
Sar- ı 100 Para 

Sovyetlerle 
işbirliği -

Sovyetleri ıulh cephesine işti· 
rlk ettirmek için lngiltere tara· 
fıı:ıdan yapılan teşebbüsün mUs
bet bir netice vermemesi teca· 
vüz ve emrivaki politikasının 
önlenmesine taraftar olan ma
hafilde endiıe tevlit etmeğe 
başlamışbr. Bu endişe evelki 
gün İngiliz avam kamarasında 
Yapılan uzun bir münakaşada 

•çık olarak ifade edilmiştir. 
Yalnız muhalefet lideri Attlee 
değil, Eden ve Çhurchill gibi 
rnuhaf azaklrlar ve Lloyd Geor
ge gibi liberal de Çemberleyn 
hükümetini bu yilzden tenkit 
etmişlerdir. 

Bu tenkitlere hed f olan İn
giliz başvekili müzakerelerin 
tabii seyrini takip etmekte ol
duğunu söylem;ş ve bir çıkmaz 
İçine girmi, bulunduklarını in• 
kir etmiştir. Bununla beraber 
aradaki ihtilafın mahiyetini fsa· 
rih ol'lrak izah etmekten ~ekin· 
miştir. Her halde bu teahhOr
den Sovyet bnkümetinin meıul 
a~dedilmiyeceği Çemberf aynın 
s8ılerinden d~ anlaşılmaktadır. 
lngiliz hükumeti sovyetlere yap· 
tığı ilk teklifte Romanya ve 
Polonyaya verilen garantiler 
icabı bu devletlere yardımda 
bulunmak vaziyeti basıl olduğu 
zaman sovyetlerin de ayni dev· 
letlere yardım yapmalarını ta· 
lep etmişti. Görülüyorki bu, 
İngiltere ve Franıa tarafından 
it birliği için yapılmış bir tek· 
lif değildir. "Şu vaziyette biz 
Romanyayı ve Polonyaya yar· 
dımda bulunacağız. Siz kendi 
batınıza hareket ederek yardım 
Yapınız" demekten ibarettir. 
Sovyetlerin böyle bir teklifi ka · 
bul etmiyecekleri aşikirdır. 
Çünki bir defa harbın başladı· 
ğını farzedelim. Sovyetler bar
ba sürüklendikten sonra garp 
demokrasilerinin mütecavizlerle 
sulh yaparak Sovyetleri yalnız 
hırakmıyacakları hakkında hiç 
bir teminat yoktur. Gerçi ıta
lio, komünist partisinin kongre· 
•inde tecavüze karşı komşu 
devletlere yapılacak Sovyet 
Yardımından bahsetmişti. Fakat 
Stalin ayni zamanda şu sözleri 
de söylemiıti: 

" Ateıten kestane çekmek 
için başkaları tarafından pro-
. •eke edilen bir barba iştirak
ten kaçınmalıyız.,, 

lngilterenin yaptığı ilk tek
lifte, sovyetler kendilerine böy-
le ateşten kestane çekmek va
zifesinin verilmek istenildiğini 
•ezdiler. Esasen Münibten beri 
Sovyetler iki garp demokrasi
sine ve bilhassa bunlardan ln
giltereye karşı gücenmiş bir va-
ziyette idiler. lngiltere ve Fran· 
ıa Münibte Çekoslovakyayı Al
nıanyaya teslim ederken Sov· 
Yetlerle görüşmiye bile tenez-
zül etmediler. Sovyet hükümeti 
bu iki demokrat devlete, yapı · 
lan lşin tehlikesini anlatmıya 
çalııınca, Sovyetleria bir harp 
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Cumhuriyet Halk partisi Büyük ku. 

rultayını bir nutukla açacaktır 
Ankara 23 - Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Bilyük Kurul

tayı 29 Mayıı Pazarteıi günü saat 10 da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binaıında toplanacaktır. 

Kurultayın mesaisinin bir hafta devam edeceği tahmin edil
mektedir. 
~ Kurultay; Şefin bir beyannamesiyle mesaisine başlıyacakbr. 

a.a. 
L 

Alman - ltalyan paktı 

Lord Halifaks 
Fransız nazırlarının teklifini 

tetkik ediyor 
Londra 23 - Deyi Te i l'af her hangi biriıine tecavnznne 

gazetesinin yazdığına göre : karşı mukavemet etmek için 
Halifakı Fransız nazırlarının yardım bahsinde aralarında bir 

kendisine yaptıkları muhtelif pakt yaparlar. 
tekliflerden bilhassa aşağıdaki 3 - Almanya ile komşu ol· 
teklif iheriııde durmuştur. mıyan fakat tamamiyeti üç dev• 

1 - fugiltere, Fransa ve Sov- Jetten birinin menfaatına muha· 
yet1er birliğinden her hangi bir lif olan her hangi bir memle-
tecavüze karşı aralarında kar• kete karşı mukavemet için de 

' şılıkla yardım yapmağı teahhüt alınacak battı hareket bahsinde 
ederler. aralarında müşaverede buluna• 

2 - Üç devlet Almanyan1n caklardır. 
Bu anlaşmaya göre iki taraf müşterek 

1 
•• 

menfaatları için daimi bir temas Koşkte 19 Mayıs 1 B. Etem Mendres 
halinde bulunacaktır Bayramı Ankaraya gitti 

Londra 23 - Berlinde imza 
edilen Alman - f tal ya anlaıma
sının esasları şunlardır: 

1 - iki akid taraf mOttefik
leri ve Avrupanın umumi vazi
yetiyle blltün mueleler hakkın
da mutabık kalmak için daima 
tamas halinde bulunacaklardır. 

2 - Müşterek menfaatleri 
beynelmilel hadiselerle tehdit 
edildiği takdirde her iki taraf 
menfaatlerinin himayesi ıçın 
derhal istişareye girişeceklerdir. 
Her iki tarafın emniyeti ve 
hayati menfaatleri hariçten 
tehdide maruz kaldığı takdirde 
siyasi ve diplomatik müzahe
rette bulunacaklardır. 

3 - iki tarafın veya taraf
lardan biri bir veya bir kaç 
memleketlerle harbe muhayyer 

Cumhurreisimizin 
teşekkürleri 

Ankara 23 - Riyaseticümbur 
umumi katipliğinden: 

Reisicumhur ismet lnönü 19 
Mayıs idman bayramı münase
betiyle resmi makamlar ve ku· 
rumlarla kıymetli vatandaş1ar · 
dan aldıklara tebriklere karşı· 
lık tebriklerinin iblağına Ana
dolı.l ajansını tavsit buyurnıuş
lrrdır. 

