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İstanbul 
10nuncn yerli mallar 

sergisi açıldı 
ltsanbul 23 fA.A.J - Onun

·co yerb mallar sergis Ekono
mi Bakanı Şakir Kesebir ta• 
tarafından açılmıştır. 

98E 

Türkiye Almanya 
Ticaret anlaşması Pa

zartesi günü 
imzalanacak 

'Bertin 23 [ A. A. ] - Tür
kiye ile Almanya ticaret mua
hedesi akti için Geçmekde olan 
müzakereler müsait bir suret 
te devam etmektedir. Vazi
yete nazaran yeni ticaret 
muahedesinin Pazartesiye im
zalanması muhtemeldir. 

~Polis mektebi 
mezunlarına 

Diploma verildi 
Ankara 23 [ A.A,) - Dün 

polis mektebi mezunlarına me
rasimle diploma tevzi edilmiş
tir. 

·~· 
Yozgadila zelzele 

Yozgad 23 [A.A.) - Cuma 
gecesi burada oldukça şiddet
li bir zelzele olmuttur. Hasar 
yoktur. 

Rus-Japou ihtilafı 
Tokyo 23 [A. A'.J - Sov• 

yeUer kıtaatının Şangufeg 
daiinı tahliye etmedikleri tak
dirae Japoııyatıın kuvvete 
mtıracaab haberi saJihiyettar 
maliafil kati olarak tekzip 
edilmektedir. 

Moskova 24 - Tas ajan
sındam: 21 Tem muzda Man
cukonun iki motorlu bir san .. 
dalı Sovyet hududlannı teca .. 
viiz etmiş ve Sovyetler Henko 
adasına altı asker çıkarmıştır. 
ASkerler o civardan geçen 
Sovyet sandalına ateş açmış-

lar ve mukebelede bulanan 
Sovyet askeri bu altı askeri 
yakalamağa muvafak olmuştur. 
Askerlerden ikisi yaralıdır. 

• 
Hdllieoi lc6fe•i: 

Yann: 
Saat 19 el& Yönetim 

kurulu toplanbıı vardır. 

Bütün Antakyada 
Halk fes yerine Şaplca geydi --------Antakya 23 [ A. A. J - riyeden Hataya gelmekte 

Kayıd muameleleri sekiz olan yolcular Suriye hududun· 
yurth başlamıştır. Bütün Jü. daki jandarma karakolu ta .. 
takyada fes ortadan kalkmış rafından gösterilen güçlük ve 
gibidir. Şapka tedarik ede- tazyik hareketleri devam etti-
miyenler baıı açık dolaşmak.. 1 ği takdirde aynı yol üzerine 
tadırlar. bir ha tay karekolunun tesisi 

Antakya 23 [A. A.] - Su- derpiş edilmiştir. 

• 
Alman Çekoslovakya ihtilafı 

İngiliz Başvkil bir ademi tecavüz misakının 
imzalanacağını ümid ediyor 

Londra 23 - Resmi mehafide Başvekil Çemberlaynın Al
man sefirile yaptığı gö~üşme neticesinde Almanyanın Çekos
lovak meselesinin halli için Fransa ve İtalya ile de konuşaca· 
ğını, Çekoslovakyanın bu müzakerelere davet olunacağını ve 
Almanyanın Çekoslovakya ile beş senelik bir ademi tecavüz 
misakının imzalanacağı ümid edilmektedir. 

• 
lngiliz hükümdarları 
Loııdraya avdet etti 
Kral ve kraliçeyi lialk coşkun 

tezahü'fatla karşıladı 
-·-----------tondra 23 [N.A] - İngiliz Fransa aumbur reisi B. t.ob-

Kral ve kraliçesi Paristden rona bir telgraf çekerek Pa· 
dönmüılerdir risi ziyaretleri esnasında ken· 

Londra 23 - Gerek Vik.. dllerine gösterilen ntisnü ka-
torya istasyonunaa ve kerek.. bule ve' Fransız milletinden 
lie saraya kadar olan yol üze- gördüğü baral'etli istikbale 
rinde toplanan halk Pariıten yürekten teşekkürler ettiğini 
avdet eden kral ve kraliçeyi bildirmittir. 
siddetle alkıtlamıılardır. Hali[ ~ 
polis kordonunu yarmış olduli- Bir /ngiliz filosu 
lanodan otomobiller birin ol- Venedih /imanında 

