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Bir ölümün 
Yıl dönümü 
münasebetile 

1 Çinlilerin muvaffakiyetleri İngilte- 1 

1 rede memnuniyetle karşılanıyor ! 

Abdlllaak Hlmlt ~la 

937 yıla nisammn on liçiincll 
sabahı, Maçkanın havuı her 
sabahki gibi tatlı ve serin 
esmiyor. 

Her gün batka bir gtlzellik-
1.e. latanbulun llrperen marma- · 
mıa ,Olen Maçka, bu sabah 
berinde derin bir gafletin iz
lerile ve biraz 80Dra Tllrk 
Edebiyat dOnyuma vereceği 
ıw.m aCISile için için kına-
111yor. 

Ve yine bu sabah. latanbu
hıa her semti, bir hissi kablel 
vukuun tesirinde, acı bir hiui 
kablelvkuan zebunudur. 

Her çehrenin duyacağı acı
nın, kendisini sarsacak çizgi
leri sabahın ilk lflklariyle be
raber bir derinlik ve gergin
lik gösteriyor. 

Ve arbk bu sabah latanbul, 
bu ubah canlı bir ba bar değil 
ölü. bir kıt yqıyor . 

Selim veren selim alanın, 

aellm alan selim vereninin fı
sddamaaı muhakkak olan ha
berini bekler gibi derin de
rin birbinin gözüne bakıyor. 

Çok geçmiyor.. Maçkadan 
apğıya silziilüp köprilden sür
atla geçen Sultan Abmedden 
Beyazıda oradan Şehzadebap 
-ve Edirnekapı semtlerine doğ-
111 knnlarak giden bir kara 
yılan cıltınhğı ve luvrakhğile 
ayaklara değil kalplere sarıh
'Jot, Ve fakat ayaklan sarıı
yor, ayakları dolqbnyor. 

Ve muhakkak olan fısılb 
acı bir çığlık halinde latanbul 
aokaldannı kırbaçlıyor: 

- Himit aldii.! 
-O.Yamı 2 lac:l .. ,tada -

Hallıe11i lıöfC•İ: 

Bugün: 

1 - Saat 16,30 da 23 
Nisan bayramı programı 
komitesi toplanacakbr. 
2 - 16,30 da Kurslar 

fubesinin komite toplantı-· 
Si vardır. 

3 - 17,30 da Spor ko
mitesi toplantısını yapa
cakbr. 

4 - Saat 20 de Motj;r 
kursu devam edecektir. 

S - Saat 20 de Kon
ferans ve mazik konaeri 

1 vardır. Davetiye yoktur. 

Çin Tazyıkı Günden güne Artmaktadır -Lonclra 12 . - Bitin gazeteler Çinlilerin kazuıdıklan u
keri muvaffakiyetten dolayı memnuniyetlerini beyan etmekte
dirler. Doğuda ve babda Çinliler mlltemadi çete muharebeleri 
ile Japonlan pek ziyade tazyik etmektedirler. 

Çinlilerin kuvvei maneviyeleri yOkaektir. Japonlann Han
Kuva kartı bir hareket ya~uı imkinllZ göriilllyor. Zira Ja
pon hllkumeti kendi dahili vazi~etini de dilfiinmek mecburi-
yetindedir. [a.a.] \ •• 
lslıenderlgedelıl Balkan matbuat ve 
Yunan lıolonlslnin Ekonomi lıonaeglerl 
Hariciye Vekilimize Çalıııgorlar 
Zlgaf eti latanbul 12 - Balkan an-

tanb matbuat ve ekonomi 
lskenderiye 12 [A. A. ] -
lskenderiyedeki Yunan ko- konaeyleri bu glln de meulle-

lonisi dönüıte İskenderiyeden rine devam etmiflerdir. 
Yugoslavya general konao-

geçerken koloni tarafmdan 1 .x.. •• d d 1 l --~- bir u5 .... a e ege er pn:nue 
tereflerine verilecek bir ziya· ziyafet verilmqtir . 
feti kabul etmesini Hariciye 
Vekilimi~ Doktor Tevfik Rllt
tü Arastan rica etmişlerdir. 

