
~ - --- - ----- - . -- - - -- --- - =----==-=-------- -~~~--- - -- - - - ---,,-o - -~-==---==-- --=--= 

Sayısı .: 100 Para PAZARTE,S}DEN BAŞ~A HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESİ 

iKlNCI YIL 
No : 442 

PERŞEMBE 
26 

il. Kanun 1939 

ldarc yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Basım evi 

Sayısı : 100 Para 

KABiNE iSTiFA ETTi Asker olan -· ... -
Memurların 
Aylıkları Yeni Kabine Doktor Refik Saydamın 

Reisliğinde Teşekkül Etti 
..... ~ 

Bazı dairelerde ay nihayetle• 
rinde yahut ay başlarında filt 
askerlik hizmetini yapmak üze
re vazifelerinden ayrılan memur 
lara çok zaman haklı olmadı~
aya ait maaşlarmın verilmekte 
ve paraların sonradan geri a~ 
lınmakta olması dolayısiyle Ma• 
liye Vekaleti bütlin ala kalı da• 
irelere bir tamim yapmıştır. 

Meclis Parti Grubu Mebus İntihabatının Yenilenmesine Karar Verdi 
.Ankara 25 (A. A.) - Büyük • .... • .. - ......... "->. ~ ...... .IW • ........,~ ... ~ .... 

Mıllet Meclisi saat 15 d . 
kT F . Ö e reıs 

~e dı ı aık ztr•kın haşkanlı-
gın a topl!\nmıştır. 

Celsenin açılmasını .. t k. 
Başvekil Celil Baya mbu ea ıp 
kı:.ı rın aş ve-

a etten istifa t . .. . 
· k e men uzerıne 

yenı abinenin tc k'l' 1 b Ş ı ıne stan-
ul mebusu doktor Refik Sa . 

damın menıu d'I . Y 
d 

. . r e ı mıı olduğun~ 
aır Rıyaset h 

ok CUfl\ ur tezkeresi 
unmuş ve reis . k b' . 

teşekkül" k yenı a ıoenın 
ebni<.ıt' une adar cel•cyi tatil 

"' ır. 
Meclis; saa'" 

Canıtez' J. ·' on altıda Refet 
toplanlt'ın Ja~kanlığında tekrar 
sure'· 4cş ve yeni kabinenin 
,. · '~ teşekkülüne ait olan ri
" csetıcumhur tezkeresi okun· 
muştur. 

B. M. M "u"k k R . 1 · .... 1 · 1 
' se eıs ıgıne 

stanbul mebusu Dr. Refik 
saydamın b k l v 

kül . •f an ıınnda teıck· 

l
. eden ıcra vekilleri heyeti 
ıstesini sa l 1 ygı arım a sunuyorum. 

Ha tayda - ·-
yeni Halkevleri 

açıldı 
-:: 1 Q-

Ankara, 25 - Hatayın belli 
başlı şehirlerinde Halkevleri a
çılmıştır. 

Antakye Halkevi 9, İskende
runbHalkevi ~kol,~diğer evler ek 
ma alli 'bf \ k' ı ıyaç arı karşılayacak 
şe ılde teşkilat yapılmıştır. 

..... ~ ....... 

Ecnebi sefaretler 
Barselonu terkettiler 
Barselon 25 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden : Fran~ız 
sefarethanesi müstesna olmak 

üzere diğer sefaretler Barselo
nu terketmişlerdir, 

Fransız sefiri Barselonda kal

mıştır. Mumaileyh Paris hüku

meti ile temas halindedir. As

keri mahafide sükunet hüküm 
sürmektedir. 

• 
-~-

İtalya 
60 bin kişiyi silah 

altına çağırdı 
Roma 25 - 1921 doğumlu_ 

lardan altmış bin kişi talim ter

biye görmek üzere Şubatın bi

rinde silah altına çağırılmış
lardır. a.a. 

Yeni Kabine 
icra V f!killeri reisi : Dokto~· Refik Saydam 
Adliye vekili : Konya M. Tevfik Fikret Sılay 
Milli Müdafaa Vekili: Bursa mebusu G. Naci T1naz 
Dahiliye vekili : Tekirdağ M. Faik Ôztrak 
Hariciye vek li : İzll'İr M. Şükrü Saraçoğlu 
Maliye vekili : Elazığ M. Fuat Ağralı 
Nafia vekili : Afyon M. Ali Çetinkaya 
Maarif vekili : İzmir mebusu H. Ali Yücel 
İktisat vekili : İzmir mebusu Hüsnü Çakır 
S. ve 1. M. vekili : Aydın m. D. Hulusi Alataş 
Gümrük ve in. vekili: lstanbul m. Ali Rana Tarhan 
Ziraat vekili : Kütahya m. Muhlis Erkmen 
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Büyük millet meclisi yarın 
saan on beşte tekrar toplana 
caktır. a.a. 

Ankara 25 ._, B.H.P. B. Millet 
Meclisi grubu umumi heyeti bu 

gün (dün) Büyük Millet Mocliıi 
umumi içtimaından sonra saat 
17 de Reis vekili Trabzon meb· 
usu Hasan Sakanın reisliğinde 
toplanmıştır. 

Tramvay şirketininalın .. 
ma müzakereleri ilerliyor 

Ankara 25 - Satın ılınacak olan İstanbul tramvay şirketinin 
murahhasları ile Nafıa Vekaleti murahhasları arasındaki müzake
reye bugün de devam edilmiştir. 

Şirketin mevcudatı üzerinde yapılan tt tkikler son safhalarına 
yaklaşmaktadır. a.a. 

Şimali Afrikada bir harp olursa 
Almanlar İtalyaya yardım edecekler 

L~ndra 25 - H.a.vas ajansı muhabirinden: . . . 
İyı haber alan mahfillerden· bildirildiğine göre şımalı Afrıka-

da bir harp vukubulduğu takdirde Libyaya ve belki de İspanya 
fası~a Al~an kıta.ları gönderileceği ve bu kıtalar İtalya har?e 
dahıl oldugu takdırde gönüllü sıfatiyle harbe iştirak edeceklerdır. 

~A ;d.:H~lk:~:s~;k:iı;~;ı~~ ·:·ı 
Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata

türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak Üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her Üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere rn ükaf atlar verileceği gibi eserler de 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
~ adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
~olunur. 
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Söz ıı lan yeni Başvekil doktor 
Refik Saydam; kürsüye gelerek 
yeni teşek\dil eden hükumetin 
teşkilatı uuiyc kanunu hükmü· 
ne göre cutlla günü heyetiumu· 
miye lçtimaında kabinenin be· 
yannam.esini okuyarak itimat reyi 

isteyeceğini bilairdikten sonra 
bu sabah Reisicumhur İsmet 
lnönünüo reialiğinc;k, toplanan 
fırka divanının Büyük Millet 
Mecliaini yenilemeğe ~arar ver· 
diğini ve bu karar grup umumi 

heyetince de tasvip ed ldiği tak· 
dirde cuma günll toplanacak 

Büyük Millet Meclisine arzedi · 
leceğini bildirmiş ve grup heye· 
tince seçimin yenilenmesine it
tifakla k~rar verilmittir. 