Hayattan se•ler: 
~~~ 

dukları yerde durmağa mec- Venedik 24 [ Radyo ] -
bur olmuşlardır. Bukingam Bu sabah İngiliz donanmasına 
sarayı önünde kalabalık bir mensup Malarya zırhlısı ile 
kat daha artmıt ve sarayın iki hafif kruvazör buraya gel-
önünde bulunan franıızlar ya-

miştir. 
şasın kral diye bağırmış ve 

T.R. Aras 
Ana kraliçenin 
cenazesinde hükômeti-

mizi temsil edecek 
lstanliul 23 [A. A.] - Ro

manya valde kraliçesi müte
veffa Marinin cenaze merasi
minde memleketimizi temsil 
edecek olan hariciye vekili 
T eVfik Rüştü Aras ve refa
katındaki zevat bu sabah Za
fer torpidosile Köstenceye 
hareket etmişlerdir . 

Şişeler kaçar 
santilitre olacak 

Ekonomi bakaoJığıoın teli
lifi ilzerine bakanlar heyeti 
ölçüler nizamnamesinin 4 11, 
12 ve 14 üncü fasıllarını de
ğişşirmiştir. Yeni değişiklikld 

içinde ispirto \e diğer içki
ler akıcı maddeler satılan 

şiıelerin dolma hacimleri tes
bit edilmiştiştir. Bira şişeleri 
30, 50, 70, 75, 100 santilitre, 
soda ve gazoz şişeleri 20, 25, 
30, 35, 50 santilitre maden 
suyu şişeleri 25, 30, 35, 50, 
100 santilitre, menba sulan 
25, 30, 35, 50, 100, 150, 200. 
300, 400, 500 santilitre ra"•· 
konyak ve likör ıifeelri 1, 15, 20 
25, 30,50, 35, 70,75, 100, 150, 
200; şap titeleri 30. 35, 50, 
10 100, t5o: 200, 300, 34ö 
santilitre, süt şiıeieri 25, SO, 
75, 100, 150, 200 santihtre:' 
şıra sirke ye yenilir yajlar 
için kullanılacali ıişeler 5~ 
7 5, 100, 150, 200, 300, 40b 
500 santilitr hacminde ola-
caktır. 10 santilitredeo küçtik 
şişlerlerle sifon tifelerinia is .. 
tenilen hacimde yapılması 
kullanılması caiz olacaktır. 

(Lütfen çeoirini~ ) 

halkta iştirak etmiştir. Sara· 
yın öalkonuna çıkan kral ve 
kraliçeyi halk şiddetle alkış
lamışlar ve logiliz marşım 
söylemişlerdir. 

Gülmek mi ağlama1k mı lazım ! 

Londra 23 - İngiliz gaze· 
teleri Kral ve kraliçenin F ran
sadan avdetleri münasebetile · 
fransayı ziyaretlerinin netice
lerini yazmakta ve bu ziyare .. 
tf n A vrupanın sulh v~ slikft.: 
nete hidim olacağım haydet:. 
mektedir. a.a. 

Londra 23 - Karal Jorj . 

··-
Dün bir aralık Emniyet 

dairesine uğramıştım, bir 
işim vardı .. Köşeye büzül-

müş, melw meliıl etrafına ba-
kan, sıra bekliyen birisini 
gözilm ısırdı.. Bir arkadafa 
benzettim. Dikkat edince ta .. 
oıdım, bakik'.aten o imif.. Ya
nına yaklaştım ve : 

[ - Hayır ola, neye böyle 
üzgiln bir haldesin, dedim• 

Bu kadar sormam kafi gel
di. Zavallı, başladı anlatmıya •• 
Bo bir " serencam ,, dı haki
katen.. Acıdim arkadaşa .. 
Büyük d~rdini şuracıkta huli· 
sa edeyim de, siz de bu tanı
madığınız zavallıya dert orta· 
ğı olun lütfen .• 

..:... Soy adı için viktiaije 
.. o# • K dl.(1' ls muracaat ettım.. ay ım -

(Dewamı s ll~cll ıa&blfe3e 

• 1 

, 
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FIKRA 
-~~ 

Dostluğu paylaşılamıyan memleket 
Avrupamo hasta adamı diye anılan sakıt imparatorluk 

bir zamanlar bütün milletlerin elbirliğile ıur abalıya ettikleri 
zavallıdı. Üstünde sayısız boksörlerin talim ettiği bir asılı 
topa dönmüştür. 

Bir de bugünkü vaziyete bakınız: Dünya türk dostluğunu 
paylaşamıyor. Hele son günlerde, Hatay muvaffakiyeti üzerine 
doğrusu göğsümüzü iftiharla kabartan bir manzaraya şahit 
oluyoruz: Muhtelif devletlerin gazateleri arasında bir münaka