Kahire 12 - Mı11r harici
ye nazın Türkiye hariciye 
vekili doktor T evlik Rllttil 
Aaru ıerefine mllkellef bir 
ağle ziyafeti vermittir. 

Ziyafette Mısır ricali, kor 
diplomatik ve lngiltere bllyiik 
elçisi baztr bulunmuflardır. 

Mısır parlilmentosu 
açıldı 

Kahire 12 - Royter ajansı 
bildiriyor. 

Kral F arak buglln parli· 
mentoyu açmııtır. 

KralZogo 
Macaristanda bir çiftlik 

sabn alıyor 
Tiran 12 - rSa Majeste Ar· 

navutluk kralı birinci Zoso 
nifanh11mn doğduğu tehirde 
bir orman çiftiği sabo almak 
için saray nazınnı pefteye 
göndermiftir. 

Kral logo alınacak çiftliği 
nipnbsına nikih hediyesi ola-
rak verecektir. [ a.L] 

Yeni Fransız 
lıablnesl toplandı 

Paris 12 - Bu ubah har-
- - biye nezaretinde bir kabine 

Kudilste tedhiı toplanbsı ypılmlfbr. 

hareketleri Alman Manculıo 
devam edlgor l ııcaret anlaşması 
. Kdudiisdh1.2 ~IA.. Af.] -

1
• Filli"•: · ı Berlin 12 - Almanya ile 

tin e te ışcı enn aa ıyet en M k biik" t• da 
d t kt d• ançu o ume ı arasın 

evam e me e ır. e· . b d . kd" 
Diln T bo d b" k- ır tıcaret mua e esı a 1 

a ye e ır oye . . B ı· d n k l 
b k d 1 v d"l ıçın er ın e m za ere er ce-
aı ın a ev er yagma e ı • . 
. H yf d d bo b 1 reyan etmektedır. 

mıt a a a a m a ar 
~···-ablmı,tır. Jngillz - Jtalgan 

Hind/standa itill1f namesi cumar-
milsademeler tesige imzalanacak 

Londra 12 - Alla:babaddan 
bildiriliyor: 
Miiüllmanlarla Mecusiler ara

smda vukubulan bir miisade
mede iki ölil on alb yarah 
vadır. 

Askeri kıtaat mlldabeleye 
milcbur kalmıttar. 

Londra 12 - Royte ajansı 
bildiriyor. 

lngiliz - ltalya itilifııame
sinin Cumartesi giinil imza 

· edileceği tahmin edilmektedir. 
ltilifname lngilterenin tas

dikine g6re meriyete geçe
cektir. 

Nafıa işleri 
Cezaevi infaabm taahbllt 

etmif olan mllteabbit tehrimi
ze selmiftir. · 

Bir iki glln zarfında bem 
onun hemde Ereilide yapıla
cak olan incir i.stuyonanun 
inpabna bqlanacakbr • . 

Geçen hafta Çinede 1ap
lacak ilk mektebin temel at
ma merasimi yapılmqbr. ... -
Hebeşistamn 

Londra sefiri bir be
yanname ne§l'ettİ 

Londra 12 - Hebeıiataa 
sefareti nqrettiği bir beyu
namede lngiltere hilktmetİllİD 
milletler cemiyeti umumi kl
tipliğine Habqistan maele
IİDİD konıeyin ilk topla11bma
da halli için sönderdiği nota
dan bahıederek diyorki : 

Milletler cemiyetinin ba11 
olan Danser tarafından blyle 
bir karar •erilmuine pekaa: 
ihtimali vardır. 

Zira milletler cemiyeti uu 
mukavelesi ve diğer maahe
d.Jer bayle bir karar ittiha
zına muhaliftir. 