Ankara 25 ( A. A, ) - Celil 
Bayar Kabinesi istifa etmit ve 
yeni kabinenin teşkiline Reiai· 
cumhur tarafınean eski kabine
de dahiliye vekili olan Refık 
Saydam memur edilmiştir. 

Mısırda 
-+---

Bir Kaçakcı şebe
kesi yakalandı 

~ ::::-:-=: . 

lskenderiye 25 (A.A.) - Po
lis geniş mikyasta uyuşturucu 
madde kaçakçılığı yapan bir 
şebeke meydana çıkarmıştır. 
Bu işte sahil muhafızları da 
methaldardır. 

İki zabitle 45 asker tevkif 
edilmiştir. 

Alman 
Hariciye nazırı 
Varşovaya gitti 
Berlin 25 (A.A.) - Hariciye 

nazırı Fon Ribentrop:Varşovaya 
gitmek üzere bu giln saat 9 da 
Berlinden hareket etmiştir. 

Hariciye nazırının Varşova 
seyahatını mevzubahseden ga
zeteler, Alman hariciye nazırı
nın, Polonya liaridye oazııı 
Bek tarafından Almanyaya ya
pılan ziyareti iade etmek üzere 
Varşovaya gide«ğini Ye her iki 
bericiye nazırının bazı mesele 
ler üzerinde görlışriıelerde bu
lunacaklarını yazmaktadırlar. 
Varşova 25 - Almanya ha

riciye nazırı Fon Riberıtropun 
Varşovaya muvasalat. arfesinde 
hariciye nazırı Bek İtalya ve 
Japonya elçilerini kabul ederek 
uzun rpüddet 14oouşmuşlur. 

a.a . 

Tamimde şunlar is!enilmekto· 

dir: 
"Namzet memur oldukları ci .. 

betle memuriyetle aliikası milo
kati olan bu memurların nezd
le rinde kalan paraların zarurt 
olarak askerliklerinin bitmesine 
kadar tahsil edileme<liği gibi 
askerlikten sonra da alınmalan 
çok güç olmıııktadır, Bundan 
baıka borçlular askerliklerinden 
ıonra nerelere gittikleri malum 
olmadığından hazine haklarının 
!iyaa uğraması gibi bir mahzur 

da yardır. 
Bu vaziyete bir nihayet · ver• 

mek için bundan sonra askerlik 
vaziyetleri mensup oldukları 
daireler ve bu dairelerin mute-
metlerince ve sicillerinin bulu· 
nacağt zat işleri müdürlüğünce 
malum bulunacağı şüphesiz 
bulunan memurlara müstahak 
bulunmadıkları maaşların te• 
diye edilmemesi içm ta -
hakkuk dai relerince gereken 
tedbirlerin alınmasına ve me· 
murun men'lup bulunduğu daire 
mutc medince bu gibilerin maaş• 
larının tediye edilmemesinin ve 
edilirse paranın önce mutemet
lerden ve müsebbiplerdtn tah
afü cihetine gidileceğiniıı ala• 
kalılara bildirilmesi ric ı · 1 ır ur.,. 

urban bayramı 
Müftülükten: 
Kurban bayramının 31 

i~inci kAnun s a lı gü nü baş· 
lıyacağı~ sayın halkımıza 
ilan olunur. 

Amerikada 
Cumhuriyetçi ispanya 
lehine büyük tezahürat 

yapılıyor 
Nevyork 25 - Bugün Nev

york ta cumhuriyetçi İspanya 
Lhine büyük bir tezallürat ya-
pıl•ış, halk kitle haliD?e s~
kakları doldurmuş ve şehir nıu-
oakalatı bir kaç saat durmuş-

tur. 'k 
Halkın elinde Amerı a ve 

İspanya bayraklarile İspan!aya 
silah ve mühimmat gönderılme-
sir.i isteyen levhalar vardı. Ge
çen hafta içinde İspanyaya silah 
ve mühimmat gönderme yasa
ğının kaldırı1muı için hükumete 
250 bin mektup ve telgraf geC-
miştir. a.a. 
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AYDIN 

Birinci Köy Ve Ziraat :. ~Hastahk nedir? 
SAYI I~ 

DAL"DAN DALA : 

Deveye Dair 
Kalkınma kongresi . 

Lugatçılara sorarsanız, hasta· ·r~rek on~n basta olduğunu ha· 
ber alan kismeoin de yürek 
hastalığı o gün başlamadığı şüp· 

-~ 

Son haftanın çan sesleri bal& 

·-14- J 

tice verecektir. Ziraat sanatla · 
rına ait fabrikasyon olmayan 
yerlerde ambalaj istasyonları 
fidanhklara bağlanmış olmalı· 
dır. 

lık hasta adamın halidir, diye -
tarif ederl~r. · LOgat bakımından 
bu · tarif belki yaohş olmaz,. fa. 
kat hastalık ne olduğunuda an• 
l~tamaz. O halde hasta· adam 

. hesizdir. . 

' kulaklarımda çınlıyor. Bir saat 
çalsa, mutfakta bir sahan düşse 
hemen gözümün önüne deve fO 

deveye ait bir çok şeyler ge" Sayılan bu mahzurlar büsbü
tün başka karekterde olan mo· 
dern ambalaj kapları ile berta· 
raf edilmektedir. Yeni ambalaj 
kaplarının büyüklükleri içlerine 
konacak maddelerin hassasiyeti· 
ne uygun bulunmaktadır. 

~kimdir diye sormak IAz ni gelir. 

Köylülerin ambalaj işlerinde 
yetiştirilmesi : · 

Onu da sağlık halinde bulun
mıyan adam diye .tarif edecek· 
ler beUd bulunur ama o vakit 
iş. pek u~zar, çünkü bu dünyada 

Hileli vaziyetlerin kontrolu da 
ambalaj hacminin dalra küçük 
buluuması dolayısile kolaylıkla 
olmaktadır. 