ıadır başladı: Türkiye benim dostumdur, hayır, sen aldanıyorsun, 
beenim dostumdur diye. Biz sadece susuyor ve dostluğumuzu 
paylaşamıyan dostlarımızı iftiharla, sey?"ediyoruz. Türkiye 
muhakkak ki hakkın, dürüstlüğün, hüsnüniyetin ve kendisine 
hiç bir maksadı olmadan hürmet eden devletlerin dostudur 
Ye böyle kalacakbr. T. f. 

Kudüs ihtilali 
Kudüs 23 [ A. A.] - Son 

iki gün içinde muhtelif sui· 
kastler neticesi 13 Yahudi 
Ye 1 lngiliz askeri ölmüştür. 

İçki ve diğer akıcı maddeler 
ancak tesbit edilen hacimde
ki şişelerle satılabilecektir. 

İçinde ispirto ve içkiler bulu
nan şişler camdan ve bu işe 
elverişle porselenden veya 
poseleo gibi toprak mamulüt
tao yapılacaktır 

Bu şişlerin diplerinde dol
ma hacimleri, litre, santilitre, 
desilire veya bunları kısa 
,ekilleri kazıma ve kabartma 
suretile yazılı bulunacaktır. 
Perakende ispirto ve içki sa
tan yerler bu içkilerin satış
lakı için boş içki şişelerini 
ölçü olarak kullanmıyacaklar-
dır. 1934 yılı birinci kanun 
ayının birinci gününden evel 
getirilmiş ve sayılan vasıfları 
bulunmıyan şişeler 1943 yılı 
ikinci kanun ayımn birinci 
gününe kallanılabilecektir. Di 
ğer değişikliklerle areometre
lerin su ve havagazı saatle
tinin şekilleri, ebatları ve 
aranılan vasıflarile bunlann 
muayeneleri de yeni esaslara 
bağlanmış bulunmaktadır. 

"Aydın,, ın tefrikcuı : 39 

İspanyada 
Frankiıtlerin ıleri ha
reketi devam ediyor 
cumhuriyetçiler beş tay-

yare düşürdüler 
Barselona 23 - Resmi teb

liğ: Şark cephesinde bir bava 
muharebesinde düşmanın beş 
tayaresini düşürdük. 

Salamanka 23 - Resmi 
tebliğ: Şimal mintakasında 

ileri harekete devem edarek 
Lodyana nehri üzerinde mev
ki tesis ettik, ve nehri aştık. 

Katalonya cephesinde düşma
nın taarruzunu defederek iki 
taburunu imha ettik. Cenup 

cephesinde Valansiya hududu 
dahinde yaptığımız muharebe
de bin esir aldık. 

Salamanka 24 [ Sadyo ] -
Muhtelif cephelerden gelen 
haberler göre kıtaatımız ileri 

hareketlerine devam etmek
tedirler. lmparamadora cep· 

hesinde kuvetlerimiz Donave
re kadar ilerlemişlerdir. Bir 
hava muharebesinde cumhuri· 
yetçilerin iki avcı ve bir bom
bardman tayyaresi düşürül
müştür. 

SPORUMUZDA YENi DURUM 2 

Sporda bir görüş - -Biz sporu ve beden terbi· · 
yesini muhtelif telkinlerden 
veya özençlerden müteessir 
olarak değil, kendi ihtisasımız 
la, kendi mesleğimiz olan tıb
bın gözlüğü ile görerek mu
hakeme ederiz. 

Sporun ve beden terbiyesi
nin gerek tarihi, gerekse bu
günkü dünyada teessüs et
mekte bulunan doğru kanaat
leri de bu türlü görmekte 
haklı olduğumuzu göstermek
tedir. Hakikatı ters tarefın· 
dan ve şaşı gözle görmediği
mize emin bulunuyoruz. Buna 
"meslek egoizmi,, dememeli
dir. Gerek sporun muhtelif 
şekilleriyle, gerek beden ter
biyesi adı verilen hareketlerle 
uğraşanların en evel bedeni 
tanımaları lizımüeldiği kana
atindeyiz. Beden terbiye edi
lirken bedeni tanımak şarttır. 

Senelerden beri spor ve be
den terbiyesi diye yaptığımız 

işlerin bedenlerde açtığı ya· 
raları çok gördük. Karşımıza 
gelip de ehemiyet vermedik
leri bir hazımsızbktan bahse-
den sporculann göğüslerine 

kulağımızı koyduğmuz vakit 
orada yangın sezdik, bunlan 
röntgen ekranının arkasına 
koyduğumuz veya göğüsleri

nin radyografisini çıkardığı
