buda pek 
yakın bir zamanda tamamen 
sarfedilecektir. 

Elektrik tesisatının 
Katikabulü gapılyor 

· Aydın elekrik tesisatının 

~ kati kabulünü yapmak üzere 
Nafia vekaletince memur edi
len elektrik mühendisi Bay 
Cezmi ile Müteahhid şirketin 
mühendisi Abdurrahman Ağa
oğlu şehrimize gelmişler ve 
dünden itibaren tesisatın mu
ayenesine başlamışlarlareır. 

Evvelce tesbit edilen ufak 
tefek eksikler ikmal edilmiş 
olduğu cihetle kabulu kab 
muamelesinin neticelendirile
ceği tahmin edilmektedir. 

-~ 

Çekoslovakya taar-
• 

ruza vğrarsa Sov-
yetler yardım edecek 
Varşova 16 - Sovyetler 

birliğinin Çekoslovak sefiri 
Sovyetler ile arasındaki pakt 
mucibince Çekoslovakya taar
ruza uğradığı takdirde ona 
yardım edeceğini ancak F ran
sanın da buna yardım mecbu
riyetinde bulunduhunn söyle-
miştir. ( a. a.] 

H alkevinde : 
~-~ 

Veysel Kültürün 
konferansı 

Evvelcede yazdığımız gibi 
Halkevi gösterit kolu üyele
rinden kıymetli Diş doktoru
muz Veysel Kültür dün akşam 
Halkevi salonunda " umumi 
diş korumu ve çocuk dişleri
nin ehemmiyeti ,, mevzuunda 
güzel ve ayni zamanda fay
dalı bir konferans vermiştir. 

Konferans salonu her za
manki gibi bu seferde çok 
kalabalıktı. Konferanstan sonra 
halkevi müzik kolu tarahndan 
bir konser verilmiştir. 

Aydın öğretmenle
rinin bir gezisi 

Aydın ilk okul ögretmenle
rinin yanlarında kültür direk
törü Bay Salih Ongan oldu-
ğu halde bu Pazar tatilinden 
istifade ederek Sultanhisarına 
gelecekleri haber alınmıştır. 

Aydın kültür ailesini Sultan
hisahlar dört gözle beklemek
tedirler. -·-

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Sultanhi

sarında yapılacak portakal 
bayramı yaz1Sında bayramın 
17 Nisanda yapılacağı yazıla
cak yerde 17 Mayıs yazılmq
tır düzeltiriz. 

Hitler Almanyaya 
Döndü 

Viyana 16 [A.A.]-Alman
ya devlet reisi B. Hitler dün 
birdenbire tayyare ile Viya
nadan Münihe dönmüştür. 

·~· 
Avusturyadan 
kereste ihracı 
Yasak edildi 

Viyana 16 [ A. A. ] 
Avusturyadan yabancı mem
leketlere odun ve kereste ih
racatı yasak edilmiştir. 

(Jramerimiz var mı, yok mu? 
-a:::e--

D ünkü " Aydın,, da (Bir rek aşağıya naklediyorum: 
4il ?1odası) başlığı altın- [ ... 1 - Ahmet Özdemir, 
dakı yazıyı okuyan Şekib "Umumi gramer kaidelerine 

Tanrıeri, bana bir mektup k d' U ay ın .. .,, ıyor.. muıni gra-
göndermiş.. Ahmet Özdemirin mer kaidesi ne demek.. Her 
"Günahsızım ben,, hikayesine lisanın kendisine göre bir ka-
ait noktai nazarlarına cevap ·d · dı . ı esı var r, umuınivet, "Gra .. 
verıyor.. · · d -mer,, ın neresın edir? 