Ambalaj istasyonları ambalaj 
işinde kendi muhitlerinin mek· 

.. ..sağlık -nedir., kimse bilmez. ## 

Vagonlarda, araba nakliyatın· 
da, hatta taşıma işinde dahi 
üst üste istif kabiliyetinde ol
dukların dan nakilleri kolay · ol
maktadır. Nakil · vasıtaları için
de ugari hacim kaplamakta· 
dırlar. · 
. Yeni ambalaj kaplarının eski 
İıakil kaplarına olan bu bariz 
faikiyetini ambalaj işlerimizle 
eskilerinin ·terkedilmesioi ve· her 
nevi ziraat maddesine uyacak 
yeni standardize nakil kapları· 
nin kullanılması temennisini do· 
ğnrmuştur. 

Standardize edilen ambalajla· 
rın büyük mikyasta imali lü· 
zumu 

Standardize . edilen ambalaj 
kaplarının bfiyük mikyasta ima· 
li meselesini cezri bir şekilde 
hal· için yegAne çare, memleke-
tin muhtelif orman ve yahut 
istihsal mıntakalarında 'ambalaj 
fabrikaları tesis etmektir. t 

Şimdiye kadar ambalaj için 
memlekete 'kereste ithal edil· 
mekte idi. Günden güne yüksel
mekte olan dahili ve harici ti-
· caret için kullanılacak ambalaj 
sandlklarını daima ithal edile· 
cek kereste ile karşılamak ik
tisadi olmamaktadır. Bu sebep
le ambalajların mümkün oldu· 
ğu kadar yerli kerestelerle ya
pılması şayanı temennidir. Ucuz 
ambalaj için bu gün f kullanılan 
kıymetli göknar yerine kayın 
kızıl ağaç kullanılmalıdır. 
· Orman ve bıçkı yerleri baki
yelerinin ambalaj imali için kul 
!anılması mevzubahs olabilir. 
Bu gün orman kanunu mevzua
tı orman bakiyelerini bu şekil
de kıymet1endirmeğe müsait 
bulunmamaktadır. Orman tica
ret ve ·sanayi komisyonu bu 
gibi bakiyelerin bu şekilde kul
laoılmaslnı faydalı görmüş ve 
kongre riyaseti yüksek maka· 

~mından kanuni mevzuatın mü· . 
sait şekle konulması hakkında 
temennide bulunmuştur. Komis
yonumuz dehi bu temeııniye iş· 
tirak eder. 

tebi mahiyetinde bulunmalıdır
lar. Bu sebeple bu istasyonlar· 
da köylü çokuklarına mhtelif 
zamanlarda ambalaj kurıları 
verilebilir. Ambalaj evlerinde . 
muallimlik yapacak yüksek ve 
orta ziraat mektebi mezunları 
bu işte daha evvelden esaslı 
bilgi sahibi olarak yeti§tirilme· 
lidir. 

/Jl Nakliyat 
Nakli~at bahsi Marketing mev 

zuumuzu şiddetle al!l<adar . et· 
mektedir, Bu sahada yine J?ren
sip halinde taha~kukuna lüzum 
gördüğümüz hususları şu suret
le sıralayabairiz: 

Köylü . nakliye vasıtaları 
Müstahsilin kendine ait bulu· 

nan nakil vasıtalannın, yeni 
ambalajlann icaplarına uydurul· 
ması hususları, yukarıda bahsi 
geçen ambalaj istasyonlarile 
hükumetin sair alakadar merci-
leri tarafmdan tesbit ve tatbik 
ettirilmelidir. · 

Tren Nakliyatı 
Vagonlarda üst üste istif şek

li, demiryolu işletmesi için bü · 
yük menfaatlar temin eden bir 
keyfiyettir. Bu itibarla devlet 
demiryollarımızın bu hususlarda 
azami müzaheret göstermesi 
şayanı temennidir. 

Bu meyand.a boş kapların 
meccanen geriye nak!i ve balen 
bazı maddeler için tatbik edil
mekte olduğunu şükranla kay-
detmeği bir vazife bildiğimiz 
tenzilatlı tarifelerin imkan bu
lundukça daha ziyade indirilme
si ve nakliyatın süratlendirilme-
si gibi hususları işaret etmek 
isteriz. 

Feri bot Meselesi 
Nakil vasıtalarının tetkiki es· 

nasında, Haydarpaşa ile Sirke
ci arasında yapılması mtusavver 
olan feribot meselesine de te
mas ve devlet demiryollarının 
içtimamızda hazır bulunan kıy
metli mümessili, bu teşebbüsün 
kuvveden file çıkmak· üzere ol
duğu hakkındaki ifadesini mem
nuniyetle kaydetmiştir. Anado-
lu mahsullerinin aktarmasız bir 
surette Avrupa piyasalarına 
nakline imkan verecek olan 
bu hayırlı teşebbüşün bir an 

Tasnif makinalariyle teçhiz ı 
edilmiş ambalaj istasyonlarının 

lüzumu : 

evvel gerçeklenmesini ehemmi
yetle temenniye değer gördüğü
müz izahtan varestedir. . . 

Deniz Nakliyatı 
Modern ambalaj sandıklarını 

deniz nakliyatında kullanabil
mek için boşaltma ve doldurma 
-işlerinin daha dikkatli ve tek-

Ambalaj sandıklarından isti
fade ancak bunların iyi bir şe
kilde doldurmasiyle kabil ol
maktadır. İstif dediğimiz. bu işi 
en iyi şekilde yapmak için tas· 

· nif makinalarıle mücehhez ~am· 
balaj istasyonları ihdasına lJzum 
vardır. Fazla zirai istihsal ve 
ihracatta bulunan bütün mın

takalarda birer ambalaj istas
yonunun bulunması zaruridir. 
Ziraat sanatları teşkilatı yapıl
mış bulunan mıntakalarda bu 
istasyonların konserve ve diğer 
fahikalarında yapılması -iyi ne-

nik bir şekilde yapılması zaru · 
ridir. Bütün limanlarda hu gün 
·bir çok zayiata sebep olan sa
pan ile doldurma ·ve boşaltma 

1 
mennedilmeli ve bunun yerine 

-platform lfullanılması temin e· 
dilmelidir. Tahmil ve tahliye 
işlerinde çalışan kaptanlar, am
bar amele ve tayfalarına, liman 

.memur ve müstahdemlerine ye
ni ambalaj sandıklarına ne· gibi 
muamele yapılacağt bakkııtcla 
kurslar verilmesini elverişli gö• 
rüyoruz. 

· Onun için hasta adamın en 
kestirme tarifi, vücudunun bir 
tarafında ·yahut bir çok tan
fında uzuvlarının yolunda işle· 
meme.sinden dolayı sıkıntı veya 
ıstırap duyan kimsedir. 