mız vakit kulaklarımızla işitti
ğimiz tehlike ışaretlerinin ve
hametini gördük, mikroskobun 
adeseleri altına koyduğumuz 
bir damla balgamları içinde 
fena yapılan sporun gençliği 
eriten amilleri.ni teessürle sey
rettik. 
Gördüğümüz, gördükçe sar· 

sıldıgımız vakalar bir, beş 
veya on değildir. Kütleleri 

-muayene ettik. Spor kulüple-
rini dolaşbk, yüzlerce vaka 
gördük. Her görüşümüz bizde 
spor diye yapılan işlerin sa
dece muriz bir özenme oldu
ğu hakkındaki hükümümüzde 
bizi teyit etti. Bedeni terbiye 
ve kuvvetledirmek uğruna 
yaptığımız işlerle ayni bedeni 
takip ettiğimize dair ancak 
nadir şahitler bulduk. 

Kulüplerimizde antrenör , 
muallim ve ne denirse densin 
öğreticiler var, bunlarla gö
rüştük. Bilgilerinin ne ka
dar kıt, batta ne kadar 
muriz olduğunu gördük içimiz 
sızladı. Ya vrularımlzın beden
lerini terbiye cimiyi Üzerlerine 
alan bu öğretcilerin bilgilerin
ki fakirliğe değil, çocukları

mızın sıhhatine bu güzel dün
yanın temiz havasını emmeğe 
olan haklarının hırpalandığı
na acıdık. 

Spor muharrirlerimizin yazı
larını aradık, okuduk, bunla
rıd gazetelerde yazdıklarını 

kesip kesip bir tarafa sakla
dık, tekrar tekrar oku-
duk. Bunların da çoğunun iş
ten haberleri yoktu. 

Muallimlerile görüştük. Bize: 
" - İstidat arzulardan iba
rettir. Bir kimse hangi sporu 
isterse biz onu o sporda ye-

. t~tirmeğe çalışırız ,, dediler. 

Güreş, koşu, atlama, sıçrama, 
tırmanma, atma... Diyebilinen 
spor şubelerinde veya atle
tizmde ve vücudun hususiyet
lerini, kabiliyetlerini, endikas
yonlarını yalmz bir tek "arzu,, 
dan ibaret sayan bu muallim
ler ne yaptıklarının farkında 
bile değildiler. 

-Devamı 3ocü Hyfada • 
~=========================="" 

etmediğini hem sevinç, hemde · Hem sen bana baksana ..• 

1 Bir Çocuğun Macerası 1 üzüntü ile görüyordu. 
Birgün; Delsartların tanıdık-

ları tarafından tıı!rtip edilen 

Humma nöbetlerin olduğu za
manlar, sen bana; anneciğim, 
küçük anneciğim! Diyordun, 
şimdide bana öyle hitap etme
lisin, artık ben, seni sevmiyen 
kötü bir yenge değilim. Yazan : Jeanne Mairet 

Onlarda okşayıcı bir tath
lık duyuordu. 

Hezeyanları geçtikten son
ra kendisine bütün bir şef kat, 
Ye ihtimamla bakan kadının 
annesi değil, yengesi olduğu
nu anladı. 

Yalnız bu mucizenin nasıl 
olduğun, o dürüşt, sert ve 
hudgaın kadının neden bu 
kadar değiştiğine bir dürlü 
akıl erdiremiyordu. 

Hali bom boş olan zavallı 
başında bu fevkalade ihtima
mı için ona teşekkür cümle-
leri hazırlamağa çalışıyordu. 

Ona, ihtimam ve şefkat 
gösteren daima tanıdığı ve 
ona karşı kalbinde. minnet
darlıklar duyduğunu anlatmak 
istiyordu. 

1 büyük bir kır eğlentisioi, sırf 
______ .,_ kendi yanında kalmak için 

Çeviren : V. H. reddettiklerini duydu. 

Fakat duygularını ifade et
meğe muvaffak olamıyordu. 

Şimdi başka bir şeyden da
ha çekiniyordu. 

Morisin; kendisine gösteri
len bu bağlılığı, bu sevgiyi 
kıskanması ihtimali vardı ve 
bu fikir, zavallı yetimi çok 
tazip ediyordu. 

Moris kıskançlıktan çok ·u
zaktı. O, bilakis bu halden 
memnun oluyordu. Fakat dai· 
ma bu teşekkürün tesiri altın
da bulunan Piyer madam Del
sartın kendini terketmek iste
medi~ini, artık eskisi gibi otel 
arkadaşlarile konuşmağa git
mediğini, bütün aileyi güldüren 