İngiliz parlamen
tosu tatil devresine 

• • 
gırıyor 

Londra 23 - Parlamento, 
yortular münasebetile Cuma gü-

nü tatil devresine girecektir. 
Baıvekil Çemberlayn da tatil 
münaaebetile lskoçyaya gide
cektir. Başvekilin:hafta sonunda 
Londradan· ayrılacağına bu haf
ta içinde İngiliz - Sovyet anlaı
ması hakkında avam kamara
sında izahat vereceğine muhak· 
kak nazarile bakılmaktadır. 

a.a. 

olan bir ihtilafa girerse diğeri 
ötekinin yanında yer alacak 
ve kara, deniz bava kuvvetle· 
riyle yardım edecektir. 

4 - Teabhütlerin tatbikinde 
askerlik ve harp komiteleri hak
kında iş beraberliğini sıklaştıra
caklardır. Bunun için her iki 
hariciye nazının yanında hususi 
birer komisyon teşkil edilecek
tir. 

5 - Milşterek bir harp ha
linde her iki taraf yalnız başı
na mütareke ve sulh yapamı
yacaklıırını teabhüt edt'rler. 

6 - Pakt imzayı mfiteakip 
derhal meriyete girecektir. Pak
tin müddeti 10 yıldır. Bu dev
renin inkızasındaÖ evel temdid 
için iki taraf mütabık kalacak. 
lardır. a.a. 

Milletler Cemiyeti 
ilk içtimaını yaptı -·--Cenevre 23 - ·Milletler Ce

miyeti konseyi ilk hnsusi içti· 
maını saat 12 den 13,30 a ka
dar yapmıştır. Bu içtimada Ar
navutluğun İfgali sıralarında 

kıral Zogonun Genel sekreter

liğine gönderdiği tezkerenin 
aza devletlere tevdiine ve ey· 

lülde toplanacak esamble içti· 

maında konuşulmasına karar 
verilmiştir. 

Konsey ikinci umumi içti
maını saat 16 da yapmıştır. 

a.a. 
·••:foOCf< .... 

İngilterenin 
Yunanistana açacağı 

ihracat kred si 
Londra 23 - Resmen bildi· 

rildiğine göre lngilterenin Yuna
nislana açacağı ihracat krediıi 
hakkında müzakerede buluna

cJk olan Yunan heyeti yakın

da L~ndraya gelecektir. a.a. 

Köşk (Hususi) - Nahiyemiz· 
de 19 Mayıs bayramı, bu sene 
diğer yıllara nazaran halkımızın 
bilyük alaka ve bağlılığı ile 
kutlulandı. 
Kaşk Oakü birliği azaları giy· 

dikleri lf or elbiseleriyle bu bay 
rama başka bir cazibe verdiler. 

Ogün bGtiln kurumlar, genç
lik ve talebe grupları merasimi 
müteakib ebedi şef Atatürkün 
büstüne ayrı ayrı çelenk koy· 
dular. 

Hatipler ve talebeler söz söy• 
lediler bu gOniln değerini teba· 
rüz ettiren tiirler okudular. 

Merasimden sonra öğleyin 
muhtelif ekipler arannda koşu 
~tletizm müsabakalan ve çuval 
koıusu yarışları yapılarak hal
ka çok cazip saatler yaşatıldı. 

Gece kooperatif binasında ilk 
okul kilçükleriniı1 tertip ett kle-
ri müsamere yllzlerce Köşklü 
tarafından takdirle seyredildi. 

·~-

Köşk 

Çocuk esirgeme kuru
munun yardımı 

Köık (.-lususi) - Yeni te,ek· 
kili etmiş olmasına rağmen bü
yük başarılar göstermiye başlı
yan çoçuıe eıirgeme kurumuınoz 
halktandan da gördüğü yardım 
ve hamiyet eserlerile spor şen· 
liii günü olan 19 mayısta ilk 
okulum ı zdan ı 8 kimsesiz çocu · 
ğu battan aşağı donatmış onla
ra pabuç, elbise gömlek geydir· 
mek suretiyle bilyütsfgünde bÜ)Ük 
bir iş yapm•ştır. 

Kuruml•D idare heyeti başka· 
nı doktor Ahmet Yıldırım vez · 
nedarı kooperatif müdurü Hü
seyin Sarıerler ve katibi müca
dele memuru Kazam Yu.nuıak 
değerli işler baıarmak yolunda 
hummalı bir faaliyet liçindedir· 
ler. 

-~-

Bergama 
kermesi açıldı 

Bergama 23 - Üçüncü Ber· 
gama kermesi bu gün il ay 
vekilinin bir hitabeıi ile açıl
mıştır. 

Bergama kermesi bir hafta 
ıilrecektir. a.a. 

Belediye reisimiz B. Ettım 
Mendres dün akşamki Afyon 
İzmir trcnile Ankaraya hareket 
etmiştir. B. Etem Mendres mü• 
nakauda bulunan elektrik teıi· 
satının srenişletilmeıi hakkında· 

ki teklif mektuplanm Nafıa 
Vekiletinin tetkikine arz ede· 

rek, illn edilen fenni şartna· 
meye uygun olup olmadığı bak• 

kında vekaletten alacağı neti• 
ceyi belediyemize bildirecektir. 

Bundan bat"• belediye reisi
miz Ankarada buluduğu müd· 

detçe imar planı avan proje 
hakkında nafıa vekaletince taı-

diki işile de meşgul olacak 
29 Mayısta Ankarada top· 
lanacalı olan Büyilk Parti Ku
rultayında da delege olarak 
vilayetimiz parti teıkilitını tem
silen bulunacaktır. 

• CB• • 

Büyük bisiklet 

Yarışını kazanan takım 
Eskişehirde tezahüratla 

karşılandı 
__.... .. 

Eskişehir 23 - lstanbul-Edir• 

ne ve Edirne - lntaobul gidip 
gelme bi'Jiklet yarışına iıtrik 

eden atletler bölgelerine avdet 
etmiılerdir. 

Takım ve ferd itibrriyle bi

rinciliği kazanan Eskiıehir at• 

letleri istasyonda vali ve beden 

terbiy~si bölge başkanı, viliyet 
mektupcusu, maarif m&dilrO, 

kulüp idarecileri ve yDzlerce 
sporcu tarafından karıılanmııtır. 

Bando spor marşları çalmıt 

bir sporcu bayan tarafmdan 

atletlere buketler verilmiıtir. 