Halbuki· hekiınlik bakımından 
hastalık, vücudunun bir tarafı n· 
da veya b·r. çok tarafında s -
kıntı veya ıstırap duyan kim 
senin hali demek değildir. Çün
kü insanda - hem .. de pek acır 
ve tehlikeli - bir hastalık bl'lu 
nur da, hiçbir tarafında zah-. 
met .veya· ı~tırap duymadığı için 
o insan kendiiıin hasta olmadı
ğını' bilmez ve zaten hiç, kim
se de ona rbasta diyemez: Şu 
halde hastalık ~asta adamın 
hali demek değildir. 

Meseli, birdenbire beyin· sek 
tesinden gidiveren bir kimse, 
sekteden . pe\C az· zaman · önce, 
güzel süslenmiş bir sof~ada gü
lerek ve şakalaşarak yemek ye· 
diği vakıt ağır ve hayatı tehli
kede ~ir hasta olduğunu kendisi 
hiç hissetmediği gibi ona· hiç 
kimse de · ııasta Cliye'mezdi. Bu-· 
nunla beraber o kimsenin hasta 
olduğu şÜph~~iz~it ç~~~ü sağ:
lık halinde bulunan bit, dam
zorla olm.azu - bfrd~n bire gi
'demez. Zaten o kimsenin vücu
dunda otopsi -yapılıp da birden 
bire ğitmesinin sebebi araştın
lırsa damarlarının çoktanberi 
sertleŞmiş -olduğu anlaşılır. 

Hastalıklann hemen hepsi 
böyl~dir. Bir .liastalık• başladığı 
vakıt derhal meydana çıkmaz. 
Hasta adamın hastalığının · bcı ş-
ladığından hiç bir haberi olmaz. 
Çünkü her hastalığın ·bir kısmı 
- müzmin hastalarda en uzun 
kısmı - nesiçlerimizin arasında 
geçer. En şiddetli hastalık se
bebi olarak bildiğimiz mikrop
lardan ileri gelen hastalıklarda 
bile, mikrop vücudumuza girin· 
ce ·h~stalık hemen çıkmaz. Mık· 
roplaran vücudumuza girmesiyle 
hastalığın meydana çıkması a
rasında az çok uzun bir müddet 
geçer. Buna tefrih müddeti de
riz. O müddet içinde, hastalığa 
tutulmuş olankimsenin en küçük 
bir rahatsızlık bile bis~etmediği , 
pek .çoktur. 

Müzmin hastalıklarda hastalı· 
ğın başlaması ile mc:ydana çık
tığı ~aman arasında geçen müd
dete tefrih müddeti denilmezse 
de, müzmin hastalığa tutulmuş 

olan kimsenin hiç 'haberi olma· 
dan geçen bu müddet daha u
' un, pek uzundur. Sık sık ve 
çok su içtiğ~nden dolayı idrarı
nı analiz ettirerek şeker hasta
lığına tutulduğunu anlıyan bir 
kimsenin hastalığı çok su içme· 
ğe başladığından çok zaman 
önce başlamıştır ... Bir gün, otu-
duğu apartmanın merdivenini 
çıktığı vakıt nefes nefese kal· 
dığı için yüreğini muayene etti-

Bunun gibi kışın bir nezleden 
sonra kesik , kesik öksürmeğe 
başladığından, yahut bir fırtı
nadan önce göksünden kan çı

kardığından dolayı akciğerle

rinde verem bulunduğu anlaşı• 

lan gencin hastalığı da öksür· 
düğü veya ağzından ka~ geldi· 

ği gün başlamış değildir. 
Aastalığın başlamasiyle mey

dana çıkması arasında az çok 
uzun bir müddet geçmesine se
bep vücudumuzun mukave· 
mel: etmesidir. Hastalık, ona 

sebep , olan şeylerle vücudu· 
muz ara

0

sında mücadele de
n ektir. Bu mücadele devam et
tikçe, hastalık, mevcut olmakla 

beraber, meydana çıkmaz. Has
talık nesiçlerin arasında gt'çer-

ken insanın şuuruna girmez. 

Aksine olarak hastalık sebep-
' \eriyle vücut arasında müca-

dele devam ederken bir çok 
dda insan . bir hastalık 
duyar. Hasta adam o mü-
cadelede mukavemeti azal
mış olan kimse demektir. Has

tnlı k meydana çıkınca, yani mu• 
kavemet azalınca, insan gene 

mağlup olmuş sayılmaz. Çünkü 
m';cadele, hasb~lık meydana çık
tıktan sonra da devam eder. . . .. . . 
Hekimin hastayı tedavi etmesi 
de onun mücadelede galip çık-

. muına yardım etmek için~ir. 

Ancak, hastahğa karşı vücu
dun 'tabii mukavem.eti azaldığı 
vakıt, yani hastalık meydana 
çıktığı valCıt yaı dm güç ve te
siri - hele müzmin hastalıklar
da - şüpheli · ~lduğuiidan he· 
kimliğin istikbal için gayesi, 
kendisini sağlık halinde zanne
den kimsenin nesiçleri arasında 
geçen hastalığın alametlerini 
bularak, vücudun . muhavemeti 

azalmadan, hastabk meyaana 
çıkmadan onun önünü almaktır. 

G. A. 

Vakıflar 
Cami • • ta mırı 

Bozdoğanda pabuçcu camii 
ile Hıdırbeyli camiinin tamiri 

için şehrimiz vakıflar idares\oe 

bikudret hayrata muavenet mad· 
desinden (334) liralık bir hava

le gelmiş ve sözü geçen camile-
[riu tamiri için m 1halline gönde

rilmiştir. ..... ~(-

Bükreşte --

liyor. . 
Tevfik Fikretin ; ( Devenııı 

başı ) ~iirin den tutun da 
11 bit 

tutam ot, deveye hendek atla• • 
tır. ,, darbı meseliue kadar. 

Deveye sormuşlar : 
- Boynun neye eğri ? 
Cevap vermiş: 

· - Nerem doğru? .. 
Deve : biz de eskiden biraı 

da mübarek bir hayvan sayılır" 
dı. Sırtına insafsızca yük sarıl• 
masına ve günlerce bozkırlard~ı 
tozlu yollarda sürülmesine rag· 
men hiç bir vakit hacılığındatı 
bir şeyle~ kaybetmez, nim' kud .. 
siyetini muhafaza ederdi. 

Ara sıra kinine mağlup ola" 
rak canını yakmış olan sahibini 
yerden yere çarpa çarpa, koca 
vücudunun altında eze eze aı
dürdüğü bilindiği halde yine 
- eşekten sonra - en çok da
yak yiyen hayvanlar.dan birisi de 
o dur. 

Eşek 'dedim de aklıma yine 
deveye ait bir ata sözü geldi. 

_ Devede de boy var ama 
yirmisini bir eşek çeker. derler· 

Mamafih ne ·olursa olsun, de" 
ve insanlara eskidenberi claioı• 
çok faydalı olagelmiş bir har 
vandır. 