güzel hikayeler anlattığını ve 
artık ko~asına (siz) diye hitap 

Bunun üzerine küçük kalbini 
tazyik eden üzüntüyü anlatma 
ğa karar verdi. 

- Yenge; artık hemen he
men iyi oldum sayılır, dedi. 
Sizin böyle daima yanımda bu
lunduğunuzu ve zevklerinize 
mini olduğumu bilmekten u
tanıyoraum. 

Hasta, çok hasta olduğum 
zaman bu bal bana tabii geli
yordu. Fakat, şimdi, zeqkleri-
nizi çaldığımı zannederek üzü
lüyorum. Dudaklarında müşfik 
bir tebessümle madam Delsart 
cevap verdi. 

- Pekala küçük Piyerim. 
Madamki üzülüyorsun yine çok 
hasta olduğun zaman gibi yap. 
Yani böyle münasebetsiz şeyler 
düşünme. 

Ben senin annenim. 
Ve heyecanından titreyen, 

tıkanık bir sesle ilave etti : 
- Sen benim oğlumu kur

tardın ve bana ikinci bir oğul 
daha verdin ve ben bu iki 
oğlumu da müsavi bir muhab-
betle seviyorum. Anladın mı 
şimdi yaramaz çocuk ?. 

Oh, evet anlamıştı. o, im
kansız gibi görünen şeyi yap
n.,ağa muvaffak olmuş, ken
dini yengesine sevdirmişti. 

Moris sevincinden sıçrıyordu. 
- Bir Amcazadem yok, fa

kat bir kardaşım var diyordu. 
Zaten biz, Piyer ve Moris 

Delsart değil miyiz ? 

l 
_ Avuka.t yeğeninin elini tuttu ve 

- Ödeştik, oğlum, ödeştik! 
Dedi. Bitti 
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Sporda bir görüş 
- Baş~arah 2 inci Sayfada-

A tletler le görüştük. Bize 
on iki yaşından, hatta dokuz 
yaşından beri güreş yaptıkla
nndan, bu yaştaki çocuklarm 
kulüblere girmeleri yasak ise 
de onlar hu kulüblere kaydo
lunmadan devam ettiklerinden 
buralarda çalıştmldıklarından 
bir günde altı saat güreştik
ten sora dört saatta denizde 
yüzdüklerinden bahsettiler. 
Bunlara hekimlerin kendi vü
cutları hakkında ne dedikle
rini sorduk. Bize kabarttıkları 
bazularile cevap verdiler, ve: 
- Hekimde ne imişki!. Dediler 

Kulüpler gezdik. Sporcula
rın, atletlerin sıhhat fişlerini 
aradık. Bunlar ya biç yoktu, 
yahut bazan (tamülelaza olup 
spor yapmasına mani bir arı
zai vücudiyesi yoktur) diye 
garip kayıtlar gördük. Güven
diğimiz kulüplerden birinde 
bize: 
Öyle gençler gördük ki sporu 
bırakması ve kanayan ciğer
lerıni tedavi etmek zarureti 
kendisine anlatılp yatağa gir
meğe icbar edilince futbol 
potinlerini karyolasının ayak 
ucuna astırmış, genç hayatının 
son dakikasım yaşaren bile 
buzlanmağa, ferini kaybetme
ğe başlumış olan gözlerini bu 
potinlerden ayrılamamıştır. 

Bunlarm hayal mahsulü ol
madıgı temine lüzum var mı? 
İcap ederse vaka, mahal gös
terebiliriı, vesikada neşrede

biliriz. Doğuş, yaşayış, antro
pslo jik, ijiyenik, soysal ve 
patolojik şartları iocelemeği 
akıl erdirmeyerek, yalnız za-
hiri görüşlerle giriştiğimiz fi
zik kültür işlerine gene eski 
zihniyet ile devam edilemiye 
ceğine eminiz. 
Açılan yeni devirde tıbbın 

en büyük ralü kendi üzerine 
alması lğzımdır. Spor vücudun 
tam ve ahenkli nüşvüneması 
ve devamlı bir sıhhat kazan
mak için yapılıyor. Ondan 
baıka netice beklemek abes
tir. Şu halde spor ve beden 
terbiyesi ijyen ve tıbbın bir 
şubesidir. Bunların nesil üze
rinde müessir olabilmesi için 
yapılacak hareketleri vücut
lann kabiliyetlerine, hususi
yetlerine uydurmak zaruridir. 
M!li yaşayışa göre yapılacak 
olan fizik terbiyenin uyuyan 
hastalıkları kamçılamaması, 
sağlamları hasta düşürmemesi 
adale cehdinin yıpratıcı neti