Mektup uzuncadır, mühim 2 " 
· · - ··· meselenin milli gra-

kısımlarını alarak ve benim de I 
bu fikirde olduğumu söyliye- mere 0 an alakası dolayısile. .. ,, 

• De..-amı 3acü .ayfH•-
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Soğuk ve Sıcak 
-Şa soğuk kıt günlerinde vü- j 

cudamuzu paltolanmız, kalın 
elbiselerimiz, elmvenlerimiz Ye 

bittin vasıtalarımızla karp ko
yarak yapbğımız müdafaada 
dabna kışın da kendisine mah
sus bir takım eğlence ve zevk
leri olmasına rağmen şikiyet 
eder dururuz .. Sobamızın oda
mızda dışannın ayazından ayn 
bir iklim meydana getirmesi
ne rağmen istet sağlığımızı 
tehdit eden soğuğun tesiriyle 
hıfzıssıhha bakımından, ister 
bu kış gününde giyecek ve 
yakacak bulamıyanlara duy
duğumuz bir acı ve ıstıraptan 
daima içimizde taze bir bahar 
havasımn yeşil dekoruna veya 
sıcak bir yaz gününün bizi 
mümkün olduğu kadar hafif 
giymeğe sevkeden havesına 
karşı tahassür duymamak 
mümkün değildir. 

Bir yaz gününde de sıcak· 
tan bunalan vücudumuzun uğ
radığı hantallık, alnımızdan 
şıp şıp akan terlerin beyni
mizde meydana getirdiği uyu
fukluk · ve kalbimize verdiği 

baygınlık bir sürü soğuk su
ların ve şerbetlerin mevcudi
yetine rağmen yine bize sarı 
ve ılık bir sonbaharın yaprak
lan uçuran rüzgarları arabr .. 

Bu tahassürümüzdede Son-

bahardan ileriye varack ıoh· 
betli ve eğlenceli bir kış ge• 
cesinin kahkahalanuı kulak
lanmızda hayalen çınlatırız. 

Kendisini dört mevsimin ha
vasına en iyi uydurmasını bi
len insan oğlunda acaba ya
şadığı mevsime hoşnutsuzluk 

göstermesi nedendir ? Her 
mevsim değişikliğinde ayni 
nakarab tekrar edercesine o 
mevsimden şikayetçi oluşu -
muz; hayat çenberinde boyu
na bir taraftan bir tarafa dö
nerek bir kararda kalmak is
tenıiyen ruhumuzun mütema
diyen tenevvü arayan bir ih
tiyacından doğmakla beraber 
pek yerinde ve pek acı ola
rak şunuda düşünmemiz ge· 
rektir: Yazın sıcaktan ve kı
şın soğuktan şikayetlerimiz 

bütün soğutma ve ısıtma va
sıtalanmıza rağmen hala ta
biatın bu iki kuvveti karşı
sında zayif olduğumuzdan de
ğil midir ? Ve her başka bir 

mevsimi tahas.sürümüzde zaten 
ömrümüzün sayısı mahdut 
olan senelerinin çabuk gelip 
geçmesini isteyen bir temen
nide bulunmuş olmıyor muyuz? 

A. Özdemir Altümsek 

Not : Bazı fıkralarımda tertip 
hataları görüyorum, özür di-
lerim. A.Ö.A. 

Alkol fiatları ucuzladı 
Hükô.metin hayab ucuzlat

ma proğramı tatbikatından 

olmak üzere sıhhi ihtiyaçlar 
için kullanılacak ispirtolarında 
tenzilli fiyatlarla satılmasına 
her tarafta 15 Mart 938 tari
hinden itibaren başlanmıştır. 

Kolonya ispirtoları evvelce 
kolonya imillerine 140 kuruşa 
•erilirken bundan böyle ko
lonyacılardan başka boyalı 
iapirtolar satanlar marifetile 
laer isteyene dilediği miktarda 
kilosu 100 kuruşa sablacak
br. 

Kolonya imilleri böylece 
acu fiatla alacaklan ispirto
lardan yapacakları kolonyala-
rı da ba aayede eskisinden 
haylı ucuz fiyatla satmak im· 
kAnına malik olmuşlardır. 

Evvelce 76 kuruşa satılan 
boyalı ispirtonun da litresini 
bayiler 50 kuruşa satacaklar
dır. Müstehliklerin aldanma· 
ması için bayilere birer alkol· 
metre de verilmiştir. Derecesi 
92 den aşağı bulunacak ispir
tolar hileli sayılarak inhisar
lar idaresincel müsadere edi· 
teceğinden bayilerden ispirto 

alanlar diledikleri takdirde 
ispirtoların derecelerini bizzat 
muayene edebilirler. 