En ağır yükleri, geç de olta 
emin olarak en uzak illere ta· 
şıyaıi odur. 

Geçen hafta onun bir fayda-
sına daha şahjt oldum. . . 

O güreşti ve tam bir amator 
gibi büyük bir tokgözlülükle ~u 
mücadelesinin maddi menfaatı"' 
nin hem de tamamını yoksul 
çocuklara bıraktı. 

Zaten "deve kanaatile de ll'eşhur 
P .. .. d ve 

değil midir. azar gunu e 
güreşi yapılan sahadaki kalaba"' 
lığın arasına ben de karışbm. 
Ortada iki müşekkel hayvanı 
ağızları bem beyaz köpükler 
saçarak biribirlerile itişiyor. 

Bir yandan davullar, zurnalar 
çalınıyor. Bir yanda ellerinde 
ipler le çömeldikleri y.erde hey·e~ 
candan titreyerek hır kaç kış 
neticayi bekliyor. . 

Ne oldu bilmem? İtişen, birı" 
birlerini yere yıkmak için kendi· 
lerince desiseler kullanan hay
vanlar dinlenir gibi Şöyle bit 
durdular. Birisi başını kaldıra· 
rak kısaca meydanı çerçevele'" 
yen halkı süzdü. Sonra birdeıl" 
bire: kendince selamet yolu scıD" 
dığı bir yere doğru dört nal!! 
saldırdı. Bittabi öteki de arka" 
sın dan.. . 

Kaçan ve kovalıyan bu ik• 
azgın devenin önüne rast geleO 
seyirciler, o kocaman ay~kl.s~ 
altında ezilmemek için bırbır 
}erini ezerek kaçışmağa başla" 
dılar. Ne ise tanrıma şükür ki111" 

Yeni silo mahalleri 
yapılıyor 

seciğin burnu kanamadan }'ıJ 
bora atlatıldı. Seyirci halkasıd 
da açılan dedik yine kapan 1 

ve ortaya yine davul ve zur~ıı 
sesleri ar asında yeni bir pehh" 
van daha ~yularından çekilerek" 
çıkarıldı. 

_..._ 
Bükreş - 1600 ton genişli

ğinde 29 adet hububat silosu 

yapılacak ve bina makinaları 

tesisatı bir Alman firmasına 

havale edilecektir. 

Biraz sonra da hasmı çan•.~1 

tangırdatarak sahaya salıverı " 
di. İki rakip bir müddet biribir" 
lerini süzdüler. Sonra omuz 0 " 

Sonu 3 üncü Sayfada -
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Gezi notları : 
" . 

Bursaya kadar ~~~.~~~~u~~.~~~~~~~ .~~~.Ş!~~~~ IRA o Y o 1 
Katalonyanın feci mukadderatı A2ı~1!A ';!tE~iu -4-

O. Becerik 
insanlar birbirilerile eıı çok 

ıeyahatte anlaşır ve yaklaşır· 
lar. Farzedin, hiç tanımadığınız 
bir muhitte yolculuk ediyorsu· 
nuz, yeni yol arkadaşlarınızla az 
bir müddet sonra kırk yıllık 
abpap gibi konuşursunuz. 

Bazı adamlar vardır. mesela 
tren yolculuğunda hakkı olan 
bir kişilik~ yere yerlevmeğe ra· 
zı olmaı:, yolcu binmesi melhuz 
olan büyükçe intasyona yakla· 
fırken işgal ettiği kanapenin 
boş yerine şapkrt koyar, palto 
bırakır, gelenlere; 

- Sahibi vari, 

Diye savar. Fakat bu tedbir 
çok zaman fayda vermez. Bu 
yü~den münakaşa başlar, şiddet· 
lenır, gelen yolcu yerleşir ve 
yahut. ~emurun müdahalesiyle 
0 yerı ışgal eder bu vaziyette 
de eb.e~i ve ezdi fayda değiş- , 
mez, ıkı taraf bir müddet surat 
asar, Fakat neticede onlar 
da eski bir tanıdık gibi konu
şur, görUşür, anlaşırlar. 

Manisadan binen yolculardan 
iki üzümcü tam karşımdaki ka
napeye yerleştiler. 

. ~er. yolculukta usul olduğu 
gıbı brenin bareketile biribiri
mize hayırla yolculuklar diledik
t~n sonra onlar benden Balıke
ııre kadar kendilerine arkadaş· 
~k edeceğimi öğrendiler. Ben 

e onların İstanbul yolcusu ol
duklarını belledim. 

Aydınlı olduğumu söyleyinc~, 
onlar bana bu yılki incir vazi· 
yetini sordular, ben bildiğimi 
söyledim, onlar da beni üzüm 
işi hakkında aydınlattılar. 

Söz piyasaya intikal etti, ce
v.ıbıın şu oldu: 

- Geçen sene olduğu gibi 
· bu yıl da kooperatif ortakları 
daha memnun dedim. 

- Bizde de öyle .. dediler .. 
Mevzu kooperatife . intikal e· 

dince genişledikçe genişledi . 

GÜNÜN POLİTİK MESELELER} 

Katalonyanın dört vilayetin
den ikiii, geçen pazar 1 ak!a· 
ruından beri Frankocuların elın
de bulunmaktadır. Katalonya· 
nın girişmiş olduğu büyük ma
cera sona ermek üzeredir. Bu 
mac~ranın başladığı tarihi tama 
mı tamamına tayin etmek gUç
tür ama, takriben on yıl ~ür· 

~ .. 1 mek mum-müş oldugunu soy e 
kündür. . 

1929 da Katalonya muhtarı-
t ·ı . den sol cenah• kırallık ye çı erın 

idaresine mezar hazırlıyan San 
Sebastian paktı ile İspanya sol 
cularına bağlanmıştı. l"panya 
cumhuriyetinin doğum günü olan 
14 Nisan 1931 tarihi, Katalon· 
ya idealinin mümessillerini ay· 
dınlığa çtkarmış olduğu intibamı 
bırakmıştı. Fakat, çok geçmeden 
zorluklar baş gösterdi. Madridin"'" 

•tesiri ve nüfuzHe ortaya çıkan . 
engeller kaldırılır, kaldırılma~, 
katalonyadllki politik hayatı,_ sı . 
yasi sencİikali;t;;-;;halli mez· 
heplerin çok çirkin bir boğuşma-

NÔYE ZÜHER SAYTUNG TAN 

cephelerine ıevkedilmişlerdi; on
ların bu cephelerdeki usulsüz, 
zayıf, fakat iyi idare edilen 
garnizonların karşısında akame· 
te uğramıştı, 

Mili~lerdcn nihayet mUkem · 
mel bir ordunun meydana ge
tirilmiş olduğu iki buçuk ytl 
süren harbın cereyanı esnasın
da herkesçe malum olmuştur. 
Maamafih, bu müddet zarf.uda 
kendilerine genç gönüllülerin 
katıldıkları zayıf Frankocu gar· 
nizo:ılardan da kendilerini teh .. 
dit eden anarşiye karşı koy
mak için bir ordu ortaya çıktı. 

ispanya çerçevesi içinde. bu· 
ıust bir devlet idaresi şeklınde 
yaşı yan Katalonya'n1 n m~~.ad · 
deratı Frankocuların zaferı uze
rine taayyün etmiş deme-ktir. 
federasyonla idare edilmesi 

ı mümkün olan İberya yarımada
sında Katalonvanın: kayıtsız ve 
ıartız olarak ispanya d.,evleti~e 
uzun yıllar tabi olacagına hıç 
şaşmamalıdır. 