celer vermemesi için takibi 
lazım gelen formulü ancak 
~ıp takdir edebiliyor. Yeni 
devirde hekim yalnız hasta 
sporculara reçete yazan bir 
şahsiyet değil, bütün hare
ketleri tetkik ve tedriç edici 
bir unsur olacaktır. 

Ulustan 

AYDIN YÜZ~ 

Gülmek mi, ağla
mak mı lazım ! 

Baştarah 1 inci sahifede 

tanbulda olduğu için oradan 
sordular.. Haftalarca bekledilc:, 
cevap yok .. Tekid edildi, yine 
cevap yok.. Bir defa daha 
yazıldı.. Yine cevap yok .. 
Fakat düşün, haftalar ay, 
aylar sene oldu. Bir defa daha 
yazıldı .. Nihayet nazenin ce
vap geldi.. ( Kaydı buluna
madı, nüfus kağıdını gönde
rin. ) Diyorlardı.. Bazı arka
daşları ( Aman nüfus kağıdını 
gönderme, kaybolur, suret 
gönder ) demelerine rağmen 
yaradana sığanarak cüzdanı 
postaya verdik, aradan bir 
haylı zaman geçti, tekrar 
yazıldı, yine cevap yok, ücün· 
cü tekit te cevapsız kaldı ve 
kocaman bir seneyi \yioe 
doldurduk .. Geçen gün cevaplı 
uzun bir telgraf çekildi.. Ne 
cevap gelse beyenirsin: .. Kay
dını butamadık, nüfus cüzda
nını gönderin ,, .. Bura nüfus 
idaresi de şaştı bu işe ... 

Derhal ilave edeyim ki, 
Aydın nüfus idaresi, kadro
sunu darlığına ve işlerinin 
fevkalade çokluğuna rağmen 

vazifesini ifa etti.. Etti amma, 
biz iki çocuk ve bir karımla, 
lstanbul Sultanahmet nüfus 
idaresinin azizliği karşısında 
Türkiye nüfus ceridesinde gay
ı:ı mukayyet, elindeki cüzdanını 
göndermiş olıqak itibarile, bu 
gün için sipsivri ve hiç bir 
nesep iddia edemez vaziyette 
kaldık!.] 

Arkadaşımın bülisa ettiğim 
izahatı belki bir saat sürdü .. 
Ben de işimden oldum .. 

Bu vaziyet karşısında, ne 
söylenir bu adama •• 

Elini sıkıp ayrılırken: 
- Allah beterinden sakla

sın dedim ve bana da za
rarı doknan bu maceraya 
gülmek mi, ağlamak mı lazım 
geldiğini tayin edemedim!.. 

-~ 

Japon kabinesi 
Sovyet meselesini 

konuşyor 

Tokyo 23 [ Radyo ) -
Bakanlar heyetinin dünkü 
toplantısında Sovyet meselesi 
için yeni bir vaziyet alınması 
konuşulmuştur. 

Bir Tayyare 
kazası 

Bükreş 23 - Varşova Bük
reş arasında işleyen Polonya 
hava yollarına mensup bir 
tayyare Romanyanın Semplo 
şehrine 80 kilometre mesafe
de bir dağa çarparak parça
lanmış dört mürettebatile bir 
yolcu ölmüştür. 

Spor balonları: 
Bir gazete haber veriyor : 

İngilir amatör futbol muhte
liti maçlar yamak üzere mem
leketimize geliyormuş. Bu ha
bere inanalım mı? Çünkü, ma
lum ya, gazetelerimiz, her sene 
en az on beş, yirmi ecnebi ta· 
kımını memlekimize getiritler, 
gel gör ki biz, sahalarımızda 
bunlardan ancak bir iki ta
nesini görebiliriz. Her hatıra 

gelen ihtimali, olmuı bitmiş 
bir hakikat gibi yazan arka
daşlar yüzünden, artık bu ec
nebi takımlarına aid havadis
ler, ve aynen yalancının hi
kayesine benzedi, doğru da 
olsa insan inanmakta tered
düt ediyor. 

Çocuk ve eroin : 
İstanbul mahkemelerinden 

birinde arkadaşını öldürmek.: 
ten suçlu on dört yaşın (l) bir · 
çocuğun muhakemesi görü
lürken, kendisine sorulan su-

allere cevap verecek yerde 
zanlı, "söz söyleyecek halde 

değilim, bana eroin verin,, 
diye hağırmıya, tepinmeiye 
ve önünde ki tahta parmak
lıkları kırmaya başlamış. 

Özrü kabahatından büyük 
bu piç kurusu güzel bir fala-
keyı bak etmiş mi, diyeceksi
niz. 

Bizçe asıl onu bn korkunç 
iptilaya alıştırmış olanları bu-