Müteakiben atletler sporcu 
arkadaşlarının elleri üzerinde 

istasyondan çıkmıılar ve inle
rinde bando, ellerinde kupaları 
olduğu halde ıehir içinde bir 

gezinti yapmıılardır. 
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Pasif Müdafaa 
F~ansada her derecedeki mektepler

1 

için programlar hazırlanmıştır, bizde de 
~yni şekilde tatbikata geçmek zaruridir ~ 

"Top yelı4n harb"in ordular 
gerisindeki millet ve vatan cep 
hesiade y11pmak isteyeceği mad· 
di ve bilhassa manevi tesirleri 
azaltmak ve bu suretle cephe· 
lerdeki orduların maddi ve ma· 
Devi kaynaklarını ve temelleri· 
ni 1&r11lmaktan kurtarmak, her 
milletin belli başlı en büyt. k 
emellerinden ve ıayelerinden 
biriıi olmuştur. 

l,ıe bunun içindir ki, ldDnya
DıD geçirmekte olduğu ıu buh• 
ranlı günlerdeki haz1rlıklar ara· 
ınada paıif korunmaya daha 
b[ly6k bir inkitaf verildiği g&· 
rillmektedir. 

Vakıa tayyare tehlikesini 

Yazan: M. S. 
galara aapmıyalım " sözllndeki 
hakikati gözönünden ayırmamak 
da lizımdır. / 

Son gönlerde Franıa, bir ka
rarname ile, ana mekteplerin· 
den baılıyarak, yükıek ihth&J 
mekteplerine kadar resmi ve 
hususi bütün mekteplerde bil· 
cllmle öğ• etmanlerle talebelere 
paaıf korunma tedrlıini mecbu· 
ri kılmııbr. 

Her derecedeki mektepler 
için ayrı avrı programlar hazır
lanmııtır. ilk mekteplerdeki bir 
çocuk basit ve anlıy•bileceği 
ve kendisinin tatbik edebilece· 
ği kadar pratik bılgiler öirenir. 
Fakat yükıek ihtisaı mekteple· 
rinde iıe, pasif korunma ted· 
riıi, umumi Has ve bilgilerden 
başka tayyare bomba ve gazle· 
rinia kendi ibtiıasına taalliik 
eden tealrleri üzerinde ilmt ve 
fenni geniı bir mahiyet alır. 
Ve bu da, o ilmin ve fen mün· 
teıiplerine dnıen bir vazife 
olur. 

Şüphesizdir ki, bombaların, 

çok evvelden anlamış milletler 
hazırlıklarını kararla,tırmıılar 
ve zamana muhtaç tedbirleri 
filen bafarmıı bulunuyorlardı. 
Daha tOmullil mecburiyetleri 
ve mahalli bnktımet ye beledi
yelere paraca büyftk kOlfetleri 
yOkliyen me1eleler münakaıalar 
doğurmuı ve henOz halledilme· 
mit bulunuyorsa bunlarda tim· 
diki buhranın bayati ehemmiye· 

ti kar111ında birer birer hal ve faılo 
lunmakta, tereddiitler ortadan 
birer birer ıilinmektedir. 

1 ziraat Oıeriude tesiri ve korun· 
maaı baıka; ticaret g~mileri n
zerindeki tesir ve korunması ise 
büsbtıtnn batka olacaktır. 

Şurası muhakkaktır ki, ha· 
zırlıklar ve tedbirler ancak 
ıulb zamanında ıüktlnetle ya .. 
pılabilir, bombalar ahlmağa 
hatladığı zaman ite başlamak 
tel4' ve panikten batka bir ne· 

1 

tice vermez. 
S1arfedilecek emekler ve mas

rafıar bu gDnkii buhran geçtik· 
ten ıonra dahi faydaıı z ve lü· 
zumsuz kalacak değildirler. 
Tayyareler dünyada mevcut ol
dukça milletler ıçin, bomba hü· 
cumlarına karıı korunmak mec
buriyeti de baki kalacaklar. 

Paıif koruma iılerinde Av· 
rupa çok ileriye gitmiıtir. Ara· 
daki fa11layı daha fazla açarak 
geri milletler vaziyetinde kal
mamayı her millet ve hükumet 
düt6nmek zaruretindedir. 

Meıbur bir alman kimyageri
nin " Elimize geçen yeni ıilib 
fen ve ilim sahasında büyük · 
inkiıafa malik milletlerin elinde 
kudretli bir vaııtadır. Bu ıaha • 
lar da geri kalmıt milletler Ü· 

zerinde hikimiyeti temin ede-

cektir " ıözU, bütün milletlerin 
pasif koruma itine dört elle 
ıanlmaıını teıvik eder mahiyet· 
tedir. 

Eserleriyle tanınmiı meıbur 
Fraaıız Generallerinden Nieı· 
ıelin " devekutu gibi kendimizi 
aldatmaya çalıtmıyalım, tehlike
yi olduiu gibi görelim. Fakat 
ayni zamanda, tayyare hucum• 
!arının mucib olacağı inıan ve 
mal zayiatı o kadar büyük ola
caktır ki milletin ve hük(imetia 
muliavemct arzuıunu kıracaktır, 
demeye kadar giderek ve buna 
iaaodıimaya çalaıarak muball· 

Pasif korunma kanunumuz 15 
yaıından 60 yaıına kadar erkek 
ve kadını, ıenede en çok otuz 
saat pasif korunma tedrisine 
mecbur tutmuştur. Fakat, ite 
yarar umumi neticeler alınabil· 
mesi için, evveli teıkilit ve öğ-
retmen lizımdır. 

Görllliiyor ki, mesele pek de 
basit değildir. Yalnız kimya öğ· 
retmenleriDts gaz kursu verdir
mekle İf bitmiş telakki oluna
maz. Öğretmenlerin takip ede· 
ceği program da hükiimetçe tes· 
pit edilmiş olmak gerektir. 
, lıte görlllilyor ki, makalemi
zin batında söylediğimiz millet· 
lerin, bilgi, hazırlık ve disiplin 
esasına dayanan yeni bir kül· 
tnrle talim ve tensik edilmesi 
lazımdır prensibinin tahakkuku, 
bellibaıh ve kili halinde ele alın· 
ması lizım mühim bir iş telikki 
edilmek gerektir. 

Pariı ıehri, bir taraftan da 
polis ve belediyece yapılacak 
Pasif koruma kanunları hüküm
lerine uygun olarak gönüllü 
kaydetmek üzere teşebbüse geç
mittir. istenilen eıhasın meslek 
itibarile tenevvüü ve bunların 

yetiıtirilmesi düşünülmiye değer 
bir mahiyette olduğu gıbi Paria 
ıehri Gen~ral Miesselin söıün· 
deki Deve kuşuna benzememek 
için timdiden hazırlıklarını ileri 
götürmekte olması bakımından 
da geçirmekte olduhumuz buh
ranlı günlerin ne kadar ciddi 
ve zamana uygun' itlere ehem· 
miyet verilmesi lizımgeleceğıni 
ihtar mahiyetindedir. 