Bu ordu geçen 23 ilk kanunun-
da Katalonyada taarruza geçe
rek, takriben üç hafta içiode 
karşı tarafı elli ila yüz kilomet-
re derioliğinde geriye attı. 

Barselondan gelen haberlere 
göre, orada panik nevinden bir ' 
telaş baş göstermiştir. Eli silah 
tutan bütün erkekler, seferber 
edilmişlerdir. Ancak, silah altı· 
na yeni alınmış olan bu insan· 
larn Franko kıtalarına karşı 
tesirli bir mukavemet göster· 
meleri ŞÖ} le dnrsun, bunların 
belki henüz disiplini bozulma· , 
mış olan ve Barselon etrafında· 
ki mevzilerde dayanmak isteyen 
bolk cepbe,inin askeri birlikle-

Hemen hemen on yılı bulan 
bir tecrübe devresi göstermiş 
tir ki felce uğratı cı ummr1ar 
orlaya çıkmadıkça, ispanyada· 
ki amme hayatım kemiren parti 
ihtirasları, büyük bir fr la ket 
halini almaktadır· 

Katalonya yı zor la itid~le sev· 
kedecek ve boğazla·ımanın önüııe 
geçecek olan yegane unsur~ 

Madridin merkezi icra kuvvelı 
olacaktır. Bu takdırde, general 
Franko veya doktor Negrinin 
merkezi hükumet arasında bir 
fark olmıyacaktır. 1937 mayı

- Sonu 4 tıncllaahlfede -

Deveye dair 
-·-Baş tarafı ikinci 11hlfede 

muza vererek itişmeğe başladı
lar. Bu itişme ne kadar devam 
etti bilmiyorum, fakat yine de· 
minki gibi hayvanlar bir an için 
durdular ve bir tanesi tıpkı bir 
az evvelki hemcinsinin yaptığı 
gibi başını kaldırarak sürmeli 
karagözlerile etrafı şöyle Dir 
tetkike başladı, Bunu görünce 
kendi kendime: 

Nush ile uslanmıyanın hakkı 

kötektir. 
Dedim. Ve kaçmağa hazır· 

landığıoı hissettiğim . devenin 
hışmına nğramamak için ben 
ondan evel sahayı terkettim. 

Sonu ne oldu bilmiyorum. 
Saksaian 

DALGA UZUNLUÖU 
1639 m. 183 Kc'l. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Proiram. 
12.35 Mıjzik ( solistler· Pl ). 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans meteoroloji haberleri, 
13.10 Türk m iziği • Pi. 
13.40 14 Müzik ( uvertürler· 

Pl ). 
18.30 Proğram. 
18 35 Türk müzi2:i. 1 - 0!1-

man beyin segah peşrevi, 2 -
Sedat Öztoprak • Segah şarkı. 
Cefayı h1crinle 3 - Refik Fe~
san • Hüzzam şarkı • Sen gu· 

. t' efendim 4 - Cevdet cenmış ın . 
Çağla - Taksim. 5 - Nurı H.a: 
M . Suzu dil şarkı. Sevda ıl~. 
6 - Nikogos ağa - Suzu dıl 
şarkı. Bir nigah eyle. 7 -:--- Se· 
d t Öztoprak • Suzu dıl ıaz 

a . · Okuyan Sadi Hoşses. sema ısı. · 
Çalarlar. Cevdet Çağla, Refl~ 
F ersan, Eşref Kadri, Kemal Nı· 
yatl Seyhun. . 

19.05 Konuıma (ziraat saatı), 
19.25 Türk müziği - Fasıl be· 

yeti mahur faslı. Okuyan: Tah• 
sin Karalrnş, Safiye Tokay. Ça• 

lanlar. Hakkı Derman, ~şref 
Kadri, Hasa? Gür, Hamdı To· 
kay, Basri Üfler. 

20 25 Müzik ( solist • Hava• 
yen Gitar - Sadettin Suad? 1-
Havayan Gitar için muhtelıf so

lolar. 
20.35 Müzik ( melodiler • Pl ) 

20.45 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri ziraat borsası ( fiyat ) 

21.00 Memleket saat ayarı . 

21.00 Konuşma. 
21.15 Radyo orkestrası - Şef: 

Praetorius. 1 - Ku · t Atterberg 
Varmlandsrhapsodie, op. 36. 2-
Paul Graener • Divertimentı, 

67 Allegro vi~ace - Alleg-op. . 
retto scherzantJo. Larghetto -. Bu iş üzerinde çok yazmış 

hır adam olmak itibarile, ata
dan çiftçi ve üzümcü olan bu 
yol arkadaşlarımdan hakiki duy 
gu ve düşüncelerini öğrenmek 
istedim. 

... halinde tecelli etmişti. Maııuel 
Ananasın iki yıl süren hükümeti 
esnasında Barselon . ile Madrid 
arasındaki gerginlik, sağ parti
lerinin 1933"de tekmil İspanyada 
kazandıklar~ secim z:ıferinden 
sonra gittikçe ziyadeleşmişti. 
Sosyalistlerin bütün .r-:hpanya
da ha~ imiyeti zorla ellerine al
mak için 1934 ilk teşrininde 
yaptıkları teşebbüs, Luis Com
panys'ın rdsliği altında bulunan 
Katalonya- hükümeti tarafından 
İspanya federasyonu çerçevesi 
içinde muhtar bir Katalonya 
kurmak gayesine bir alet 
diye kullanılmıştı... İsyan çok 
kötü bir netice vermişti; Kata
lonyalılar bile bu neticeyi iğrenç 
bulmuşlardı. Solcu lspanyol par
tilerinin 1936 şubatındaki seçim 
zaferleri, muhtariyetçileri iş ba
şına getirm'ş, fakat ispanyanın 
di~er kısımlarında olduğu gib;, 
onlar da serbestliğe kavuşan 
anarşist ve komünist kuvvetle
rin üzerinde hakimiyet kurama 

ri arasında dağıtıcı bir tesir 
yar.malan ihtimali vardır. Zira 
halktan büyük bir ek~eriyetin 
harbin sona erme~inden,' kan 
dökülmesine, açlığa sendikalist 
ve politik ikbalperestlerio mü
dahalelerine nihayet verilmesin
den başka bir şey istemediğine 
şüphe yoktur. Kaldıki, halk 
cephesi ordusunun bizzat ken
dini kurtaracak mevkide olma
dığı anlaşılıyor : olsa olsa, ya
bancı memleketlerin ço!< kuvetli 
bir müdahaleleri onların dağıl· ' 
m"lları önüne geçebilir. · 