Roma 12 - lngiltere blkl
metinin Hebepstan meseleli
nin milletler cemiyeti konse
yinin ilk toplantısında halli 
için talebde bulunmam bara 
mehafilinde memaaniyetle kar 
fdanlDlfbr. (LL) 

Eslıi Avıısturga 
Harblge ııazırı 

intihar etti 
Viyana 12 - Yan rami 

bir menbadan bildirildiibie 
g6re sabık federal Avaatarya 
orduıunun bat kumandam n 
harbiye nazın evinde intihar 
etmiştir. 

General; fevkalide mabkeine 
reisi olduğu zaman bir çOk 
nasyonal sosyalıstler baklanda 
idam kararı vermitti. 

lngiliz - ltalgan 
lıunuşmaları ve 
ltalgan matbuatı . 

Roma 12 - ftalyan gate
teleri lngiliz - İtalyan miizake
relerinde elde edilen muvaf
fakiyetleri tebarilz ettirmekte 
ve logiltere hilkimeti Habe
ıistan meselesinin halli için 
Milletler Cemiyeti huzanma 
çıkaracak olan bu itillfname- . 
dir. Demektedirler. . 
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AKISLER 

Tilr~ gllzel Wr dar---el ...... "Sinek kiiçOldlr 
fakat nilcle bulanclmr " derler. Bu gilzel T&rk darbımeselini, 
her hangi bir vaka veya hidise minasebetile mecazi manada 
kullandığımız zaman o hadisenin zamirinde bir tehlikenin mev
cut olduğu anlaıılr. 

Haki.ki manası ise daha btıytik bir tehlikeye, yani 6Hlm 
tehlikesine işarettir. Eier onun mazarratı sadece mide bulan
dırmaktan ibaret kalsa idi belki o kadar endipye mahal 
görülmezdi. 

Halbuki sinek; küçücük ayakları ve minimini hortumile bir 
çok hastalık mikroplarını bir yerden diğer bir yere nakleden 
ve bir çok hastalıklann intişanna insandan insana sirayetine 
vasıta olan korkunç bir mahluktur. Bu korkunç mahluk, bazı 
resimlerde gördüğümüz eli tırpanlı CSlüm tsmsalinin bizzdat 
kendisidir. 

Bir veremlinin balgamından, bir tifolunun pisliğine konan 
v~ oradan aldığı mikroplan sizin tertemiz veya tatlınız yemeğiniz 
üzerine bulaıbran sinekletden nefret etmemek milmkfinmüdur. 

(Aydın) ın evvelki günkü nüshasında bu sene karasineklerle 
yapılacak mücadeleye dair vilayet umumi hifzisshba meclisinin 
isabetli bir karannı okuduk. Memleket sağlığını istihdaf eden 
bu güzel kararın tahakkukuna elbirliğile çalışmak borcumuzdur. 

Genca 

Bir ölümün yıldönümü münasebetile 
(Bqtarafı lncl sahifede) 

Sanki o anda temiz zenğin 
ve pfaalı Türk edebiyatının 
Uf~kları bu haberle, yavaı ya
vaı kızarıyor muranyor ve 
nihayet kararıyor. 

Hayabmda unutamıyacağım 
günlerden birinide Hamidi 
kaybettiğimiz gün yaşadım •. 
Çünkü layemut eırler veren 
Himidi de layemut zannede
rek aldanır ve avunurdum .. 
Onun ölümil acı bir inkisar 
oldu. Bir kaç gün evvel ken
disini ziyaret eden (Fazıl Ah
med ) e yıpranmış ve yorul
mUf hayabnı iki içli mısrala : 

.. Tat yok gecesinde gündüzünde 
~n neyliyeyim bu yer yilzünde?,, 

diye ifade eden Himit, her 
ölen gibi ölmedi, o Adeta ken
irade ve anuile yer iistüaii · 
geri kalanlara bağışladı.. Bu
glln aradan onun yokluğile 
geçen uzun bir yıl Yar. Bu 
ana yıl içerisinde ( Hamid 
içiD ) binlerce dudak oynadı, 
ft Hamid için yiiı binlerce 
bip derin bir bllfil ile çarpb. .. 

