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Tedavülden lıaldı
rılan 100 liralık 
.Eski banknotlar 

Ankara 27 ( A. A. J - Tilr
kiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası yiiz liralık eski harfli 
banknotların tedavül mecbu
riyetinin 1 Agustos 1938 de 
bitmekte olduğunu ve o tarih
ten sonra bunların yalnız cum
huriyet merkez bankası kişe
lerinde değiştirilebileceğini 

haber vermektedir. 

çemberlayne göre 
İngiltere silahlanma 1 

proğramını muvaffaki-
ytele tatbik ediyor 1 

Londra 27 - Başvekil B. 
Çemperlayn avam kamarsında 
irad ettiği bir notukta Hükii
metiu gayelerini tarif etmiş 
ve hiç kimsenin bizim sulhu 
araştırmamış olmamızı iddia 
edemez. Biz hükumetin şere· 
fini kırmadan silahlanma pro
ğramımızı tatbik sahasında· 
derin fırsatlar elde ettik, 
Memleketin silahlanma kuv
veti günden güne kelimenin 
tam manesile terekki etemek-
teclir. demittir. a.a. 
~ 

Südetler 
.lngilh: tavassutunu ka

bul ediyorlar 
Prağ 26 r- Südetler partisi 

"Lorcl Ridin tavauutunu kabul 
-.tmeğe amade oldufwıu bil
dirmiftir. Parti Çemberlayne 
gfindrmek üzere bu vadide 
bir nota kaleme Almıştır. 

Londra 27 - Lord Rid 
bir hafta sonra prağa gide· 
<ı.Cektir. 

İtalvada 
or 

Yeni bir elektrikli tre
nin tecrübesi yapıldı 

Roma 27 - Bu sabah mu
. vasala yolları nazın Beni 
maiyetinde fen heyeti \re da
vetli bulunan gazetecilerle 
beraber Roma Napoli hattında 
yeni bir elektrik taeninin 
sürat tecrübesini yapmıştır. 

!fren 11110 de Romadan ha· 
reketle 12140 da Napoliye 
ırarmıştır. saatte 165 kilomet
re kateden terenin bazı yer
lerde siireti 180 kilometreyi 
·bulmuıtur, 

İspanya iç harbı (Aydın) 2 zy,~!~~ 
Ydlann en büyük muvaffa-

MiJ}iyelçİ}er lehine inkişaf ediyor kiyeti, onun başladığı işte 
her zaman ve her yerde mlhi
takar ve musir iddisıdır. Bergos 27 - Umumi ka

rarkaha mensup salahiyettar 
bir zat Barselonadan gelen 
haberleri ve cumhuriyetcilerin 
Ebri nehrini geçmiş oldukları 
hakkındaki haberi tekzip et
miştir. 

Cumhuriyetçiler, Okso mın
takasında bazı muvaffakiyet
ler kazanmışlar ve Ebri nehri 
üzerinde bir kaç köprü kur
muşlarsada Frankist tayyare
ler bu köprüleri tahrip etmiş
lerdir. 

Salamanka 27 - Resmi 
tebliğ : 1 
Duşman kuvvetlerinden tak- 1 

riben bir alay Ebri nehrinin 
mansabı yakininde köprü ku
rarak geçmişlersede bu kuv
veber imha edilmişlerdir. Dört 
yüz maktul tadad edilmiş ve 
yüz kadarı suda boğulmak 

suretile telef olmuştur. Kuru
lan köprüler tahrip edilmiştir. 

lstramadora cephesinde bir 
miktar esir ve külliyetli mal
zeme igtinam edilmiştir. a.a. 

Salamanka 27 [Radyo] -
Cumhuriyetçi gönüllülerin 
Negro cephesinde taarruzları 
tamamen iflas etmiştir. Tay
yarelerimiz cumhuriyetçi kuv-

-Devamı 2 i nci sayfada 
~ .. 

En küçük cemiyatlerden 
bugilne gelinceye kadar, bu 
toplulukların giriştiği mütead
dit ve muhtelif işlerde, bazı
larımn daha ciddi prensipler 
takip ettiği, bazılannın ise 
daha mülayım ve daha az 

yorucu ır~sai ile baş başa 
kaldığını inkar kabul etmez. 