!!!!!!!!!!I~ 

Un poco allegretto, con grazia 
Allegro. 2 - Jan Brandb -B~ys
Poetischer Spaziergang ( Şaıra-

Onların daha o zaman bana 
anlattı~ları, son zamanlarda 
A n a d ol u g a z e t e s i n d e 

Bir kooperatifçi imza ·ile çıkan 
yazılarda müdafaa olunan fikir 
ve 1 zikredilen rakamları teyid 
ediyord11. 

Bir aralık kendilerine surdum. 
- Diyorlar ki 1. dedim, üzüm 

ve incir kurumunun elde ettiği 
muvaffakiyet normal değildir. 
Hükumet li uruma bir çok mua
fiyet ve müsaade vermiştir, tğer 
kurum da rasyonal bir yolda 
yürümüş olsa, bu neticeyi elde 
edemezdi. 

Muhataplarım : 
.. -: İyi .Ya.. diyorlar. Kurum 

h~kumetın bizi düşünerek yap-
tı.g~ yardımı yerin de kullanmış, 
bızı madrabazların oyuncağı ol-
ma~ta~ kurtaı mış, malımızı para 
ettırmış,. 

Ve il"ve ediyorlar: 

.. - E~er kur~~ piyasada gö 
runmemış olsa ıdı, bize sorma-
dan danışmadan; molımızı yok 
pahasına vaktından evel satış 
eden ihracatçıların eline kalsa 

nıışlardı. 19 temmuz 1936 da 
çıkan askeri isyan, Barselonda 
askerlerin kanlı bir hezimetiyle 
sona erişti. 

1936 temmuzunda, anarşist, 
komiinist ve m:ıhtariyetçi milis
lt r, Hueska, Sarago,a, Teruel 

idik, halim:z ne o\urdu? 
Efendi, efendi.. Se'l bize bak, 

bizi dinle ve bize inan .. 
Türk üzümcüsünüo, Türk in· 

c:rcisinin, pamukcunun, tütün
cünün kurtulması için hepsinin 
kooperatif bayrağı altını gir 
mesi, birleşme!li lawn .. Düşünü-
Y'>>"um, en gayri müsait za
manda Aydıcı incircilerini 
b;rleitiren ve il'c ko:>peratifi 
kurma\ nıoı temin eden sebep 
İzmirdeki ahcı trustunu yıkmak 
g:ıyesi değil miydi? 

Eğer, üzüm ve incir kurumu
nun piyasadaki fili rolü olsaydı, 
ihracatçılar, bugün ceplerinden 
ödedil<leri çuval başına iki lira 
~azar müstahsilden fazlasile 
çılcmıyacak mı idi? 

Otomobil ve Otobüs sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinden : 
Gerek doğrudtn doiruya Aydın belediy~sine kayıtlı b.ulu: 

kse aylık vize ve muayenelerı Aydın Beledıyesı nan ve gere l " h s 
t . f dan yapılmıkta olan eşya ve yo cu ta~ımaga ma su 
ara ın 'b' d "t'b k e otobüslerin sahipleri işbu ilan ta1 ı ın en ı ı aren 
abmyon .. v "ıçinde sahibi bu\unı:lu'<'arı nakil vuıtalarıoda bir on eş gJn 

hh. kutu3J bulu ıdurm ığa mecburdurlar. 
sı ıye l . b 1 d' h' amı ceza-Bu mecb1riyete ri:ıyet etıniyen !rtn e e ıye a « 

iye kan ınuaa gö:e cez .ıh:ıd ırılac 1kl trı ila 1 olun:ır. lOB3 

Radyo ve Gramofon sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Belediye Reisliğinden : 
. . .. 1 uma mahsus yerler-Kahve G \Zıno ve saır eg ence ve um k h .• b 

' G f l gere arıcı opar-da kullanılan Rady.> ve ramo on .uın '"k k d 
- · ı haz !arını en yu se ere· törl er vanta!nle ve g!re<se se1 cı . . 
de a mak suretile sok.ıktan gelip geçenlerın veya cıvarın-

ce ç d 1 . h sükün ve istirahatlarım bozacak da ikam !t e eo erın uzur, . . . B ibi mü 
Şekilde sokağa ses çıkarmak yasak e~ı~mıştır. .. ul g d h l 

ı k l olan harıcı hoparlor er er 9 
esseselere evve ce onu muş . . Beledi-
k ld l aktır. Bu yasağa muhahf hareket edenlerın 

a ırı ac f'k l ndırılacakları 
ye ahkamı cezaiye kanununa tev ı an ceza ios4 
ilan ol un ur. 

. t' ) op 50 Du Bach· ne gezın ı · · 
· · -der leio ( derecik ) Hırten ın o 

E. k .. ( Issız yalnızlıkta 
ınsam en 

d .. f) b 1 Begegnung ( tesa u ço an ar. h 
Das g~ammopbon io dc:r Sc en-
ke ( meyhanede gramofon ). 
Harap şato;ıun anlattıkları. Aca-

. , Gelip geçen fırtın3. 
yıp yo cu. . ... . 

. 22 15 Esham, tahvılat, kam 
biyo • nukut borsası ( fiyat ) 

22.25 Müzik ( konser - Pi ) 
22.45 Müzik ( Küçük orkes· 

tra • Şef : Necip Aşkın ) 1 -
Arnold Meister - Bohemya rap· 

d. . 2 Krüger - Hansch-so ısı. -
mann • Andalusia - lspanyol valk 
sı. 3 - Ganglbergcr • A, 

k 4 _ Joh~nnes 
çanları · şar 1: 

Brl'hms • Macar damları No. 5 
ve 6. 5 - Willi Lautenscbla-

ld l dog~ ru - fan-eger - Yı ,:zara f 
t . 6 _ Wiga Gabriel - Ha • 
ezı. 

t 'hayeti Pazar gelir. Marş. 
a Dl v· ana 

7 _ Johann Strauss - ıy 

f · 8 Wal-ormaolarıoın e sanesı~ - . 
ter Schröder - Akşam üzerı • 
hJZin parça. 