larak, hem de falaka değil, 

çok daha ağır cezalara çarp· 
tırmak lazımdır. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Çiftlik köyünün tabak yeri 
mevkiinde doğusu İbrahim 
oğlu Tabir batısı yol kuzeyi 
Mahmut karısı Fatma güneyi 
yol ile çevrili 4 dönüm tarla 
halen incir fidanlığı Ali kah
ya oğullarından Hüseyin oğlu 
Alinin ceddinden intikalen 
malı iken 320 de ölmesile 
oğulları Hüseyin ve Mahmut 
ve Ahmede kaldığı bunlardan 
Hüseyinin 322 de ölmesile 

Vilayet daimi 
Encümeninden : 

1938-1939 ders yılında İlk 
okuJJar için lazım olan 335 
lira 50 kuruş muhammen kıy
metli evrakı matbuanın 11!81 
938 parşembe günü saat on
birc;le ihal~si yapılmak üzere 
yirmi gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 18 lira
dır. 

Taliplerin sözü geçen gün 
ve saatta daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ve şeraiti 
öğrenmek isteyenlerin hergün 
encümen kelemi ve kültür di
rektörlüğüne mü•acaatları ilan 
olunur. (672] 

24 28 2 5 

' 
ilin 

Aydın tapu sicil 
Muhaf ızltğından 

Devlete olan vergi borcun· 
dan ötürü hazinece Mustafa 
oğl Bayrama açık artırma 
suretile satılan ve yozgatb 
Hasanıo mülkiyetinde bulunan 
ortaklarda vaki doğusu İbra
him Hakkı ba bsı yol kuzeyi 
kendi malları ve kıblesi hacı 
oğlu ile çevrili dükkanin tapu 
kaydı olmadığı için sureti ta
sarrufu ve aidiyeti mahallnde 
bir memur marifetile ilan ta
rihinden itibaren 11 nci güoü 
keşfi yapılacağından bu mal 
üzerinde ayni bir hak iddia-

sında bululanlar varsa tayin 
olunan günde bulunacak me
mura 665 sayıla müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 661 

kardeşi Mahmut ve Ahmede 
kaldığı bunlarda köy kurulun
dan getirdikleri ilmühaber 

veçhile intikali istenilmektedir. 

Bu yerin tapuda kaydı ol

madığından ilan tarihinden 
itibaren 11 inci günu yerinde. 

keşfi yapılacağından bu yer
lerde hak iddiasında bulunan
lar varsa 666 fiş sayısile ye
rinde bulunacak memura mil· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

670 

Vilayet daimi encümeninden 
Muhammen Tu. Beheri Adet 

Lira K. Lira K. 

2750 oo s 50 soo iki kişilik okul 
sırası 

Cumhuriyet okulundaki numuneleri veçbile 200 tanesi gü
çük ve 300 tanesi orta boy olmak üzere iki kişilik okul 
sıraları 11181938 tarihinin perşembe günü saat on birde vilayet 
daimi encümeninde ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 206 lira 25 
kuruştu-. 

Taliplerin sözü geçen ve saatte daimi encümenine ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemi ~lo 
kültür direktörlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

24 28 2 5 673 
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- DOKTOR ~ 
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D •• • • ,. 1 OPERATÖR 

MEIVIL.EKET HASTANESİ 
Memleket hastane.Jİ eıki operatörü 

i ve Operatoru ı·ı Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami- + Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalal" tedavi edilir 
lia eYinde kabul eder. · 592 MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaptırdığı evinde 

Muayen• saatleri : sabah 1 • 8 f Her saatte hastaları kabul eder. Eakir butalar mee-
Rııı... ..... Ôtleden ıonra 3 den itibaren t ıL cıuıen muayene olunur. 130 

Paris bp fakültesi hastanelerinden mezun 