Rus-Japon ihtilafı Henlaynin tekzibi 
R k t t Mançuko Berlin 27 - B. M. B. nin 

Cemiyetler yükseldikçe, kül
tür yolunda, bir tekamül saf
hasından diğer bir tekamül 
safhasına geçmek iktidarını 
kazandıkça, onlarm başarılar 
üzerindeki istikrar kabiliyetle
ri de o nisbette derli toplu 
(Totaliter) bir vaziyet arzet
miştir. 

Bu totil • külli - vaziyette, 
nihayet o cemiyetin nazım 
prensiplerini vücude getirmiş
tir. 

us ı aa ı d' ~ . h be l . H 1 .. . d• ver ıgı a r erı en ayn su-
koylerıne ateş ver ı reti katiyede tekzip etmiştir. 

Tokyo 27 ( A.. A.] Neşrolu- Henlayn hiçbir gazete muhabi-
nan resmi bir tebliğ 22 fem- rine beyanatta bulunmamıştır. 
muzda 1500 Sovyet askerinin Heolayn Südet Almanlarının 

Bundan bir yıl evvel 27 
Temuz 937 de memleketin 
kültiir ve inkilip yolundaki 
sesini etrafına yaymak için 
Aydıom inkilip sever ufukla. 

bir adayı işgal ettiklerini ve arzuları sene başından evvel 
bunlardan150sinin Asori neh- husul bulmazsa kendini bütün 
rini geçerek Hisintirug ve mesuliyetlerden beri addede-
Y aolairtse köylerini işgal ve ceğini söylemiştir. 
~~~~~~a-~~~ ~~~~~=~=k=========.~==.=====~ 

(Litlcn çevirinis ) 

lerini •e soo kişilik bir Japon Büyü su proıesı et-
ve Mançuko kuvvetinin mu-

kabil taarruzu ilzerioe geri f d 1 al 
çekildiklerini bildirmektedir. ra ın a ça ışm ar 

-·-
Kndüs civarındtJki 
Arap çetelerinin 
Faaliyeti 

Kudüs 27 (A. A.) - Kudüs 
civarında müsellah çetelerin 
harekatı devam etmekte ye
niden bazı çiftliklere baskın-
lar yapıldığı haber verilmek
tedir. Asker tedhişçilerle mü
cadeleye girişmiştir. 

-···-
Kaybolan 

Dağ sportmenleri 
Şam ova ( F ransada ) 27 -
Yüksek bir dağa tırmanmak 

üzere çıkan bir dağcı kazaya 

uğoamış ve tahlisine postalar 
gönderilmiştir Dün bir dağa 
tırmanmak üzere giden iki 
lsviçreliden de haber yoktur. 
Aranm~ları için postalar gön
derilmiştir. 

Aydın bataklığı kurutma projesi 
ihale edildi . 

Koçarlı ovası sulama projesi de 
ihale edilmek üzeredir --------Aldığımız malumata göre 1 ikmal edilmiştir. ÔnilmÜ%deki 

bayındırlık bakanhğı bilyük l günlerde ihale edilecektir. 
su projeoinin tahakkuku et· I Aydıo batakltğı kurutma pro-
rafındaki çalışmalarına faali- jesi de ikmal olunarak ihale 
yetle devam etmetedir. Yur- edilmiştir. Malatyanın derme 
dun bütün mıntakalarındaki ve surgu kanal Rakülitör 
su işleri üzerindeki çalışmaları proj leri de bitmiş ve ihalesi 

yapılmıştır. 
yazıyoruz: Sultan suyu kanalı ve ra-

Manisada Marmara gölü külatör projeleri hazırlıklarına 
besleme ve boşaltma kanalla- d evam olunmaktadır. Ôoü-
rile set inşaatı projesi ikmal müzdeki günlerde projeler 
edilmiş ve eksitmeye çıkarıl· ikmal edilecektir. Meriç Bosna 
mıştır. Aydın ~ilayetindeki köy fayezanlanndan koruma 
çürük su sulama kanalları projesi ikmal edilmiotir. Ek-
projesi de ikmal edilmiş ve siltmeye çıkarılmak Üzf'rMir. 
eksiltmeye konulmuştur. Ko- Fırabnl sol sahil kurutma 
çarh ovası sulama projesi de (Denm1 3 &ncG sahıfech 



-
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.. , Köşk 
Ülkü birliği musiki kolo 

ilk konserini verdi 
Köşk (Hususi) - 26171938 

akşamı Köşk Ülkü birliği mu
siki kolu ilk konserini vermiş
tir. Konserde Aydından galen 