Poliıe müracaati istenilen eı· 
has ıunlardır. • 

Mahalle, ııj'ınak, siper lmiri 

Sovyetlerle 
İşbirliği 

Bat tarafı birinci Hhlf•d• 

proveke etmek istediğin\ ıöy· 
lediler. Ve Münibten sonra ge· 
rek lngiltere ve gerek Fransa 
artık Almanyanın ıarka doğru 
döndüğünO ve burada " menfur" 
komfinizmle " menfur ,. fa~izmin 
çarpıfar.ak birbirini yiyecekle
rini düşilnmekte teselli buldular. 

lıte bu sıralardır ki Sovyet· 
ler ıivaıi inzivaya çekilerek 
kendi kendilerini müdafaa ede· 
bileceklerini bDtün dünyaya ilin 
etbler. Almanyanm, o zaman 
zannedildiği gibi, Ukraoya ma· 
cera11na giri$memesi de Sov· 
yellerin kendi kuvetleri hakkın· 
daki bu itimatlarının yerinde 
olduğunu göstermiştir. Otoriter 
devletler koministlik üzerine 
taldıracakları yerde biri Fran· 
Hoın imparatorluğu, diğeri de 
lngilterenin hayati menfaatleri 
ile Qllkalı sahalara doğru yü~ 
rnynnce, iki demokrat devlet : 

- yangın var r 
Diye bağırmıya başladılar. 

Ve bir kaç hafta evvel biç de 
kıymet ve ehemmiyet vermedik
leri Sovyetleri yardıma davet 
ettiler. Fakat davet yukarda 
izah edilen mahiyette yapıldı· 
ğına gört-, bihakkın Sovyetlerin 
füphelerini celbetti. Bununla 
beraber, Sovyet hükümet! İngil
tere ile Fransaya tecuiiıü ön· 
lemek için derhal işbirıi*ı ya· 
pılmasmı teklif etti. Savyet 
teklifinin logiliz teklifinden far
kı ıu noktadadır ki, Sovyetler 
derhal itbirlij'i yapılmasına ta-
raftardır. lngilizler iıe, ilk tek
liflerinde, işbirliğine yanaıına· 
mıılardır. Bir defa harp b~lar
sa, ıiz de arkamızdan geliniz 
demiılerdir. Harp baıladıktan 
ıonra yalnız bırakılmaları ihti
malini ileri sürünce, F ranıanın 
buna bir çare bulduğu ve ln
giltereoin de bunu kabulü s6y
lenmektedir. Şöyle ki; Harp 
hasıl olup da Sovyetler bn bar· 
be iştirlk ettikleri takdirde 
f ngiltere ve Fransa, Sovyetlerle 
işbirliği yapmayı ve ayrı sulh 
imzalamamayı bugünden kabul 
etmektedirler. lıte son teklrf 
bu imif. Bunun pek karııık bir 
Lombinezon olduğunu itiraf et
mek llzımdır. Demek oluyor ki 
lngiltere ve Fransa, Sovyetler· 
le bugün ittifak akdetmekten 
çekiniyorlar, Fakat harp çıkar· 
ıa ittifak akdetmek için t im· 
diden taahhüt altına girmeye 
razıdırlar. Bu teklifteki büylik 
mantıksızlık şundadır ki, lngil
tere bükümeti, harp halinde 
Sovyetlerle ittifak akdetmiye 
hazır olmakla beraber, harbe 
mani olmak için buglluden 
böyle bir münasebete giriımiye 
razı değildir. A. Ş. E,mer 

ve irtibat ajanlığı •.. 
Yangın için : Yardımcı itfa· 

iyeci; sıhhi hizmet için : Ope· 
ratör, doktor, veteriner, eczacı, 
teıkereci, basta bakıcı; zehirli 
gaz hizmeti için ; Gaz keşfe
dici, temizleyici, kimyager, la· 
borant; nakliye hizmeti için : 
garanj, manevra imiri; her cins 
araba kondüktörü, atölye şefi, 
araba yıkayıcı; bürolar ıçın : 
Telefoncu, muhasebeci, steno 
dıktiloğraf ..• 

Belediye mür.acaatı istenilen· 
ler: sığınak ve ıiper hizmeti 
için mühendis mimar iş kondök· 
törü, amele başı, miitaba9111 
amele, makinist, elektrikçi, ma· 
rangoz, kaldırımcı, ve saire, 
havagazı ve elektrik amelesi .. 
dır. 

Pek mütenevvi hb..m~tlcri ya· 

- ___ ____.- -
-- ---· - -.~--
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Çocuk ve Terbiye 

Marazi temayüller 
Yazan: ALI KAM/ AKÜZ 

Çocuğun bize g&re karanlıkta 
kalan ruhunu aydınlatmaya ça
lııanlar olduğunu bundan evvel 
yazmış ve onların izleri üzerin· 
de yiirümemizin de bir kazanç 
olacaiını ilave etmiıtim. Fılha
kika çocuk ruhnnu ve ondaki 
teşevvlişleri gösteren aon tezler 
bilinmeıse anomaie psycbique 
denilen aceyibliklerin mahiyeti 
anlaşılamaz ve alınacak pratik 
tedbirler de hakkiyle tatbik olu· 
namaz. Bu husustaki teorilerin 
derinliklerine inmeıek bile ana 
hatlarına sadece vakıf olmalıyız. 
Tam ve aaltm bir dütünce an· 
cak birbirini tamamlıyan iki 
unsurun birleşmesiyle vücude 
gelir: 1 · Tahayyül kuvveti. 2 • 
muhakeme kuvveti. Sosyal mtl
nasebetlerimizde muhtaç oldu
iumuz mantıki dOşünce cocuk· 
larda henüz muvazenesini bula• 
mamıttır. Çünkü onlarda tabay• 
yOI kuvveti çok, muhakeme kuv· 
veti azd1r. Sizin ağır bir teki" 
mül ve inkişafla uzun senelerde 
edindiğimiz doğruyu ıeziş kabi
liyetini onda pek bulamazıınız. 
Bulamadığınız için kızı:nayıoız. 
Çünkü onun peri maaallanndan 
hoşlanan geniş hayaliyle sizin 
realiteyi kavrayan kafanız •ra· 
11nda, biç değilse yaılarınız ara
sında olduğu [kadar fark var
dır. Bununla beraber bundan 
evvelki yazımda da iıaret etti· 
ğim gibi büt6n hayatında çocuk 
ve cocuğun ıansoriyel ve 
taklid devirlerinden kalmış 
kimstler az değildir. 