Sultanhisar da 
arazi tahriri . 

1938 Yılı Haziranından iti
baren tahakkuk edecek yeni 
arazi vergilerine esas olmak 
üzere vilayetimizde teşekkül 
eden komisyonlann dördO on 
bet gündenberi Sultanhisar 
çevresinde çahşmaktadırlar. 

Bu silrekll çalıımalar netice
sinde ay sonuna kadar kamu
numuz hududunda tahrir gör· 
memiş arazi kalmayacaktır. -
Saltanhisarda 
fırtına ve soğuklar 

Sultanhisar ( Hususi ] - Bu 
gece saat yirmi dörtte şid
detli bir fırtına olmuş ve bir 
saat kadar devam etmiştir. 
Ve sabahleyin de tekrar kıp 
geriye getiren soğuklar bat• 
lamışbr. 

lmtlyu •abibi Ye Umumt Ne1ri1at 
Mlidüril ı Etem Meadroa 

Baaaldı(ı yer ı 
C. H. P. Baauaeri 

SA.Yltn 
··~ =c= -

Çocuk bakımı 
Doktor Fahrettla SlfGr 

-29-
Memenein deliklerinden gi· 

rerek meme içinde yani ucun
da sütü tahşir eden mikrop
lann ve onun içinde lireyen 
Saprokit mikropların mevcu
d1yetini her zaman buluşaca
ğını ve tehlikeli olabileceğini 

düşünüp tedbirler almalıdır. 
Memenin içinde ve bilhassa 
memenin süt toplanma boşlu
ğunda yazın iki saatte süt 
ekşir ve bozulur. Bu da ço· 
cuğu bozabilir. Bunun için 
anneler göğüslerini sık sık 
temizliyerek ve fazlaca güne
şe maruz kalmıyacak tarzda 
gezmeli veya çalışmalıdır, bu 
gibi vakalarda çocuk bağırdı
ğı zaman derhal memeyi çı
karıp vermemelidir. 

Evvela temizlemeli, saniyen 
memenin ağzındaki sütü ha
rice sağarak tehlikeli olabilen 
bu sütü atmalıdır. Bilabarede 
çocuğa meme venneğe baş
lamalıdır. Bilhassa mama alan 
çocuklarda bu noktaya çok 
ehemmiyet vermelidir. 

Anne üşütmeden çocuğun 
gıdasını . her defasmda taze 
hazırlamalıdır. Sabahtan ha
zırlanan bir gıda akşama ka
dar bozulur. Muhakkakki ço
cuğu da bozar sonra da 
önüne geçilemiyen ve çocuğun 
ölümüne kadar mal olabilen 
ishallere sebebiyet verilmiş 
olur. Çocuklar da bir iki defa 
ishal görülupte ıslahı kabil 
olmayanlarını ya yakın yayla-
lara veyahut mutedil ıklimli 

Kısraklara suni 
tohumlama 
yapılacak 

1 Nisan 938 tarihinden iti
baren vilayet aygır deposun
da tohumlama suretile kıs
rakların tolkihine başlanacağı 
haber alınmışbr. 

Halkımızın vekti gelmiş 
olan kısraklarını merkezde 
bulunan aygır deposuna ge
tirerek fırsattan istifadeye 
koımalerım tavıiye ederiz. 

Masolinl 
Faşist meclisinde 
Bir nutuk siJgledl 

Roma 16 - Musolini bugün 
saat 17 de Faşist meclisinde 
Avusturya hadiselerine ait 
mühim bir nutuk söylemittir. 

l a. a. ) 
lnglliz ltalgan 
giJrüşmeleri 

Roma 16 - İngiltere elçisi 
hariciye nazırı kont Ciyano 
ile uzun bir mülikat yapmış
tır. Bu mülakat İngiliz sefiri· 
nin Londraya avdetinden ev
vel yapbğı mülakatların üçün-
ciia.üdür. ( a. a. J 

• 

ya dağbk mıntakaya veyahut 
deniz sahiline götürmelidir. 
Yoksa miizminleşen ve giin
den güne çocuğu zayıflatan 
hastalıktan çocuğun baıka 
türlü kurtarılmasına imkiıı 
kalmamaktadır. Hele memle
ketimizde bir çok sıcak vila
yetimizde bir de çocuk hasta
hanesi noksanlığı mevcuttur. 