misafirler meyanında İlbay 
vekili ve Jandarma alay ko
mutanı da hazır bulunuyorlar
dı. Konserde musiki kolu çok 
güzel muyaffak oldu. Musiki 
ögetmeni B. Hüseyin Bayın
dınn kemanle çaldığı parçalar 
çok beğenildi. Çocuk velileri 
teşekkül başkanlarile diğer 
davetli misafirler boş bir va
kıt geçirmiş oldular. Konser 
btiyilk ve küçüklerin milli 
oyunlara iştlraldarile gace ya
rısına kadar devam etti. 

Bu işte sonderece hizmeti 
geçen Kamunbay Osman Ko
zana ve maddi, manevi yar
dımlarını esirgemayen C. H. P. 
kamunyön kuruluna, ihtiyar 
kurumuna ve ülkü birliği ku
ruluna teşekkür ederken yo
rulmak bilmez bir azimle ta
lebelerini yetiştiren Musiki 
öğretmeni 8. Hüseyin Bayın· 
dıra tebriklerimizi sunmayı 

bir vazife biliriz. -···-
Japonlar 

Tiyençini aldılar 
Şanghay - Japonlar Tiyen

çine girmişlerdir. Çinliler 
mevzilerini terkederek çekil
mektedirler. 

rında kendisini göstermeğe 
başlayan ( Aydın ), bugün bu 
doğuşun henüz ilk yıhoı yaşa· 
mıı \C dünü maziye mal et
miş oluyor. Şüphesiz ki 
( Aydın ) ın bu mazisi, ber 
muvaffak eserin mazisi gibi 
kudsi ve ter temiz sahifeler 
kucaklıyor. Biz okuyucular, 
bugün ( Aydın ) için geçen 
uzun bir yıla olgun bir gururla 
bakmak hak ve mevkiindeyiz. 

( Aydıo) bugün sahifesinin 
başına ( Yıl 2 ) rakkamını 
koyarken şüphesiz onunla be
raber, onu, dolayısile memle
ketini ve kültürünü seven 
herkesin gözünü, bir damla 
sevinç ve gurur yafı doldur
muştur. Ve zaten muvaffaki
yetlerin en sessiz tercümanı 
bu damlalar değil mi dirki ?. 

( Aydın ) 2 yaşında. (Aydın) 
ömrünün ikinci yılından bir 
günüde bugün harcıyor. 

Ömründen bu ikinci günü 
yaşayış, yine şüphesizki ( Ay
dın ) a muveffak bir tip ve 
muvaffak bir inanç süsü ve
riyor. 

Ve ( Aydın ) arbk, her ke
çen yılla bir yıl evvelki mu
vaffakiyetine başka bir mu
vaffakiyet katacağını vadede
rek bugün okuyucularını en 
müteva.zi bir olgunlukla selam
lıyor. 

ispanya iç Harbı 
Milliyetçiler lehine 
inkişaf ediyor 

(Baştarafı linci Hhlfede) 

vetleri bomba ve miteralyoz 
ateşile tardetmektedirler. ls
tramadora cephesinde tarama 
ameliyesine devam edilmekte, 
silih ve cephane toplanmak
tadır. Esir miktarı gittikçe 
artmakta ve ihata edilen 
cumhuriyetçilerin çenberi git· 
tikçe daralmaktadır. 20, 21, 
22, 91, 102, 109 uncu livalar
la bir kaç süvari bölüğü iha
ta çenberinin içinde kalmış
lardır. 

Teruel 27 (Radyo] - Gö
nüllülerden 24 ve Liyodorya 
fırkasile mavi ve kırmızı ok 
livaları 14 gün süren çetin 
bir muharebeden sonra cum
huriyetçilerin elinden 12 ka-
saba zabtedmişlerdir. 2000 
esir ve 40 bölük miktarında
ki bir kuvveti mağlup ve 
imha etmişlerdir. Gönüllü 
kuvvetler Ebri nehrini geçe-
rek cumhuriyetçilerin mevzi
lerini za btetmişlerclir. 

Barselone 27 - Umumi 
karargahın bir tebliği : 
Kıtaabmızkorderi cenubunda 

Ebri nehrini on bir yerinden geç· 
mişlerdir. Frankist tayyareler 
saat on beş otuzda Karado· 
nayı bomhardman etmişlerdir. 
Altı ev yıkılmış sekiz kişi 
ölmüş yirmi beş kişi yaralan
mıştır. 

Londra 27 - gönüllülerin 
geri çekilmesi hakkındaki 

İspanya bükfımetinin cevabı 
bu akşam neşredilecekti. 

Londra 27 [Radya) - Ge
neral Frankonun Nasyonalist 
İspanyol hükumeti her bom