Fakat zeklsı, kabiliyeti ne 
olursa olsun hiçbir çocuk yaşı .. 
Dl gösteren rakamıa Önilne bir 
11fır koyamaz. Yani altmıt ya
tında bir ihtiyar altı yaşında 
bir çocuk gibi olabilir, fakat 
alta yaşında bir çocuk altmıı 
yaıında bir ihtiyar gibi olamaz. 

Viyanalı ~e~hur doktor Fröyd 
çocuklarda g3rillen ruhi bozuk· 
lukların ıebeplerini betikte, ana 
kucağında baılıyan gayrişuuri 
cinsiyet meyillerinde bulmuı ve 
Fröydizm nazariyesi bu suretle 
son asırda bilyiik bir ıöbret 
almıştır. 

Fröyde gı5re gayriıuuri baş
lıyan bu temayüller yaş ilerle-
dikçe kısmen ıuura geçer. Fa
kat o zaman sosyetenin tazyik 
ve mukavemetile karıılaştığın· 

pacak olan bu mlltahassıslar 
ve itçiler, bizde gönüllil olarak 
değil paıif, korunma kanu
numuza göre intihap suretiyle 
ve nizamnamesine uygun olarak 
ayrılırlar ve ıenede otuz saati 
geçmemnk üzere kendi sahala
rında yetittirilirler. Bu yetiştir
me yalnız nazari değildir. Ame· 
li olarak da yapılacaktır. 

Radyolarda işittiklerimize, rea , 
migeçidlere, nutuklara, gazete· 
lere ve propagandalara bakar
sak, topyeküo harb, silAhlar 
patlamadan evvel ba,lıyor de· 
mcktir. Buna bakaıak, Pariste 
alınan t~dbirler acele ve mev· 
simsiz değildir. General Nids
selin tavsiyeleri tutulmakta, leh· 
Jikeye cesaretle bırakılmakta ve 
Deve kuıuna benzememiye çah
ıılmakta oldutuna hükmederiz. 

M. s. 

dan ruhi bir takım ihtilAllere 
ıebep olur. Bu gibi ibtilillerin 
yetiıkin çocuklarda en çok bil• 
lüg zamanlarına ve buhranlı İn• 
tikal devrelerine tesadüf ettiği 
dikkatten kaçmamııtır. 

Fröyd bununla da kalmamış, 
daha ileri giderek tahteşşuurda 
yaşadığımız ruhi hayata nisbe· 
ten şuurumuzun biç mesabesin
de kaldığını iddia etmiştir. De• 
diğine göre ıuurumuzun havıa• 
lasına giren ruhi hayatımız de• 
rin temayülleri ve taayyün et• 
memiı hislerile, boğuk ve muz• 
limb, emen olduğu gibi gayri 
ıuura kanşır. Şuurumuzun hav· 
salasına girmiyerek gayrişuurda 
kalan ve kabımıza sığmıyarak 
hiddet, korku, taık1nlık, paıyon 
ve bazan mücrimane hareketle.,.. 
le tezahür eden bu gizli kuv· 
veti anlamamıza imkin varmı• 
dır? Viyanalı doktor Pisikana• 
liz denilen hususi bir araıtırma 
tekniğile bunun milmkiln oldu
ğu iddiasındadır. Pisikanaliz 
tatmin edilmeksizin geri itilen 
ve biçimsiz aykırılıklara meydan 
veren gömlllü tahaasüsleri ken· 
dine has usullerle belirtmekte· 
dir. Bundan doliyı akıl basta· 
lığı, çÖk kere, moral ve sosyal 
icaplarıo zoru 1altında kalarak 
tatmin oluoamıyan hislerin ve 
temayüllerin sembolik bir teza• 
hürü addolunuyor. 

işte Fröyd, çocuk ruhu üze
rindeki derin etlldlerile bu ne
ticelere varmıştır. F!lbakika 
sevki tabiilerioin tesiri altında 
bulunan yetişkin bir çocuk, et· 
rafmda boşuna giden ve duy
gularını okııyan tathlıklarla 
hoşuna gitmiyen tatsızlıklar 
arasında farkmda olm1varak 
bir tasnif yApar. Ve ( zevk 
prensibi ) onu sosyal konten· 
janlardan ayırıp arzularının ta
lıakkukukuoa uvkeder. Libido 
adını alan bu kuvetli htck, bu 
enerji • yaşama ihtiyacının aç· 
lığı doğurması kabilinden - zevk 
ve hareket kaynağı halinde ço• 
cuğun rubunda mayalanır. Böy· 
le iken sevki tabttler içinde te· 
zahüre en az miisait olanı da 
cinsiyet garizesidir. Muhit, an' -
ane, yerleımiı adetler, terbiye 
kaideleri, ana baba otoriteıi 
onun tezahürüne manidir. Bu 
gizli tazyik gencin meydana. 
çıkmıyan kuvveti muharrikesin
dc bir endişe, bir ıstırap uyan· 
dırır. Etrafıodakiler onu anlı· 
yamaz. Fakat bir psikanalist 
bunun gayrişuuri bir suç kay... . 
nağı olduğunu keıfedebilir. 

Madam Morganstern çocuk 
ruhiyatile çok meşgul olmuş bir 
pedagogtur. ( Evolution psychi
arrique ) namile yazdığı eserin
de anasını pek seven 10 ya
şında bir oğlan çocuktan hah· 
sederek : " Bu çocuk, diyor, 
kendisini öptürmediği için ana· 
sını döğmeye kalkışıyor ve her 
vuruşuna karıılık onu bir kere 
öpmek istiyordu.,, 

Psikanaliz ameliyesi esnasın· 

da çoçuk.ı ameliyeyi yapan Ma
dam Morgansterne içini açarak 
bir zeman gözüoOn önünde ba· 
basının aygır atlarından birinin 

Sôttu 3 üncü aayfad• 
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itdit edildiiini ve bu ameliyat· 
tan ıonra lıayvanın soğuk ala• 
rak öldUğUnU, buton bu manıa· 
raların g8znnnn önünden ıitme· 
diğinl nöylemittir. Madamın ıon
raki tahkikatına g6re babasının 
atları içinde çocuk en çok bu 
atı ıevmiı Atın ölümünden son
ra çocuğun keyfi kaçmıı, neıesi 
kalmamış. Anası babası Ostilne 
vardıkça " benimle uğraımayın 
kendicanıma kıyanmf " diye 
onlerı korkutmuş, hattl bazı 
jestlerile hemen bunu yapacak· 
mış gibi görünürmüı. 