Asarlann yiiriltilp kOflurt
ı.p, çalkayıp kabartbiı Tilrk 
Edebiyab, Tanzimat eclebiyab 
4Mijimiz devrin ortalarında 
Hlmidia kalemile normal MJ
riııi bulu, Hlmidin kalemile 
dlrst ve kudretli adımlar at
m1ya hqbyan bir edebiyat 
olcla. Ba aarcla ( 1839-1908 ) 
dola diıp giden edebiyabmız 
pmiui Hlmidin eline verdik
tu IODI'& bizi bize daha çok 
ulatau, bizi bize daha çok 
tamtan Ye Mvdiren bir ede· 
biyattı. 

Hlmid 85 yıllık hayabnda 
belki bir ıey yapmadı. Bunun
la beraber yapbp teyler kartı
aanda yapamadığını sandığı-

IDIZ hiçbir teY girlllmedi. 
· Hiınidi, zamanı takdir ede
medi; içinde bulunduğu ve ya-
şadığı yıllar onu anlıyamadı, 
şüphesiz gelecek yıllar da onu 
tamyamıyacak.. 

Fakat yalnız anlaşılan bili
nen ve bellenen bir şey var
sa o da başlı başına Himidin 
bir edebiyat olmaasıdır. 

Himid edebiyatın içinde 
dolaşan değil, onun şahikasın-
dan bakan ve bitap edendi, 
Himid bir devirdi, Himid bir 
merhaleydi Hamid edebiyat için 
de dinleten ve dinlenen bir sesti. 
Hayabnın son anına kadar 
bususiyeıini kaybetmiyen Ha
mid ve onun ölilmü için oy
nayan her kudretli kalem ne 
yazık ki nihayet gene bir 
acizdi. 

1852 den 1937 ye kadar 
85 yıllık Himidin en hafta 
bir adı vardı : 

• ş.· ., 
ın zam,, .. 

Bu blyilk pir kendisine 
yakışan bu büyiklllğil, yap
dığı ve yaptbğı devrin öte
lerinden beri gelen bir akan
dan ve bir dolu dizgin gidif
ten aldı ve onu zamanına ka
dar getirerek zamanından 
aonrakilere belli bqh 
bir miras bıtakb. .. 

1937 Yılı Niaanınm on ü
çilncll sabahı, Maçka ufukla
nndaki hazin gurubun ha
tıruım, bu sabrlarda yeai 
battan yqarken zengin, cot· 
kun ve fqaalı tllrk edebiya-
bnın bllyOk ıair Hlmidini 
okuyanlarımla beraber saygı ve 
sevgi ile anmakla hiizllnle 
karJ.flk sevinç duyuyorum.. 

En.er Demiray 

lmtlyas aahlbl •• Umumt Nqrlyat 
MDdUrG t Etem Meadna 

Baaaldıtı yer ı 
C. H. P. Banmeırl 
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Çocuk bakımı 
- 47 

Karacifer hastalıklan 
Çocuklarda ve biiyllklerda 

ricutta mİihim rol oynayan 
azalardan biri de Karaciğer
dir. Bunun hali tabiideki if
razatı vftcuda çok hizmetler 
gördüğü gibi hastalıklı zama
nında noksan ifrazlan da bü-

yilk tahavvülatı bedeniyeler 
husule getirir. 

Bunun Yilcutta oynadığı rol 
ana rahminde iken başlar. Ka
raciğer Ceninin ilk teşekkü
lünde vücude gelen ve tedri
cen büyüyerek tebeddülib 

bünyeviyeye mileuir olan bir 
uzuvdur. Bunun cenin teşkil 
ederken bulUle gelen hastalık
ları ana rahmindeki o kilçllk 

çocuğun ölllmile neticelendiği 

gibi nokıan vazifesinden do
layı da vilcudün tetekküliinde 
noksanlıkları mucip olur. 