--~ıt!llllı66 •• adllııaıt.AA•oMaı6~ ~aR:•X•%-:-"!~SSSB"~~~-==-··'· .. 

ilin 
Çine Belediyesinden 

1 - Çine Belediyesi 2500 
metre murabbaı ve bu kaldı
rımın bir kısmına bir mikdar 
lağım yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli la
ğımda dahil olduğu halde 
1500 liradır. 

3 - Muvakkat teminat ak· 
çesi 112,5 liradır. 

4 - Eksiltme açık olarak 
51 Ağustos/938 cuma günü sa· 
at 1 O da çine belediyesinde 
yapılacaktır. 

5 - Münakasaya iştirak ede 

ceklerio ellerinde döşemeciliğe 
ve müteaddid yerlerde döşe
me yaptığına dair vesika bu
lunması şartbr. 

6 - Şartnameyi görmek 
isteyenlerin Çine belediyesin
den isteyebilirler. 

r660J 20 24 21 3 

:........ Abone şeraiti -ı 
: Yıllığı her yer için 6 lit'a. i 
f Alb aylığı 3 liradır. i 
J idare ye~ı Aydında C. H. j 
: P. Basımevı. f 
İ razeteye ait yazılar için i 
• yazı itleri müdürlüğüne, ilin· i 
~ lar için idare müdürlüğüne ; 
! müracaat edilmelidir. i . . : ................................................ . 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden! 

2509 lira 30 kuruş keşif 

bedelli Aydın - Muğla yolu
nun 60 + 960 - 611700 ki
lometreleri arasında kaldırım 

inşaatı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 28171938 perşenlie 
günü saat 11 de vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 
Şartname resim ve keşif 

nafıa müdürlüğünde gerüle
bilir. 

Muvakkat teminat 198 20 

liradır. 

isteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve ticaret 

odası vesikalarile yukarda 
yazılı gün ve saatte vilayet 
daimi encümeni 1 salonunda 
hazır bulunman lazımdır. 

10 15 20 26 646 

f mtiyas ıahlbl ve Umunıt Netrlyat 
llDdU.rli ı Etem Mendre. 

BHıldığı yer ı 
C. H. P. Banmen 

8'• .. •nı.•• ........ "" ..... S DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket H!lslanesl Operatörü 
Hastalanın Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptardığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan: 

ı s 
~ Sabahlan 8 kadar 
~ Akşamlan 3 - 8 626 ~ 
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~ BAKTERİYOLOG 

(!1 Doktor Şevket Kırbaş 
f!j Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
~+] Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
t!f muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve 
~~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi 
f!1 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
[+~dilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan 
[+ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) 

... ~~1~1~~11(1~1';,flll~~rı:.-~~~ı;:, .. ~:-'.4.."".'."".".""'.".•.sı !! idflı:id'!b::tf!ıjMııl'hıflbiıiıllıbıı.ıı ... ıııııı.,dı~ıı~~ıııı.ıııı.--..ııwc'l91'S• O' •• ~ 
...................................................... : 
ı DOKTOR • • • • • 
! FAHREDDİN SÜGÜR ! • • : ı • Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Müta.Jlusuı • 
ı • 
• Pariı Tıp Fakülteıt HutaneJerinden lhtı ... ı. ı 

f MuayyenehanesiAydında Gui Bult·annda Bafalıorfa dikküıauı S 
i üzet"inde lier gün aabahdan alitama kadar HaaWarinı kaliul ef!e ~ı ........................................... ~ ........ .. 

C. H. P. Basım evi 
En temiz, En çabuK, En ueuz 

Baskı işleri 
llİllll-~· ·---

.En şık, · En güzel, . En sağlam 

Cilt işleri · 

• 