VE 

Alman imparatorluğunun Kuruluşu 
Yaan t Jam11si Wgcliff• Headlam 

Terc•m• 11den: M. Nedim Mür11n 
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dua etmekteydi. Vincke fırsatı 
kıçırmııtı. Bunun üzerine Biı
lllark havaya ateı etti. 

Bu sebeplerle, 1852 de feı
bedilmiş olan Mecliı için yapı
lın yeni intihabata, kırahn çok 
lllüteeasir olma11na rağmen Biı
lbark namzetliğini koymadı. Kı
la bir zaman sonra yeni teais 
edilmiı olan Lordlar kamarası· 
Da iza olarak tayin olundu. 
F •kat bükümetin almıı olduğu 
tedbirler üzerinde bir vazife 
olduğu için reye iştirik etti ve 
biç saz almadı. Artık Bismark 
Parlamentoya baıvekil olarak 
ielinciye kadar biç ititilmiye
celt tir. Kendisi Frankforttaki 
•ızifelerine mani olan bir bağ
dan kurtulduğu için memnundu. 
Bütün gayretini bu vllzifelere 
verdi: Daire itlerine karıı duy• 
dutu eski istekıiıliği zail ol· 
nıuıtu. Vazifesinde, merasime 
riayet etmediği gibi Berlinden 
g5nderileıa talimatlara da ehem 
illiyet vermiyordu. 

Çalışma kudreti fevlralide 
idi. Elinden, en mUhim ve en 
mudil meıeleler geçiyordu. O 
gOne kadar daimi surette 'otu· 
rarak yazı işlerinde çalısmağa 
alışmış değildi. Yeni şeyler el
~~ etmek İçin yolunu değiştirdi· 
i'• garnlnyordu. Nazırına umumi 
•iyaset üzerinde uzun ve itinalı 
lbelrtuplar ya~yordu. Bu mek· 
tuplardan bazıları o kadar iyi 
d8tOnOlmo, ve o kadP.r vazıhan 
ifade edilmiştir kl bu ınn bile 
llıodel olarak ittihaz olnnabilir· 
!~'· Bismarck bir çok diploma· 
ık llluhaberab tamamen kıy
llıetten dOıOren karı,ık uılup · 
~D. ve .hafivden kaçınabilmlştir. 

eliJlerı daima vazıh, tam ve 
~uhtasardır. Gece geç vakte 
•dır çalrtır, sabahleyin erken

den Berlin Postası gittikten 
;onra, atına biner kırlarda do· 
•tırdı. ileride sıbbatını bozacak 

01•n ltiyatlann hepsini bu se· 
:eler zarfında edinmittir. Fakat 

b
u gün bedeni ve fikri kudreti 
udatıuzdur. 
Biımarck, takip edilmesi il· 

~Ilı ~elen ıiy~ı~t üzerindeki 
uıuıı g6r6ılerını kabul ettir

lllek için tazyik icra etmekten biç 
çekinmezdi. Gerlach'la da de· 
Sallllı •urette mektuplaııyordu. 

u mektuplardan çoğu kırala 
~· gösteriliyordu, öyle ki hazır 
ulonmadığı halde Biımarck 

reını· . 
0 ! ve gayrı resmi mtiıavirler 
ıerıode eskiıi gibi müessir 

0111lakta berdevamdı. Kısa bir 
ı~nıan sonra Alman itleri üze
rınde batta gelen müıavir oldu, 
•e sık sık, tavsiyeleri alınmak 
Gzere Berline çağrılmağa baş· 
dı Ta · · d 'k' b yının en ı ı sene sonra 
Uıusi bir vazife ile Viyanaya 

i6nderildi. Bunda muvaffak 
01•nıadıysa da, Avusturya sa• 
;•~ındakilerle onların diifünüt· 
k~' 1 hakkında bir bilgi kazandı 

1 bunun kendiılne çok büyük 
faydaıı olmuttur. 

Bu seneler zarfında, Almanya 
hakkında hakikaten ıayanı hay· 
ret bir bllgi edindi. Evve~ce tim· 
di tamamen Prusyada yaşamıştı, 
iıe Alman politika sisteminin 
merkezinde bulunuyordu ve 
mntemadiyen diğer saraylarla 
mühim müzakerat icra ediyor
du. Bir kaç sene sonra, Alman 
milli hayatında karekter ve 
düıilncelerini 8lçmediği tek mil· 
bim ıahıiyct kalmadı. 

Sonraki tecrübeleri sadece, 
Avusturya ile iyi bir anlaşmayı 
idameye imkin olmadığ• hak
kındaki ilk mü,abedelarini kuv-
vetlendirdi. Mektuplarının tonu 
fftphe ve lnld1Brı hayalden mu
•yven ve kat,f bir dnsm:.nhea 
inkilAp etti. Diğ~r hususlarda 
da dOnyan1n kendicıine g3 .. fhı
düğft noktada butunmRdıtını 
anladı. fhtilllf, karşılasıls.hlfecek 
olan başlıca bnvnk tehlike gibi 
~armeğe alısmıstı. Frankfortta 
ibtilllin ocatında bulunuyordu. 
Alman medisi hemen hemen 
bir ıenedenberi burada toplan· 
maktaydı. Komşu devletlerden 
Beden, Ha"se ve Palatinate•de 
cumhUTfvetcf unsurlar ku vetli 
idiler. Blımark bunların eskiıi 
kadar ihtilalcı olduklarını v8rdi1 
fakat kısa bir zamanda kork-
maktansa onları istihkar etmeyi 
8ğrendi: 

" lhtillller ağızla yapılmıt 
olsaydı bura halkı ıiya9f bir 
volkan olurdu. fhtilll kan ve 
kuvvet iıtediği zaman bnnlar 
kumanda etrneğe ve icabında 
kılıcını ç,.km,.~e ce"areti o!an 
her hangi Mr kims,.ye ltaa t ede
ceklerdir. Bunlar sadece kor-
kak bir hOkürnetin idaresi al
tında tehlikeli olabilirler. ,, 

" Burada k11ld1ğım iki ıene 
zarfında iki kitinin bile d3vfts· 
tüğünii g3rmedim. Bu korkaklık, 
liırstiyanlıktan ve otoriteye kar· 
fi hürmetten tamamen tecerrUt 
etm:ş olan halkın ihtilalden 
hoılanmaıına mani değildir. ,, 

- Sonu var -

Psikolog madamın bu incele· 
melerden sonra vardığı netice 
ıudur: Çocuk anasını anormal 
bir muhabbetle ıevdiği için 
hem anasına, babaıını da ken· 
disine rakib ıayıp kııkandığı 
için babasına kar,ı kendini suç· 
lu görmekte ve bir cezaya çar 
pılmak ihtiyacını duymaktadır. 
Pedogoji tarihinde kendine b&y· 
le ceza arayan çocuk tipleri 
görUlmllştür. Gözünün &nünde 
iğdiş edilen sevgili atı onun 
nzerinde derin bir tesir bırak
mıştır. Kendisini gayri,uuri atın 
yerine koymakta ve fazla ağır 
bulduğu bu cezadan korkmak· 
tadır. 