Evlerde ıslah edilemiyen bu 
çocuklar bir hastahane bulupta 
ıslah edilemezse her halde 
tebdilhava yapmak lazımdır. 
Bu hali ve vakti yerinde aile
ler için zaruri olduğu gibi 
köylerimizbe hiç olmazsa yay
lalara çıkarak çocuk hayatını 
kurtarabilir. 

Sıcak memleketlerimizde 
maalesef yazın çocuk vefiya
tımız bu ishal yüzünden pek 
yüksektir. Bu halkımızın bil
gisizliği yüzünden daha ziya-
de olmaktadır. Anneler yuka
rıda yazdığım gibi süt ve 

mama vermekte biraz asabi 
olsalar vefiyatta bu derece 
olmıyabilir. lnşaallah hastaha
nelerimiz çocuk bakım evleri
miz, gayyur cumhur hükume
timiz sayesinde çoğalırsa has
talanan çocuklanmız da kur
tarılmış olur. Bu nüfusumuzun 
artmasında büyük bir sebep 
teşkil edecek olan noktadan 
başlanılmış ilk adım olacakbr. 

- Devamı var -

Japon meclisi 
Seferberlik layıhasım 

kabul etti 
Tokyo - Diyet meclisi dno

kü toplanhsında milli sefer
berlik liyihasım tadil etmeden 
kabul etmiştir . 

(a. a.I 
••• 

lngiltere veF ransa 
. ispanya işlerinde ta-
vessutta bulunacaklar 

Londra 16 - iyi haber a
lan parlamento mehafelterinin 
bildirdiğine göre Fransa ve in: 
gilterenin Salamanka veBan-: 
lon arasında tavassut tqet,.. 
büslerinde buluamaktadır. 

[ a. a. 1 

Amrikada 
Demokratlar tezahürat 

yapblar 
Vaşington 15 - Demokrat 

birliği azaları V aşiogtonda 
Alman sefareti anunde teza
hüratta brlunmuşlardır. Nl-
mayişçilerden 20 kişi teyldf 
edilmittir. 



·SAYI ı 192 AYDIN 

Radyoda parazit nedir, 
ve nasıl giderilir? 

Radyolarda meydana gelen 
pva2it esasında iki kısma ay
nhr. 1 tabii, 2 sun'i. 

1 - Tabii parazitler: (At
mosfer) havayi nesiminin taz
yiki arttıkça havada elektrik
lenmiş kütleler fazlalaşır. Gü
neşin ( radyo aktive ) şuaatı 
kürei arzın sathına vurur vur
maz tebahhur ettirmiş olduğu 
su karakterini taşıyan kütle
ler, menfi elektrik hamulesi 
taıımış olduklarıodan, kendine 
müşabih kutubda elektrik sa
hası teşkil eden kürei arzın 
sathından uzaklaşmağa mec· 
bur kalır. Ve kendi defi kuv
vetine göre kürei arzın sat
hından muayyen bir yüksek
likte semada kalır. Şüphesiz 
bu kütlelerin uzak olması defi 
kuvveti okadar fazla, yani o
kadar fazla olarak nakıs yük
lü kütleleri teşkil ettiğinden 
dolayidir. 