Karaciğer karın boıluğunun 
sağ yukarı köşesindedir. Hali-

tabiide Ege kemiğinin albnda 

saklıdır. Fakat ilk doğuşta 

Ege kemiğini biraz harice 

taşar. Tedrici kaburgalar ve 
Ege gudruflan bilyümeğe baş
layınca onun altına girer. 

Halitabiide ilk doğuşta mik

tarı vasabsi 125 gramdır. Bir 
yaşma kadar 390 gram olur. 

iki yaşında 460, üç yaşında 
590, beş yaşında 750, ve da
ha ziyada yaşlarda da ted
ricen azar azar büyür. 

Doktor Fahnıttia SltGr 

Halitabiiden fazla büyük 
olması ekseseriyetle hastalık
lar neticesidir. Karaciğerin 

halitabiide gördiğü mühim 
vazifelerden birincisi şekerli 
maddeleri zapt~tmek ve aynı 
zamanda vücude şeker lazım 
olduğu zaman içine sakladıiı 
şekeri vermektir. . 

Bu gayet miihim bir vazife
dir. Yediğimiz gıdalar bağır

sakta hazım olup imtisas et
meğe başladığı zaman vücu
da geçmek için ·iki yol takip 
eder. Birisi doğrudan doğru~ 
ya kana ~lf&D yoldur. işte 
bu karaciğere uğrayarak 'ka:. 
na kar11an yolu takip · eden 
gıdalar muhakkak karaci;e:. 
rin süzgecinde zabtedi.lir. v~ 
cutta o anda fazla şeker var
sa kendisinden geçen şekeri 

zapteder. Görülüyor ki bu ha
reket gayet mühimdir. Küçük
ler değil bnyiiklerde bile mU
bim bir iştir. Bu vazifeyi .ka

raciğerin yapamaması vücutta 

noksanlığı doğUrur. Neşrine· 

mada büyük rol oynar. 
İkinci vazifesi · balitabiide 

safra ifraz ' etmektir. Çıkar
dığı safrayı gendi yollan va-

sıtasile hazım zamanında doğ

rudan doğruya bağırsağa dö
ker. sair zamanda az olan if
razını safra kesesine saklar. 
Hazım zamanında onuda ted

rici surette bağırsağa boşalbr. 

- De•amı var -

Halkevi Başkanhğından : 

Halkevimizde her çarşamba günü verilmekte 
olan seri konferanslara 13-4-938 çartamba gü
nü saat 20,30 da baytar teğmen Nail Uçann 
konferarsile devam olunacakbr. Ayni zamand1t 
büyük Türk şairi Abdülhak Hamit Tarhanm 
ölümünün yıl dönümü ihtifali yapılacakbr. 

Davetiye yoktur. Herkes davetlimizdir; 

PROGRAM 
1 - Mart ( Şibert) (Birinci kıum) Hlmit ihtifali 
2 - Konferans ( Himit) Enver Demiray 
3 - Milzik konseri (ikinci imam) 

A: Bl6 Star. 
B : Karmen andaluz 
C: Anadolu havalan 

4 - Konfer.au ( Etl.U. kontral&nibı ehemmiyeti 
ve etlerden geçen he•hldar) 

S - Mllzik koueri 
Ç: Mavi Tuna 
D : On jar je te dire 
E : Kız kulesi 

Vala 
Tango 

Tejmen 
Nail Uçar · 

Vala 
Tango 
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Yine gramer 
meselesi 
~-

Geçen gün Aydının Akisler 
sütununda arkadaşım Genca
miı "D~de anarşi,, başlıklı bir 
ya!ısı.nı okudu.ıtı. 