bardmandan sonra atılan bom
baların hakiki hedeflere isabet 
edip etmediğini tesbit için iki 
İngiliz zabitini prensip olarak 
kabul ettiğini bildirmiştir. 

Yugoslaya 
Başvekilinin 
beyanatı 

Roma 27 [Radyo) - Dal
maçyada seyahabna devam 
eden Yugoslavya Başvekili 
Doktor Milan Stoyadinoviç 
Palaçiden gelirken atideki 
beyanatta bulunmuştur: 

Biz İtalya ile samimi dost
lar gibi yaşamak isteriz. Mart 
ayından beri İtalya ile olan 
dostluk itilafımız Yugoslavya , 
için en sebatkar bir unsur 
olmuştur. 

B.Bek 
lstirahattan avdet etti 

Varşova 27 - Hariciye na
zırı Bek Baltık denizi sahille
rin de on gün istirahat ettik
ten sonra Varşovaya dönmüş
tür. 

----- -==-- ---. 
SPORUMUZDA YENi DURUM : 4 

Spor hekimi - - -( Dünkü sayıdan devam ve son) ğil, sadece mekteplerde ijyeni 
İlave edelim ki bir taraf- tesis ve idame etmek, bulaşık 

tan spor hekimi yetiştiriyor- hastalıklara meydan meydan 
ken bir taraftan da onların vermemektek ibaretti. Bu ço-
muvaffakiyetle çalışabilmeleri cukların bir kulak ve boğaz, 
için muhtaç oldukları vasıta- bir ortopedi, bir dahiliye mü-
ları şimdiden temine başla- tehassısı bulunan ve röntken 
mak icap eder. Bu nokta makinesile mücehhaz olan 
hatta spor sahalara kurmak- merkezlerde muayene edilerek 
tan da önce başarılmalıdır. sıhhat hallerinin tesbib icap. 

Doktorun sözü ile, elile, eder. Liyonda bunu yapıyorlar 
kulağı ile yapbğı muayeneler ve başka memleketlerin sıhbi-
hiç bir vakit tam bir hüküm ye müfettişinden muktedir 
vermek için doğru olamaz. olmadığı işleri istemiyorlar. 
Şimdilik hiç olmazsa büyük . Spor işlerimiz bu örnegi 
merkezlerda rontkeni labora- ıhmal edemez. Hele f atbol •. 
tovarı ve icabeden diğer va- güreş, atletizm gibi faal spor-
sıtaları bulunan muayene farla meşgul olan gençleri 
merkezleri yapılmalıdırki spor ~ra sıra. böyle merkezler~e 
doktora elinde bulunan genç- ınceden ınceye muayene ettır-
leri hakkile muayene edebil- mezsek bunlarla meşgul olan 
sin. Bir kalp dahamesi hak- gençleri tam bir tehlikeye 
kında doktor her vakit doğ- atmış oluruz. Şimdiye kadar 
ruyu söyliyemez. Bir akciğer hekimlik hayatımda gördüğüm 
veremini doktor her vakit acı vakalan bir tarafa bıra-
teşhis edemez. Fakat elinde kıyorum. 
muayene vasıtaları tam ol•rsa Yalnız gazetelere aksetmiş 
doktorun teşhisleri kuvvetlen- olanları bile dikkate alırsak 
miş olur. Bir örnek : milli takımı hazırlama kam-

lık mekteplerimizde beden pında ağır bir tüberkülöz:. 
terbiyesi dersi vardır. Hafta- vakasının görülmesi, gene 
nın belli günlerinde çocukla- uluslar arası maçlara hazırla-
ra vücut hareketleri yaptıralı- nan genç güreşçilerden birisi-· 
yor. MuaUimleri onlara bu ha- nin tüberkülozdan ölmesi ... 
reketlerin faydalarını dill~ri- gibi hadiseler bile bizi müta-
nin döndüğü kadar söyler. leamızda haklı gösterir. 
Hatta derler ki : Bu hareket- Spor hekimi yetiştirelim. 
lerle çocuklarımızın ciğerleri- Fakat onların şahsiyetlerin-
ni bol ve temiz hava ile yı- den fazla bir şey istemek 
kıyoruz. için mutlaka ellerine muaye-

Her şeyi olduğu gibi ciğer- ne vasıtalarını tam olarak 
leri de temizlemek iyidir. An- verelim. Yeni spor idarecile-
cak bu ciğerl .:. r yıkanmağa rimizin bu düşüncelere göz 