Bu ( radyo aktive ) hadise
ler neticesi bilumum gazlerde 
vukubulan ( kndansasyon ) te-
kisüf etme, havada bulutları 
teşkil eder. Bu suretle kürei 
arzın sathı ( - ) kutub ve 
( kondanse) tekasüf eden gi
zatta da ayni elektirik hamu
lcai olunca havayi nesimiden 
daha ağır olan bulutlar bu 
suretle kendilerini muallakta 
ınubafaza edebilirler. Fakat 
bulutlar içinde bulunan elek
trik hamulesine karşı elektrik-
lenmiş (iyonize) olmuş kütle
ler ( Radyoaktive ) hadise ne
tecesi daimi surette ( - ) 
elektrik hamulesi kabul et
llaeğe mecbur kaldığından bu
lutlan teşkil eden gizibn 
ldıtıeleri son derece [iyoniıe] 
Yani elektriklenmiş olur, bu 
tazyik altında yaııyan kütle
ier bu suretle kendi karakte-
l'İıli değiıtirmeğe m~cbur ka
lırlar ki o vakit nakıs olarak 
Jilkln olan birçok kiltleler 
~~eıerek + elektrik hamu
~i teıkil etmesile yağmur 
claa.ııaları huıule gelir. Zait 
~uleye tadil olmazdan ev
~tl 1 santimetre miklbına :bet eden ağırlık 1,25 gram 
dıığuna göre zait elektrik 

...... ulesioe değişir degı .. · şmez ... 
llrlık derhal 1,33 grama 
~elir. işte bu gibi +elek
trik hamulesini taşıyan yağ
~tlr damlalarının teşekkülü ve 
es>rağa hücumn, ayrıca elek

trik intişaratı gibi tesirler de 
Yap~; tabiatin bu gibi [ oto
--~k ] olarak husule getir
~ muhtelif mcvccli elektrik 
•litarabnın en büyüğü yıldı
._lard.ır. Yıldınmlardan maa-

l da gök gürlemeleri ; yani, 
muhtelif yilkseklikte [izobaras] 
havayı nesimi tabakasında 
yaşıyan, muhtelif elektrik yü
künü havi bulutların birbirle
rine ini olarak boşaltmış ol
duğu elektrik hamulesi adeta 
fevkalade kuvvetli bir radyo 
istasyonu gibi milyonlarca 
voltluk deşarj elektrik boşalt
masını muhtelif uzunluklarda 
ini olarak elektrik mevcesi 
intişar eder; bu zamanda rad
yolarda son derece fazla pa
razit husule gelir ve hazan da 
radyoya bu gibi büyük elek
trik boşaltmalardan gelecek 
arızayı menetmek için anten 
doğrudan doğruya toprak hat
tına bağlanır. 

2 - Sun'i parazitler: Şerare 
veya elektrik aksülameli mey
dana getiren her elektrik aleti 
parazit yapar, Elektrik alet
lerinin yaptığı parazit iki müs
bet, menfi elektrik kutubların 
boşaltılmış olduğu elektik ha
mulesi (atmosfer) havayi ne
siminin moleküllerinde ani ola
rak bir ihtizaz ve rahatsızlık 
husule getirir. (Oyucu gök 
güriemeleri gibi). Bu elektriki 
ihtizaz muhtelif uzunlukta mev 
ce olmakla beraber antenden 
radyonun belimi tesiri altında 
bırakır. 

Şeraresile ihtizaz yapan e
lektrik aletleri şunlardır : Tram
vay motörleri ve arkları, oto
mobiller, elektrikle infilak e
den bütün motörler, berber 
dükkanlarında kullanılan ufak 
elektrik motörleri, asansör 
motörleri, elektrikli vinçler, 
ziller, fena elektrik ve telefon 
tesisatları, elektrik kaynakla
rı ve saire gibi iletlerin hepsi 
parazit yapar. Fakat Avrupa 

ve Amerika devletlerinin tatbik 
etmiş olduğu radyo kanunla
rında aun'i olarak parazit ya· 
pan her ileti kullanan, bu pa
raziti öldürecek diğer bir ileti 
kullanmasını mecbur etmişler
dir. Bu alet ise gayet basit 
şerare vuku bulan cereyan 
hatları arasına ufak bir (kon-
dansatör) meksife ileti, hazan 
da ( Şok sargısı ) delikleri bir 
sargı ilive edilmesi lazımdır. 
Büyük aletler haric olmak 
üzere azami masrafı 1-2 lira 
içinde olan bu işi, lüzumu me
deni bir borc bilerek yapma
lıdır. O vakit yalnız tabii pa
raziti gidermek meselesi kalır 
hiç olmazsa bava iyi olduğu 
zaman iyi musiki dinlemek 
herkese nasib olur. Bütün pa
razitlerin şiddetini % 50 den 
fazla azaltacak bir ufak iletin 