Bu mevzu etrafında hergün 
artan bir alaka var · ve pek 
çok defalar bu sütunlarda ve 
diğer gazetelerde bu mevzu 
tazelendi. 

:Bu iş hakikaten üstünde 
' d*ulmağa değer bir hal aldı. 

bir taraftar.. uydurma kelime
lerle mücadele etmek icabe
derken bir taraftan da altüst 
olan gramer meselesini de cid
diyetle gözönünde . bulundur
mak mecburiyeti hasıl oluyor. 
· Bana kalırsa asıl ehemmi-

yet Terilecek cihet bu ikinci 
şıkbr. Çünkü Milli bünyeden 
dopıanuş, Milli dilimizle ala-
kaSı olmıyan kellmeler, niha
yet umumi bir alakasızlık kar-
şısında tutunamadan unutul
ınağa mahkômdurlar. 
! Halbuki gramer meselesi 

hiçte öyle değildir. 
Gramersiz bir dil pek ipti

dai bir dil demektir. Halbuki 
bizim dilimiz; hiç şüphe yôk ki 
mütekamil ve olgun bir dildir. 
Binaenaley dilimize gramersiz
lik isnad edemeyiz . 

Böyle olmakla beraber bü
tün dilimizde, bilhassa gra
nıerimizde bariz ve kendini 
kuvetle hissettiren bir gramer
sizlik, bir muvanesizlik var. 

Eline kalemi alan - kendim
de dahil olduğum halde - di-

lediği gibi yazıyor. 

Failler , fiiller , mefuller, 
edatlar ve zamirler adeta 
seyyar bir bale geldiler. 

Hiç birisinin cümlede yeri, 
yurdu belli değil.. 

Faili hazan başta, baza da 
sonda görüyoruz. 

Bu krama karışıkhğada bir 
isim taktık. 

Sentaksı yapmak. 
Benim bildiğim sentaksı ; 

kelimeıerin cümle içinde mu-
ayyen bir tertip sırasile yer
leştirilmesi demektir. 
Eğer herkes kendi zevkine 

göre bir sentaksı yapacak o
lursa bu işin altından nasıl 
ÇJkılır 1 

Sonra gramersiz sentaksı 
nasıl olur bilmem ? 

Fakat ne olursa olsun bil
diğim birşey varsa; biran 
ene} bu gramer meselesinin 
halledilerek yazı dilimizin bu 
anarşiden kuttarllması lüzu
ınudur. 

Bizi vadii sübaude böyle 
gelişi güzel kalem koşturarak 
eğri büğrü çizgiler çizmekten 

A vustu~y·a t~c~nın e·ıma~ları nerede? ·ı· A • 

ı an · 
t:: 

1 ' 

136 krathk Florentin adlı elma;ın macerası Aydın Belediye Reisliğinden: 

Bir Fransız gazetesi, sabık 
Avusturya hanedanına ait mü
cevheratm en kıymetlisi olan 
Florentin elması etrafında ye
niden dedikodular ve müca
deleler çıktığını yazıyor. Vi
yanadaki Naziler, badema, 
Avusturyada Hitler hüküm
darlık edeceğine göre; impa
rator ailesine ait bütün mü
cevheratın, maddi kıymetle
rinden fazla sembolik değer
leri dolayısilc;, derhaJ Führer'e 
teslim edilmesini istiyorlarmış. 
bu meyanda Florentin elması 
da bulunuyormuş. 

136 kıratlık harikulade bir 
taş olan bu elmas, bugün İs
viçrede ve yalnız imparatoriçe 
Zih tarafından malum olan 
emin bir yerde bulunmakta
dır. Bir müddet evvel, sabık 
imparatoriçe, İmparator Şarl'ın 
tahttan feragati üzerine bu 
kıymetli taşın satıldığı ve bu 
gün meydanda bulunmadığı 
yolundaki şayiaları tekzip et
miş, Florentin elmasının, Avus-
t urya imparatoruna, tac gey
diği gün takılmak üzere, emin 
ellere mevdu bulunduğunm 
söylemişti. 