Ana baba çocuğun gayri ta· 
bii hallerinin ve hırçınlıklarının 
ıebebini nereden bilecekler ? 
Anasını seven, babaıını kıska· 
nan on Y••ında bir masumun 
b8yle gizli bir derdi olduiu ki-
min habrına gelir ? Ve ıOphe· 
ıiz bu misal tek değildir : Bu, 
bir tipin misalidir. Marazi tip· 
lerden sayacağımız bu çocuğun 
ıılah ve terbiyesi, daha doğru· 
ıu tedaviıi için 8nce derdinin 
teılıisi llzımdır. O da ancak 
psikanaliz vaaıtasile olabilir. 

B6yle ltir çocuğa sevgisinin 
mecrasını dPğistirtt"rek tabii ol 
mıyan t.-may · ııerine bedel rea
litenin tabii isteklerini •tılamak 
li11m gelir. Bunun için de onun 
zıddına giderek değil, bilikis 
onu zayıf tarafından tutarak 
dlltOnceli tedbirlerle, mftnbaıı· 
ran anaaı Ozerinde toplanan 
sevgisini dağıtmak, etrafındaki
ler için muhabbet uyandırmak 
ve anasının ona kartı sevgisini 
esirgemesi gibi mantık~ bir ce• 
za ile iktifa etmek ldogru olur. 

Ali Kami Akgüz 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haaan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ti111diıik 
cerrahi kadın baıtalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamııtır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorlıuımız tarafından her 
türlO erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakt.a 
ve tedavileri fennin aon kabul ettiği tıbbi esaıalar ve elerkaid 
dıirtıinde takip edilmektetiro 

1 RADYO] 
ÇARŞAMBA 2415139 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kca. 120 Kw. 
T. A. Q . 19,74 m. 15195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 
1 - Kürdili hicazkar peırevi 
2 - Supbi Ziya beyin Kür· 

dili hicazkAr ıarkı : ( Bahçeniz· 
de bir gül olsam ). 

3 - Selabattin Pınarın hi· 
cazkir ıarkı : ( Nereden sev· 
dim ). 

4 - Rahmi beyin suzinak 
ıarlu : ( Bir sihri tarap ). 

5 - Faiz Kapancının niha
vent şarkı : ( Gel güzelim ). 

6 - Halk tllrküsil : ( Dağlan 
hep ). 

7 - Çarğab. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13. 15 14 Müzik ( Riyaseti 

Cumhur bandosu - Şef : Ihsan 
Künçer ) 

1 - Massenet • Marf. 
2 - Ziebrer • Viyana kızla· 

rı valsi. 
3 - G. Pares • Cornillein 

sırlan. 

4 - Maasenet • Navar fan• 
tezi. 

5 - W. Nebi • Japon ıere· 
nadı. 

18 30 Program. 
18.35 Müzik ( Solistler • PJ.) 
19.00 Konuıma. 
19 .15 Tilrk mllziği ( F aııl he· 

yeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği 
1 - Cemil beyin ·~muhayyer 

peşrevi. 

2 - Tanburi Ali efendinin 
muhayyer şarkı: (Feryada ne ha· 
cet.) 

3 - Hacı Arif beyin muhay· 
ydr Ş. : (iltimas etmeye yare 
varınız) 

4 - Şe•ki beyin bfiıeyni Ş. 
(Hicran oku ıinem deler) 

S - Halk türküsü : (Esmer 
bu gfin ağlamıf) 

6 - Halk t6rkftıı6 (Yıldız) 
7 - Kemançe taksimi. 
8 - Mahmut Celalettin pa· 

ıanın karcığar f &rkı: (Vah me
yuıu visalindir) 

9 - Rahmi beyin Bayati a
raban ıarkı: (Bana ne oldu) 

10 - Supbi Ziya beyin mu· 
hayyer tarkı: (Titrer yüreğim.) 

11 - Dedenin Giilizar farkı 
(Bivefa bir çaımi bidat) 

21.00 Haftalık posta kutusu. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi· 

yo - nkut ve ziraat borsası (fiat) 
21.25 Neşeli plaklar· Pi. 
21 .30 Müzik ( Viyolonselist 

Edip Sezenin konseri ). 
21.50 Müzik (Mt>lodiler • Pi.) 
22.00 Müzik ( Küçük orkes· 

tra • Şaf : Necip Af kın ). 
1 - Scbneider • Mcıbur Ref· 

renlerden Potpuri. 
2 - Lincke • Olur. Olur. 

Olur. ( Sen parça ). 
3 - Munkel • Venedik batı· 

rası serenadı. 

4 - Ryming • Entermezzo. 
S - Lebar - Çocuk prens 

operetinden potpuri. 
23.00 Son ajanı haberleri ve 

yarınki program. 
23.15 24 Müıik ( Cazbaad • 

pt. ) 

tez •• 

Tuhaf düşünce! 
in gilterede bir adam cin 
ve peri rivayetlerini tes· 

pit merakına kapıldı! 
Londrada,: Sandera isimindeki 

İngiliz, cin ve peri vakalarınm 
doiru olup olmadığını mer•k 
ederek bu itin derinine gitme• 
ğe karar vermiş ve mezarlık· 
ları dolaşmağa baılamıttır. 

ilk tectübeıini, bundan yDz 
ıene evvel 8lüp, mezarının açık 
b1rakılmasını ve mutemedi ol•n 
bir adamın, bir ıene , müddetle 
kendisine ıabah akşam yiyecek 
getirmesini vasiyet eden bir 
ihtiyar kadının mezarmnda ya
pan Sanders, bu açık mezarın 
başında oturup, gözünil ihtiyar 
kadının iskeletine dikmiş ve Sil• 

baha kadar beklemiştir. Sanderı 
bütftn biri gecelik bekçiliii ea• 
nasında, bir aralık, bir elin, 
11rtına hafifçe vurduğunu ve bu 
temasın birkaç defa tekerrtlr 
et: iğini söylemiştir. 

Perileri ve cinleri meydana 
çıkarmak meraknıa diiıen ba 
garib adam, fevkattabia hadi· 
seleri maddeten duymak mUm· 
knn oldufunu ispat iddiasında· 
dır. 