Gramerimiz ı•ar 
mı, gok mu? •• 

- Bqarafı 1 lııd Sayfada· 
ıöziinden de bir ıey anlama
dım.. Hangi milli gramer? •. 
Dil ile uğraşanlar ve dil bil
ginlerimiz " Mevcut gramer 
Türkçe değil Osmanlıcadır, 
Türk lisanının bünyesine uy
maz .. Gramerimizi biz bundan 
sonra yapacağız! .. ,, diyorlar .. 

Ahmet Özdemir, Türk mek
teplerinde elyevm gramer oku
tulmadığını bilmiyor mu? .. 

f Şekib Tanrıerine haber 
flerelim: Ahmet Özdemir 
kıymetli ve genç bir öğret
mendir - Güncü J 

3 - Ahmet Özdemir hiki-
. yemi okumamış olacak.. Oku
saydı, mevzuu anlar, "Günah
sızım ben " ile " Ben günah
sızım ., ifadelerinin arasındaki 
büyük farkı görür, bu hika
yeye "Ben günahsızım,, değil 
" Günahsızım ben ,, isminin 
konması icap ettiğini kabul 
ederdi .. 

Sentaks itibarile bu iki ifa
de arasında ne büyük fark 
var! .. 

GONCO 

kısa, orta ve uzun mevceli 
radyolarda yanlız anten ve 
radyo lambasının işaret tegad
dı grupuna yani iki orta mev
celeri alacak bobine ihtiyac 
vardır. Bu bobinlerin birinin 
iki ucu birleşip anten hattına 
lehimlenir, diğer iki ucunun 
biri blindaj kutusuna lebimle
nerek toprak hattma bağlanır, 
Diğer ucu da bobinin bir ya
nından delik açarak blindajlı 
telin blindajı bobinin blindajına 
bağlanır ve blinda jb telin na
kilide bobinin diğer boş ka
lan ucuna lehimlenir. Bu ilk 
telin kutusu ev haricinde, çab 
veya duvara tesbit edilmeli
dir. ilk bobinden çakan blin
dajh tel radyo bulunduğu o
danın içerisindeki radyoya en 
yakın bir yere tesbit edilir, 
ikinci bobin içindeki bağlan
tılar da aynen olacakbr. Yal
nız ikinci bobinle radyo ara
sında hemen hemen hiç me
ıafe bırakılmasa daha iyi 
olur. Ve bütiin bobin ve tel
lerin blindajları iyice toprak 
hatbna lehimlenmelidir. Bunun 
yapacağı iş antenden gelen 
parazitler bobinin toprağa bağ· 
lanan ucundan toprağa sevk 
olunur ve diğer sargısından 

süzülmüş cereyan toprağa gi
der. Radyo içinde bu müşkül
lüğü nisbeten azaltacak oto
matik kontrol lambası vardır. 
Fakat bu da kafi miktarda 
arzuyu yerine getiremez. He
nüz şimdiye kadar parazitleri 
yüzde yüz yok edecek derece
de radyo fenni terakki ede
memiftir. 

YOz 3 

Sarhoş şöför 
Azkalsın bir facıaya 

sebebiyet veriyordu 
Evvelki glln Tellidede a

varında bir yilk kamyonu bir 
tenezzüh otomobiline çarp
mışbr. 

Vakanın' tafsılata şudur : 
Şöför Giridli Hüseyinin ida

resinde bulunan Aydın bele
diyesine kayıtlı 33 numaralı 
tenezzüh otomobili beş yolcu 
ile Aydından Mendres köp
rüsü istikametine doğru gi
derken Şoför Vehbioğlu Mus
tafanın idaresinde bulunan 
Muğla belediyesine kayıtlı 37 
numaralı yük kamyonu ansı
zın arkasından bindirmiş ve 
bu çarpışmadan tenezzüh oto
mobili parçalanmışsada iyi bir 
tesadüf eseri olarak içindeki 
yolculara bir şey olmamışbr. 