Daladiger lıabinesi 
hakkında 

Paris 11 - Yeni Fransız 
kabinesini teşkil eden B. Da
ladıyerin ikt idar mevkiine gel
mesi mün:ısebetil e . gazeteler; 
her nekadar yeni kabinenin 
milli selamet hükümeti olma
makla beraber sağlam bir hü
kümet meydana getirmesinden 
bunun devamlı olmasını te
menni ederiz demektedirler. 

Paris 11 - Yeni kabine 
saat 16 da resmen parlamento 
huzuruna çıkacaktır. Saat on 
birde kabine bir toplantı ya· 
pacak öğleden sonrada cum
hur reisinin başkaolığında top
lanacaktır. 
Paris 11 -Sol cenah gazeteleri 
yeni teşekkül eden Daladiyer 

kabinesi hakkında oldukça müt
tehid bir lisan kullanmakta
dırlar. Gazeteler hiç bir fır-
kaya taraftar olmdığını Fakat 
oldukça kuvvetli olduğune 
yazmaktadırlar . [ a. a.] 

Almanganın geni 
Roma sefiri 

Roma 11 - Almanyanın 
yeni Roma sefiri Fon Maken
zen bugün merasimle İtalya 
kralına itimatnamesini takdim 
tmiştir. 

kurtaracak bir nizama muh
tacız. 

Yoksa dilmiz; bu gidişle 

karışık ibrişim çilelerine döne
cek ve [bu çileleri çözmek 
için bize çok çile çektirecek. 

V. H. 

Hatta, Prens Otto•nun, ec
dadının tahtına evdeti mevzu
u bahsolduğu sırade, impara
torluk bir gün sonra da, bir 
asır sonrada tekrar teessüs 
etse ve İmparator Ottode 
olsa, başka bir kimse de olsa, r 

Florentin elmasının mutlaka 
imparatora iade edileceğini 
gene İmparatoriça söylemiştir. 

Avusturya İmparatorluk ha
nedanının bu derece fazla e
hemmivet verdiği bu kıymetli 
taşın, ismi malum olan ilk sa
hibi Demirbaş Şarl'dır. Demir
baş Şarl. bu taşı daima boy
nunda taşırdı. Fakat, Grand
son muharebesinde, bir müsa
deme esnasında atından düş

müş "ve bu esnada taşı . da 
düşürmüştü. 

Kaybolan elması, bir asker 
buldu ve bir florin mukabilin
de bir Floransahya sattı. El
mas, onun elinden Milano Dü
kası Sforzaya, oradan Papa 
İkinci Jül'e geçti. O da, Avus
turya İmparatoruna hediye 
etti. O zamandanberi bu elmas 
Avusturya İmparatorlarının 
malıdır. 

r 

1 - Belediyenin mülkiye-
tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 320 ada 4 par
selden ifraz 359.39 metre mu-
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılığa çıka
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 60 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, arttırmıya iştirak için 
1618 kuruş muvakkat t eminat 
larile 28141938 Perşenbe günü 

saat 15,30 da belediye daimi 
encümenine müra'caatları ilan 
olunur. 

13, 17, 21 , 26 

•ıA ı an .. 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

Belediye meclisinin 11141938 
tarihli iÇtimaında ekseriyet 
olmadığınan topl~ntınm l414f 
928 Perşenbe günü sa~c 20,30a 
bırakıldığı ilan olunur: 

(436) 

Halkevi Başkanlığından: 
17 Nisan 938 Pazar günü Sultahisannda 
yapılacak Portakal bayramı proğramıdır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki temenni olunrir. 
2 ) Gezi otobüslerle yapılacak ve her şahstan gidip gelme 

ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. K.;. 
cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer iŞgal eden co- • 
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam ücret alınır. 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 d.edir. • 

4 ) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müracaat sı

rasile verilecektir. 
5) Yemek işi taahhüt altına alınamaz, herkes yiyeceğini 

beraberinde götürmelidir. 
6) Geziye iştirak edecekler, gezi komitesinin proğramına 

uymağa mecburdur. 
7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri için aşadaki tertibat 

alınmıştır. 