Sanderı, her akşam, ortalık 
kararırken yanına çay ve ıandvlç 
alarak bisikletine binip mezar• 
lıf a do§'ru yola re•an oluyor 
ve ortalık ağarırken evine da
nDyormu,. Mezarlıklardaki tet• 
kikatını logiltered~k hortlakla· 
na, cin ve perilerin bolluğun

dan dolayı tek batına idare 
edemiyeceğine kanaat getiren 
bu zat, badema nişanlısını da ya
nına almağa ve tetkikata elbir· 
liğile devama karar vermiıtir. 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızl1ğından: 
Köşk nahiyesinin Köşk mev• 

kiinde şarkan yol ve: değirmen• 
ci oğlu Dimitri bahçesi batııı 
Dalama cadd~si şimalen koçak• 
bahçesi cenuben çiftlik bahçe· 
ıile mahdut 40 zeytin ağaçlı 
132 dilnüm incir babçe!i mü· 
tegayyip eşhastan Agop karmıı 
Eleninin olup kaçmuile maliye 
hazinesine kaldığından tapu 
sicilinde kaydı olmadığından ıe· 
nehiz tasarrufata kiyasen ga
zete ile ilin tarihinden 15 fÜD 

sonra mahalline tahkik memuru 
gönderilecektir. 

Sazn geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
1271 fit numarasile muracatları 
ilin olunur. 1350 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden : 
Aydın Bölge sanat okulu de· 

mir atölyesi inşaata· için 16.tumu 
olan 195 lira keşif bedelli 6000 
adet civata maa somun pazar· 
lığa konmuştur. Bu işe ait ke· 
şif ve şartnameler Aydın Nafıa 
mfidürlüğünde görülebilir pa· 
zarlık 29/5/939 Pazartesi gfinU 
saat on birde Aydın Nafıa mil· 
dürlüğünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
15 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat· 
ları ve ticaret odası vesikala-
riyle yukarda yazılı gün ve 
ıaatta Vilayet Nafıa müdilrlB
gilne gelmeleri ilh olunur. 

1352 
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Gramofon Pla 
Meraklllarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

siye ederim. 

Mehmet Giirer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Be11mevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııhr 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara " tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veıikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BaaamoYi 
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. . ..................................... . 
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HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Muayene rftnl 

Paıarteıt 

S.b 

Çartamba 

" 

.. 

Cama 

Saat 

J-4 
4-5 

2 - J 
J - 4 

4 - s 

S-6 

4-S 

Doktor arkada,ımıııD aclı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıldarı mutabau111) 

OperaUSr Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçan 

(G5z haatahkları mutaba11111) 

Doktor Muhsin 
(iç baatalıklara mutahauııı) 

Doktor Şeyket Kırbaı 
(intani ha1talıklar mutahaaıııı) 

Doktor Mtınif Erman 
(Kadın haatalıkları mutahau111) 

2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 1 
" 3 - 4 Doktor Halil GISıaydıa 

Cumarteıt 

l1S1m=~~-l'ıllır:~trı1'mU!lllJllPP6JDlll@•nııUlııırfrJ1!'111'JJtfmltıml· mf.11!f.1•'11'1 ''111JJl!ll1 .-
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r.ı:ı~·· •• ~-~··wıe;.,.., 
:i Doktor Şevket Kırbaş '_ 
~l Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve DJ 
~ entani hastalıklar mütehassısı 
• f 
f 

Mttayenehaneıini Cumhuriyet mahallesinde aYakat 
B. ihsanın e•ine nakletmittir. 

haatalarmı her g&n saat yediden sekize kadar Ye 

lfleden ıonr ıaat Oçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
~ kan, balram, mnddei gaita Ye her tnrlft tahlillb icra t 
~ eder. Veremlilerde fennin en son tedaYiıi olan Pinomo- ['+] 

[+) torakst ile hastaları tedavi eder. (971) N 
ftL?.;<• .. ~<ı-••••*•*•*4'."•*•*•u:•••••~.ı.•+••••;: O SA_. .. ~ ...... ;::.;;.ı:.~i':~;.-;c.;.ı~~ .. ,,.~ iAi ......... _.;Ai _m 
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t Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 
Gazete Kita.p Evi 1 

• Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 
Kitabın adı Yazan Fiyatı a 

insanlar ilemi Faik Sabri lSO • 
Hayvanlar alemi Faik Sabri 130 • 
Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 130 • 
Pratik fngilizce Enver Kalakh l 2S • 
Atatürk M. Turban Tan 50 
Beyaz kitap Haluk Cemil So 
Atatftrk iki cephesi Burhan Cabit 50 
Kaynak A. Candemir 50 • 
Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaş 50 .. 
Define adası Muzaffer Nayır 50 it 
Yalnız dönilyorum Şükiif~ Nihal 50 
En büyük kaybımız 75 
Doktor Moronun adası Hamdi Varoğlu 50 

Bu kitapları Avdında Süleyman .Gezer· Osman Sezginer 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah
hn•Iü gönderilir. 

~~~~~-1--PPl~~~ml'~• .. • 
lıan 

Aydın tapu sicil mu-
hafızlığından . 

Tekin köyünün çiftlik mevki· 
inde tarkan çiftlik tarlası gar· 
ben halı l ağa bahçesi şimalen 
yol cenuben yol ile çevrili 30 
dönüm incir bahçesi camciyan 
vereselerinden metruk olduğuna 
dair defterdarlığın tezkeresi 
ile ortaklardan isa oğlu meh
mede satıldığı bildirildiği 
anlaşılmı~ olduğundan bu yere 
ait itirazı olan varsa gazete 
ile ilin tarihinden 12· giln ıon-

ra mahalline tahkikata ıidile· 
cektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 

veya her hangi bir ayni hale 
iddiasında bulunanlar varsa ye· 
rinde bulunacak memura ve 
yahutta o gitne kadar 1272 fiş 
numara ile _Aydın tapu sicil 
muhafızlığına müracaatları ilin 
olunur. 1251 

& 

:........ Abone ıeraiti ···-·ı 
i Yıllıfı her yer için 6 Ura. 
İ Alb ayhtı 3 liradır. ! 
f ide.re yeri: Aydında C. H. j 
f P. Buımevi. i 
i razeteye ait yaıılar için i 
i yaıı itleri müdürlütüne, ilin· J 
! lar için idare müdürlütüne i 
i "DÜr:lcaat edilmelidir. i 
% ............. . ......... ........................... : 

1mUyas Hhlbl ve Umumt Neırlyat 
MQclllrQ ı Etem Mendre. 

Baııldı{rı yw 
~ lf P IMımevl 