müsait olmak şartile. yummıyacağını biliriz ve eser-

Liyonda ilk mektep çocuk- lerini yakında göreceğimizi 
l d umarız. 
arı arasın a yapılan muaye-

nelerde onh rın % 30 gizli 
tüberkülozlü olduğu görülmüş· 
tür. Plavra ve ree arazi ile 
tesbit olunan bu rakamın % 
65 seriri muayene ile bir şey 
göstermemişlerdir ve çoğu 

trakeo bronşik adenopati, u
mumi zaaf ve dahametlere 
dikkatli celbetmiştir, röntken 
muayenesi ise en büyük teş

his amili olmuştur. Basit bir 
adenopatihadisesi, boğazda bir 
vejetasyon, bademciklerin şiş
kinliğ.i, burunda eğrilik ... Gibi 
teneffüs yolunu tıkıyan mania
lar mevcut iken bunlardan 
haberi olmiyan muallimin ço
cukların ciğerlerini tem~z ve 
bol hava ila yıkadığına inan
rıası onun kabahati olmıyabi
lir. Fakat maarif sıhhiye 
müfettişinin de kabahati de
ğildir. Çünki sıhhiye müfet
tişinin vazifesi bir çok 
:\lata ve ihtisasa muhtaç olan 
bu muayeneleri başarmak de-

Ulustan 

Cenubi ~merika. 
ihtilalciler mahkum 

oldular 
Riyodöjaneyro 27 - Milli 

emniyeti ihlal etmek üzere 
11 Mayısta vukubulan hadise 
faillerinin mahkemeleri riyase
cumhur sarayında yapılmış ve 
yirmi iki kişi berat etmistir. 
Asilerin şefi on, iki muhafız._ 
öldüren alta seneye mahkum 
olmuşsur. 

Diğerlerine verilen cezalar 
3, 8 sene arasındadır. 

ispanyadan Fransaya 
nakledilen gümüşler 

Perkinyon 27 - Cumhuri
yetçi İspanyol hukümetine ait 
56 milyon frank kıymetinde 

çubuk ve sikke halinde 118 ton 
gumuş Fransaya gelmiştir. 
Gümüşü havi kasalar Parise 
sevkedilmiştir. 
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Köycülük Konu_Jm~I~ 

Köylü ve içki ..• 
Yazan : KÖYCÜ 

-1 
Adliye bakanlığı istatistik

lerile inhisarlar bakanlığı içki 
ve keyf verici nesnelerin 
yurdda kullanıhş mikdarı ve 
getirdiği gelirlere aid istatis
tiklerin 41,000 köydeki on 
dört milyon küsür nüfusu göz
önünde tutularak tahlili bize 
çok acı hakikatler göster
mekte, gözle görüş ve araş· 
brışların takviye ve teyid et
tiği bu acı hakikatlerin ta· 
bakkuku ise yüreklerimize de
rin sızılar vermektedir. 

Irkın tümlüğü, sağlık ve 
sağlamlığı için her devlet ça
buk önlemelerle neslin gür· 
büzlüğünü, arılığını sağlama
ğa çalıştığı şu sıralarda biz 
de gerekli tedbirleri almış 
bulunuyoruz : Köylere varın

caya kadar yayılacak spor 
yer yer asılan sağlık ve sos-
yal yardım bakanlığı hastalık 
levhaları, balkevlerinin köy-
cülük kollarının verimli çalış· 
maları, öğütler, köy sağlık 

kurucuları, sıtma mücadele, 
frengi, tarhum ve emsali has
talıklar teşkilatları ..... 

Fakat ne yazık ki içkiye 
karşı kurduğumuz bir teşki
lat yok. Bilakis, içki barca
mım arttırmak için İnhisar 
memurlarının sürekli çalışma-
sı bir taraftan rakı ve sair 
çkiler yapıcılarının propagan 

daları bir taraftan içkiyi köy 
lünün yanına kadar sokmakta 
onları zehirlemektedir. İş ze
hirlemekle kalsa yine şükran
la karşılayacağız. Adliye, is
tatistiklerinin tahlili neticesin
de suçların artmasında içkinin 
oynadığı rol, birçok diğer 

amil ve sebepleri açmaktadır. 
İçkinin sağlık üzerinde yaptığı 
acı neticelerse başka ..... 

Ufacık bir örnek vereyim: 
4000 Küsur nüfus olan Boz

doğanın çalışkan halkı yılda 
verdiği bütün vergiler kadar 