Hadiseye sebebiyet veren 
Şoför Vahbi makinesini süre
rek Muğlaya kaçmışbr. Yaka 
mahlinde tetkikat yapan za
bıta şoförün sarhoş olduğun 
tesbit etmiştir. 

- -t---

Mustafa Adalının 
Atını caldılar 

Haber aldığımıza göre kur
tuluş Rakı fabrikası sahibi 
Mustafa Adalının Atı dün ge
ce ahırdan çalınmıştır. Zabıta 
hırsızı aramaktadır. -···-ihtiyar bir kadın 
Mahkemeye verildi 

Aydının kemer mahallesin
den 75 yaşında Fatma isminde 
bir kadının gizlice hocalık 
yaptığı ve mahalle çocuklarına 
esk.İı usul ile ders verdiği za
bıtaya haber verilerek Fatma 
cürmü meşhud halinde tutul
muş ve hakkında kanuni mu
amele yapılmak üzere evrak.ile 
beraber müddei umumiliğe 
verilmiştir. 

ilin 
Agdın Belediye 
Reisliğindeıı: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhwiyet 
mahallesinde 320 ada 4 parsel 
den ifrazen 160.65 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile sablacaktır . 

2 - Muhammen bedeli,. 
metresi [60] kuruştur. 

3 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı iıleei Mü
dürlüğüne, artırmaya İftirik 
için 723 kuruş muvakkat te
minat makbuzlariJe 41411938. 
pazartesi günü saat 15 de Be
lediye daimi encümenine mu .. 
racaatları ilan olunur. 

[392) 17 22 26 1 
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Aydın incit : istasyonu müdürlü~ 
-~eksilt~e komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın ilinin Erbeyli istasyonu 
civannda ·inşa edilecek meyvacılık isl~h istasyonu binalarıdır. 
41806 lita 68 kuruş keşif bedellidir. 

2 - ·Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, Metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 

~ İsteyenler Bu evrakı Aydın Nafia Müdürlüğiinnde görebi-
lirler. 

3 - Eksiltme 25/Mart/938 cuma günü saat 15 de Aydın 
hükfımet konağmda nafia dairesinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3136 liralık 

muvakkat teminat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhiclliği vesikası göstermesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 35000 liradan eşağı olmaması müteahhidin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birisile · 
müşterek teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza ı etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar nafia dairesine getirilerek 
eksilte komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zerfın Mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkme-
ler kabul edilmez. (359) 5, 9, 13, 17 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 
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i Fuat Bayrakdar 1 
~ Bel aofaklııtu, Firengi ve Cilt ha•talıkları mütehaasısı (1 
E Muayenehanesi: . 41 
• Çocuk parkı karşısında köşe başında . 1 
~ Muayene saatleri: G 
~ Sabah saat 7 - 8 J 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 
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[+~ · BAKTERiYOLOG f"+§ 
~ ~ 
r~ Doktor Şevket Kırbaş t~ı 
t~ Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r!] 
[+~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~] 
i!~ muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve '·•i 
f.~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi w.~ 
[+j eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+~ 
ff] edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan '•~ 
f+~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ~.1 
-~ :~ 
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~ OPERATÖR [+] 
~ . ~ 
,.~ Dr. Nun Erkan • 
~+J • 
f•1 Birinci sınıf mütehassıs t 
~~ ' 
~ . [+] Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
[+] Muayenehane: Park karşısmda yeni yapbrdığı evinde [f 
(+] her gün hastalarını sabahtan akşama kadar kabul eder. j•] 
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~ DOKTOR - OPERATOR ~ 

j Medeni Boyer : 
: Memleket Hastanesinin yeni Operatörü ~ 
~ Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ~ 
9> Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında ı 
-- kabul eder. ~ 
p M ti ~ ~ uayene saa arı: ~ 

~ Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 ~ 
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Basım evi 
En temiz, En Çabuk, ·En ucuz 

Bas k ı ·iş le r i 

• 

---·· ·---· 
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işle ·ri 