23.45 24 Son ajans haberleri 



YOZ ı 4 

Frankocular 
Barselona yaklaşırken 

Battarafı 3 lncl sayfada 

sında ve sivil harbin civcivli bir 
ıekil aldığı bir sırada, general 
Pozas kumandasındaki Valansi
ya askerleri, Barselondaki da
hili boğuşmalara bir: nihayet 
vermek mecburiyetinde kaldılar. 
Segrededeki hezimet başladığı 
günlerde de, Barselondaki Con
federacion nacional del Traba
jonun genel sekreteri, Franko 
mağlup edildikten sonra, epey 
kurban verilmiş olduğu için, po· 
litik hakimiyeti t:le geçirmek 
maksadiyle yapılan mücadelele
re nihayet vermek lazım geldi
ğini söyledi. 

İspanya etrafındaki mücade
leyi, bu memleket dışındaki öl· 
çülerle ölçmenin ne kadar ha
talı bir iş olduğunu, Katalonya 
misaJide göstermektedir. Bu mü
cadele, komünizm ile faşizm 
arasında cereyan eden bir· mü
cadele değil, mahiyeti tamamile 
lspanyol olan iki metot arasın· 
daki mücadeledir. Bunun biri, 
anarşi kuvetlerinin boğazlaşması 
ortasında f s p a n y a y ı idare 
Etmeğe çalışan halk cephesinin 
metodudur; -diğeri de her şey· 
den evel, vatan sevgisini ve di- . 
siplini ileri süren Franko meto
dudur. Şüphesiz, bu veya öbür 
istikametin zaferi, tekmil Akde· 
niz devletleri için büyük bir e· 
hemmiyeti haizdir. Fakat, bu 
veya şu bal tarzı hemen hemen 
bütün memleketlerin umumi ef· 
karınca, yanlış tefsir edilmiştir; 
zira, da va İspanyol ölçüsiyle öl
çülmemiştir. 

İspanyanın, Tartfa, Fas ve 
Balear adalarını elinde tutacak 
ve yabancı devletlerin müdaha
lesinden kurtulacak derecede 
kuvetli olması, hem İngiltere 
ve Fransanıo hem de İtalya'nın 
menfeatları icabıdır. Fakat Ak- 1 

denizde kendilee.ine dördüncü ,1 

rakip bir devlet olacak derece
de İspanyanın kuvetlenmesi, bu 

1 

devletlerin menfaatlerin elverişli 
değildir. Büyük devletler, İspan
yol dahili har hının nasıl ~ netice· 
leneceğini tereddütle mütalea 
ettikleri sırada, her ihtimale 
karşı bazı rehinleri garanti al-
tına aldılar. ... 

İtalya, Majorka'da, Fransa da 
Mınorkadıt tedbirini aldı. Barse
lon ve Vallensiya' daki halk 
hükiimetio, vaktiyle, yapacakları 
müdahaleye mukabil Fransa ve 
İngiltere' ye F as'taki İspanyol 
mıntıkasını teklif etmiş olması, 
bu tedbirlerin yabana atılır iş- , 
lerden olmadığını göstermekte
dir. Bu teklifin reddedilmiş ol-

..:. ~ .... __ , ""''-• 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden : 
Memleket hastanesinin ihtiya· 

cı olan 60 top kaput bezi 20 
top yatak kıhflığı 25 top ke
fenlik bez 30/1/939 pazartesi 
günü saat onbeşte vilayet da
imi encümeninde ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksilt· 
meye konulmuştur. 

Kaput bezinin beher topunun 
· muhammen kıymeti 990 yatak 
kılıflığı beher topunun muham
men kıymeti 800 kefenlik bezin 
beher topunun muhammen kıy· 
meti 900 kuruştur. 

% 7,5 mnvakkat teminat 75 
liradır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin vilayet daimi encü
men kalemioe müracaatları ilan 
olunu,., 20-21-26 (1048) 

ilin 
Aydın Asliye Hukuk 

mahkemesinden : 
993 

Aydın Mürselli köyüf'den Sa
it oğlu Elmas Seçal tarafından 
müddeaaleyh Aydın Hililiahmer 
barakalarında Latif kızı Cemile 
aleyhine açılan boşanma dava
sının yapılan tahkikat ve mu· 
hakem esi sonu -da : İki tarafın 
boşanmalarına ve müddeaaley 
Cemilenin bir sene müddetle 

evlenmemesine 28/12/938 tari
hinde karar verilmiş olduğun· 

dan ikametgahı meçhul bulunan 

milddeealeyh cemilenin işbu ilin 
tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde kanun yollanna müraca
at etmediği takdirde boşanma 

hükmünün kesbi katiyet edece· 
ği tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. H. H. 2063 

1082 

r...... Abone şeraiti ••••••••. 
: Yıllığı her yer için 6 lira. İ 
j Altı aylığı 3 liradır. t 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basımevi. j 
! gazeteye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
İ 'tlÜracaat edilmelidir. İ ................................................. 

ması, ise, matbuatın başta tür- 1 lü tavırlar takınmakta olmasıoa --.--.=ıı-.__,__,__,...___,&;;;mı_ıo;;::;o~ 

rağmen, devletlerin, bu devamın 
İspanyolca bir hal tarzına bağ· 

!anmasına mütemayil oldukları
na delalet etmetedir. 

imtiyaz sflhibi ve Umumt Neşriyat 
MUdUrü : Etem Mendreı. 

Basıldığı yer 

C H P Baaımevl 

fll!.llli'!:ııtJlı::tıiJll!!'lljll!lllll'!!'ll~~!Jl!,'lll~flı:ıııP'5111N'""'l~ll'!'ll~~~~~ 
.~~~ıı.~~~b;!;ıOı~~~.~~llJı~~~~b~~~,~~.~~~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş !~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ 
• entani hastalıklar mütehassısı ı•l 
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu :ı 
+ Süleymanın hanesine n~klettim. + 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve + 
!1 öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, !l 
+1 kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra +] 

[+j eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- +1 
[+] toraksi ile ·hastaları tedavi eder. (971) sil. 
'~~~~~~~~~~~'""llll'!'llfl'!.."li~ .,ljl ~~~~~~~~~~,~~d~~~~~b~~~·~ 

AYDIN SAYI : 442 . ~..._ _________________________________________________ . 
MEHMET GÜRER 

TECiM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .\~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
'""rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

~rzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtr1yat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alitı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz . fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi raayo 1939 modeJlerile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 1 
.~~-----------------------------------------------i. 

. ' . , - .~-ı..-~ ' ..,... , c 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

• 