içki ve keyf verici nesnelere 
para vermekte olmasım kay
detmek, insana çok deı in 
acılar vermekte olması acı 

duyulacak bir haldir. İçki ve 
ve keyf verici nesneler için 
Bozdoğan köylülerile birlikte 
ortalama bir hesabla ve kati
Yete yakın bir rakamla 180,000 
lira vermektedir. Çok acı ... 

bunlaı ı köyden farksız kılan 
eylenme vasıtalarının olmayı
ş• değil midir? 

Yurtta, geniş ölçüde içki 
prapagandasile, bu zebiri köy
lerden uza ı laşbrmağa savaş

mazsak, içki içtimai bünyeyi 
yıkacak, nesil gücünü kaybe· 
cek, ekonomik durum milli 
varlığı sarsacak hulasa bu hal 
bir iç yıkım yapacaktır. 

içki içiminin de diğer keyf 
verici nesneler gibi yıldan 

yıla arttığını inhisarlar ista
tikleri göatermektedir. Şüphe 
yoktur ki devlet bu kaynak
tan gelir elde etmektedir. İç· 
ki yasağı alda gelen başlıca 
tedbir olmakla beraber sıkı 
tatbikatını gördüğümüz Ame
rika bile bunda başan kaza· 
namadı ve içki yasağını kal
dıramak zorunda kaldı. O 
halde yapılacak işi nedir? 

Bunu düşünmek ve ona göre 
tedbir almak Hükfunetin va-
zifesi olmakla beraber biz 
münevverlere düşen büyük 
vazifeler vardır. · Eğer biz 
Köylüye içkinin yapbğ tahri-
batları tebarüz ~ttirir ve fe
nalıklarını gösterirsek biraz 

olsun bu afetin azgın yayılı
şını belki durdurabilir veya 
hiç olmazsa tesirini azaltmış 
olabiliriz. 

Ben doktorlarımızın, köylü· 
nün anlıyacağı basit bir ifa-
deyle neşriyata katılmalarını 
istiyorum. Sütunlarını seve 
seve açık tutan Aydın gaze
tesi bu milli vazifenin kolay
laştırıcısıdır. 

Sayın Ruh Hastalıkları pro
fesörü Mazhar Osmamn Akıl 
Hastahkları adındaki kitabım 
okurken tek bir düşüncem; 
köylünün içki yüzünden yıkımı 
oldu. ( 1] · 

Ruh hastalıklarını, akıl has
talıklarının sebebleri arasında 
içkinin oydığı rolü tebarüz 
ettiren sayın profesör, alko
likler (içki içmeden rahat du
ramıyan, içkiye esir olanlar) 
ve içme deliliği adı verilen 
(dipsomenıie) ruhi hastalıkla-

rın gerek içenler ve gerekse 
evlatlarının sağlıkları üzerin
deki tesirleri ve bu arada bu 
yüzden işidilmedik suç işliyen-içkiye olan bu inbimakin 

iptilanın içtimai sebepleri ara
sında; itiyattan başka, içkinin 
bir gam ve keder dağıtıcı 
ııesne olarak telakkisi yanında 
Ytırtda balkın eğlenmesindeki 
vasıtasızlıkları tebarüz ettir
lbek yanlış bir görüş olmaz. 
Bir çok vilayeilerimizdeki hal, 

lerin acıklı hallerini tebarüz et
tiren yazıları okurken içim 
sızladı. Derin bir acı duydum. 

[l J Akıl hastalıkları. Maz
har Osman 1935. 742 sayfa 
lstanbul Kader Basımevi. 

• Sonu yarm • 

ita/ya ile Fransa 
arasında müstemle
ke ticareti 

Paris 26 [Radyo) - İtalya 
ve Franstz müstemlekeleri 
arasında ticareti alakadar 
eden bir anlaşma imzalanmış
tır. 

• •il§~ • 

Kont Ciyano ile 
lngiliz sefiri 
Arasında mülakat 

Londr 26 {Radyo] - Geze
teler Romada Kiçi sarayında 
Hariciye nazın Kont Ciyano 
ile İngiliz sefiri Lord bird a
arasında yapılan mülakab te
barüz ettirmektedirler:. 

-~ 

Faıist meclisi ilk 
teşrinde açılacak 

Roma 26 l Radyo ] - Bü
yük Faşist meclisi İlk teşrin 
ayımn birinci günü Venedik 
sarayında toplanacakhr. 

Büyük su projesi 
etrafında çalışmalar 

Baıtarah 1 incf sahifede 
projesi ikmal edilmiş ve ek-