A: Halkevi bandosu iştirak edecektir. 
B: Ulusal oyunlar oynanacakbr. 
C : Saat 17 de Niza harabeleri gezilecek, sallhiyettarlar 

izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 19,30 dır. 

9) Bu geziye iştirak edecekler 15;41938 gunune kadar 
halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletlerini 
almalıdırlar. Gezi gomitesi 

Bozdoğan Belediye Reisliğinden : 
Bozdoğan kasabasının elektrık ile tenvirine karar verilmiş 

olduğundan su kuvvetile istihsal olunacak elektrik santralı ile 
şebeke projesi tanzim ve keşifnamesi yaptırılacakbr. 

Talip· olanların ihtisas vesikaları ile birlikte Bozdoğan Be
lediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

[435) 13 15 17 19 22 24 26 28 30 3 



~oz, 4 AYDIN ..... , 

t DOKTOR 

Fuat Bayrakdar . 
Bel .afalılalu, Firen~i oe Cilt luutalıkları mitelacuaıaı 

Maayenehaneai: 
Çocuk parkı karşısında köşe baııncla 

Muayene saatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akpm1an 15 - 18 kadar 

DOKTOR - OPERA TÔR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesinin yeni Operat6rtl 

Hutalanm Her gün park caddesinde Demirci 
Bay O.manın yeni yaptırdıiı evin üst katıada 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmları 3 - 8 

~··· ...............• 
J~ --:... BAKTERİYOL~ ı 

ı Doktor Şevket Kırbaş : 
• Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı ! 

it muayenehanesinde, hergiln saat yediden sekize ve • 
• llçten yediye kadar butalanm kabul ve tedavi : 
: eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra • 
ı• edilir. Veremliler, en son tedavi vaaıtuı olan + r Piaomotorakai ile tedavi eclilir. (353) • 

• _,,~·#·~~········· 
, ... • .. ıcu: .. • .. ıo:: .. ıcu: ... ~ ... - .. *'.' .. ""."' ......... :u: .. • .. •~~ ......... . 

I
• Taze ve ucuz ilaçlan ı 
! Yüksek derece ve eabit kokulu kolonyalan : 

4 ~ruz • ., . 
'!1 Emniyet Eczanesinde ! 
~ . 
+ Bulursunuz t 

1 1 •to•yon caJJ.•i : Matlran paltu lrorı••• t 

··················~····~· 

C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
. 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalannıkabuleder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
............................................... ~ ...... : i DOKTOR S 

i FAHREDDİN SÜGÜR 1 
: 
ı Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutalıklan MlltaMH• .. 
• f Parla Tıp Fakülteai Hastanelerinden lhtiaub 
ı Muayenehane: -6 .ydın-la Gaai Bul..anada Bafalı~la dükkAaı~ 
ı üzerinde her lfGn aabahdan aktama kadar HutalanBJ bltal ..... . ............................................ ~········' 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bilümum memurin 

Demirgola caddesinde icadın ve er/celc 
terzihanesi salıi6i 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mabıulil, tarihi yeni manuile aalamanıa kıy

metli bir CSrneti olan AYDIN T ARIHlni Aydında Belediye karfı11ncla 
Süleyman Gezer, lıtanbalda Remzi kütlplıanuinden tedarik edeblllr
ılnlz. 

Aydının bütün tarihi mah1~atından batka cotrafl tabii mah\ma
iını da bu kitaptan 5trenecekzinla. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Ayd1Dlının bu eserden bir tane eclinmeaini tavaiye ederU. 

Fiab 2SO kunıftar. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Bas ·k ı iş le r i 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 

' 