kiltmeye konmuştur. Berga· 
manın Bakırçay bataklıklarını 
kurutmak için yapılan Bakır 
çay islah projesi ihaleye çı
karılmışbr. 

Seyhan nehrinin sağ sahil 
sulama kanalleri projeleri bi
tirilerek ihalesi yapılmıştır. 

İnşaata devam o1unmakta
dır. Seyhanın sol sahil kanal 
temdidi işi de eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Susurluk ovasını feyzandan 
korumak, sulamaya salih bir 
hale getirmek için yapılmakta 
olan tetkikler bitirilmiş ve 
Uluabad çayının iki sahiline 
set yaparak feyezanları önle
mek, ovaya sulama tesisatı 
yapmak için set inşaab ihale 
edilmiş ve çalışmalara baş
lamıştır. 

İğdirin Serdarıabad mehaz, 
tünel ve kanal inşaabda ihale 
edilmiştir. Sencanın reküla
tör projesinin ikmalide önü
müzdeki günlerde bitecek ya
kında eksiltmeye konulacak
tır. 

Viran şehir - kazancık, 
viran meşher - Yahya Bey 
kanalları ikmal edilmiştir. 
Kaynar - Tabtaköprü kanal 
inşaatına devam olunmakta
dır. İçil vilayetinde perdan 
rekültörü sağ ve sol sahil ka
nal inşaata devam etmekte
dir. Pinarbaşı Altıkesek Ka-
ragözler ve Pinarbaşı kanal
larına aid pr ·derde bayan-
dırlık bakanlığınca tasdik edi
lerek eksiltmeye konul'lluştur. 
Tokadıo Gömenek rekülatörü 
ve sağ sahil sulama kanalı 

ihaleye çıkarılmştır. Çarşanba 
ovası ıslah ameliyPsine faali
yetle devam olualliaktadır. 

YOZ 1 
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ilin 
Aydın belediyesinden 

1 - Belediye hayvan pa
zarı hanı ahırlarının tamiri 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bedeli keşfi 4216 lira 
3 kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartname 
ve keşifnameyi görmek üze
re yazı işleri müdü• lüğüne, 
eksiltmeye iştirak etmek üze
re 316 lira 21 kuruş muvak
kat teminatlarile birlikte 151 
81938 Pzartesi günü saat 11 
de belediye daimi encüıneoini 
müracaatları ilan olunur. 

28 3 8 13 685 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden : 

1334 lira 44 kuruş keşif 
bedelli Aydın· Çine yolunun 
dalama v uyan tında yapılacak 
beş adet tabliyesiz menfezle 
yeniden yapılacak biri 1.5 di
ğeri 0.60 santim iki adet 
menfez inşaab açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksiltmeye 15181938 pazar
tesi ğünü saat on birde vila
yet daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

Resim kesif ve şartnameler 
vilayet nafıa müdürlüğünde 
görüle bilir. 

Muvakkat teminat 100 lira 
seksen kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat, ehliyeti fenniye ve tica
ret odası vesikalariel yukarda 
yazılı gün ve saatta vilayet 
daimi encuümeni salonunda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

[683} 28 5 9 14 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden : 

1938· 1939 ders yılında İlk 
okullar için lazım olan 33S 
lira 50 kuruş muhammen kıy
metli evrakı matbuanın 1118! 
938 parşembe günü saat on
birde ihalasi 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 bergün 
encümen kelemi ve kültür di
rektörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (672] 

24 28 2 5 

imtiyaz aahibl ve Umumi Neşriyat 
Müdiirü ı Etem Meodreı 

Ba11ld1j-ı yer ı 

C. H. P. Baaımevt 



YOZ: 4 AYDIN SAYI : 30• 

" ....................... ~ - DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEML.EKET" HASTANESi 

Oo;um, Kadın hastalıkları mütehauıa 
ve Operatörü 4 

Hastalannı her güıı Park karşısında Bay Hasan Kimi- 4 
lin evinde k.~bul eder. 592 J 

Mua1en• saatleri : sabah 7 - 8 
Ôtleden sonra 3 den itibaren 

...... aAA..-uaıııtı.ıtıı~O**~ 

Vilayet daimi encümeninden 
Muhammen Tu. Beheri Adet 

Lira K. Lira K. 
~ 

50 500 iki kişilik okul 2750 00 5 
sırası 

Cumhuriyet okulundaki numuneleri veçhile 200 tanesi gü· 
çük ve 300 tanesi orta boy olmak üzere iki kişilik okul 
sıraları 1 l/81938 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 ıaatte daimi encümenine ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün encümen kalemi ile 
kültür direktörlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

24 28 2 5 673 
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i A~ !~~!.:.,5:.~:~~i=e~ ~ira~ı İ 
il> Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfık Gunencın ~ 
p Mahallei mezkiirede iki katla altında iki oda bir ~ 
~ salon ve bir mutfak ve bir çamaşırhane ve su de- 4 

1 
posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve "'I 1 
salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- I~ 
lann Aydında Doktor B. Halil Gözaydına milraca· 
atları ilin olunur. (684) 

.... i.a.aaaAaea.••••• ....... 

AYDIN 
ilin; her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
Razetesidir. 

C. H. P. 
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1
.. a 
• Memleket haatane~i eaki operatörü t 
• Paris bp fakültesi hastanelerioden mezun t 

1
: Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hutalar tedari edilir 

MUAYENEHANE : Park kart111nda yeni yaptırdıfı evinde 
+. Her saatte hastaları kabul edeı Eaklr hastalar mec~ 
~ canen muayene olunur. . 130 

'···················-·..:...~.·-····~~····· r ................... ~····~ fP DOKTOR - OPERATÖR 

1 Medeni Boyer 
Memleket H!Jslanesi Operatörü 

1 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 
kabul eder. 

Muayene saatlan : 
Sabahlan 8 kadar 

i> Akşamları 3 - 8 626 
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r--~~~~~:ı~~~·-· ............ _ .. 
~~ Doktor Şevket Kırbaş 
•
+•l Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 
~ Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
+1 muayenehanesinde, hergün saat yediden seliıze ve -! üçten yediye kadar hastalanın kabul ve tedavi 
+ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra 
t edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtuı olan 
t Pinomotorakai ile tedavi edilir. (353) 

..... ~~·.:.e-.~~~~·~~· ... ••••••••••• ........... . .. .................................................... . 
• • • DOKTOR • • • 
i FAHREDDİN SÜGÜR f 
! Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hutabkları Mütahuauı : • • i Paria Tıp Fakülteli HutaaeJeri•dea lbtiliıuh i 
: Maayyeaehaaeaf Aydın-ia Gazi Bulnnada Baf.ııo.ıa dlkkiaıaıa ı 
• • # 
: iaerinde her riln aababdaa alipma kadar Hutalarlaı kalMal ~ ........................................... ~ .......... : 

Basım evi 

• 

En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri ......... • ....... 
En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


