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Siyasi Müsteşarlıklar Kalkıyor ilbay .ıVazllliye Gitti 
Sayın ilbaytoıız Özderoiı· 

Cünday dün sabah refakatla 
rmda Nafia direktörü B. Feri 
dun iris oludğu halde yaptlan 
bazı INafia işlerini görmek 
üzere Nazilliye gibn~lerdir. 

Heyeti Vekile Atatürkün riyasetine bir toplantı yaptı 1 
1 

Siyasi müsteşarların hepsi istifa ettiler 
Ankara 22 [ A,A. J Dün ge- ı 

.. ·t· Başvekil B. Celal Bayarın 

·~vinde Reisi Cumhur Atatür 1 

tIÜn riyasetinde vekiller ve 1 

iİvasi müsteşarlarla birlikte 
bir içtima oldu. 

Bu toplanbda siyasi müste 
terhklann lüzumsuzluğu üze 
~inde m'1şterek bir kanaat ve 
neticeye varılarak kanunJann 
buna göre tebdilinin ~veka 
!.etçe Büyük Millet Meclisine 
arzına karar verildi 

Bu karara 4-tirak etmiş olan 
siyasi müsteşarların kaffesi 
b.a.şvekalete istifalarını vermiş 

lerdi.r. 
Başvekil bu istif alan Reisi 

Cumhur ve Millet Meclisine 
an:edeceJ...-tir. 

Atatürk seyahat/a
rını bitirdiler 

Ankara 21 (A. A.) Reisi 
Cumhur Atatürk maiyetlerin
dıe B~vekil Celal Bayar ile 

Dehiliye Vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
N.afia Vekili Ali Çetinkaya 

\~ mutad zevat olduğu halde 
memleket içinde yapmış olduk
ları seyahattan dün gece saat 
Z3 te Aokaraya avdet etmiş
le r ve katşılıyanlara iltifatta 
bııhınm~rdır. 

Atatürk istasyondan doğru 
Ça~kayaya çıkmışlacd~. · 

Büyük Millet Meclisinde 
yeni kanunlar 

Ankara 22 (A.A) .....,. Bü'yük 
;'.fi\Jet Meclisi bugün Konya 
~ sulama idaresinin ve 
,·üksek ziraat enstitüsü 933 
; ıh hesap4anna· ait mutabakat 
beyamıamelerile ayni yila ait 
wn ~p hakkındaki kanun 
la yibilannı kubul etmiş tir. 

Balkan devlet ban
Jıalar ı konferansı 

toplandı 
Ankara 22 {A. A.) - Bal

kan anta.atı devlet bankaları 

koaferaJW bugün şehrimizde 

T~ Yugo5lav, Romen ve 
Yuna.o heyetlerinin iştirikile 
bir umumi ve bir Uli toplantı 

yap.mıştar. 

• 

ıreııi bir Halkevi ' Japony ~anghayda- - · ·.:;:t . j V BeleJiyetle : 

Hlnası dnha ki İmtiyazlı mınta- Daimi Encümen 
Yapılıyor 1 kalarıda işgal edecelı toplandı 

Mudurnu 21 (A. A.) - Bu- j Şangbay 22 [ A.A. J Japon ! Belediye daimi enclimeoi 
gün Mudurnuda yaptırılacak ! ya baş konsolosu at~e milte dün ögleden sonra belediye 
yeni halke.vi binasımn temeli 1 ri Şanghaydaki Fransız imti reisi Nafiz Karabudağın reis-
meı-asimle atılmışbr. yazlı ve İngiliz, Amerikan liği altında mutad toplanhsım 
llalifaksin Bertin Beynelmilel imtiyazlı mıntaka yapmış ve gelen evrakı tetkik 
seyalıatı münakafl.a ları makamlarma birer not~ ederek karara bağlaıru.şbr. 

• Y vererek bu mıntakalardaki 
mevzuu mu oluyor Japon aleyhtarı bütün teşki Kasaplar. geni narh 

Londra 22 [Radyo) - Ga- latlarm dağıtılması, her dürlü istiyorlar 
zatalar Lord Halifaksin Ber- neşriyabn önüne geçilmesini, Kasaplar belediyeye bir istida 
lin seyahatı yalmz İngiltere Çin hükumetine ait makamla vererek koyun ve sığır eti 
ile Fransa arasında değil, ay- rın lağvedilmesini, Japonya oarhlarırun arttırılmasını iste-
ni zamanda fngilteT"e ile İtal- lehine çalışanlar hakkındaki mişlerdir. 
ya arasında da ınünaka.şa ka- takibatın durdurulmasını, pos Belediye kasapların bu mü-
pdarı açtığını yazmaktadırlar. ta, telgraf ve rady üzerindeki racaatı hakkında bir karar 
Berlinde Avrupa Çin san~rünün kaldırılmasıru vermek üzere diri hayvan a-

• Japon askerlerinin bu mıntaka lım satımı ve et fiatları ü.ze-
mesel61Jl konuşulmuş lardan sebest geçmesini iste rinde tetkikata başlallll.fbL 

Londra 22 [Radyo] - Dey- miş ve bu talepleri isaf edil ~ 
li Nüyöz gazesinin Berlin mu- mediği takdirde Japon asker Taltif 
habiri Lord Halifaksin Berlin l . . 1.. l t ı~LL~ tti•w• Hususi muhaesbe müdürü-

. . . erının uzum u e aıuu e gı B T y bu 
seyahatı lngıltere ıle Alınan- diğer tedbirleri almak hakkını müı . . iğit geçensene -
ya arasında bir anlaşmanın muhafaza ettiklerini bildirmiştir lunduğu Zonguldak hususi 
mukaddemesi olmadığını ve j .. muasebe müdürlügünde göster 
Lord Helifaksin yapmış olduğu .-.panyada mutareke diği muvaffakiyetten dolaya 
görüşmelerin İngiliz - Alman yalanmış Dahiliye Vekaletince takdir-
meselesi değil; bir Avrupa Barslon 22 (Radyo) Baş- name ile taltif edilmiştir. 
meselsi üzerinde cereyan et- vekil asilerle cumhuriyet hü. ı B. Tevfik Yiğiti tebrik ede 
miş olduğun yazmaktadır. kfuneti arasında bir mütareke rız. 

Lord Halifaks aktedildiği hakkındaki haber- ı Dokuzl;;k~n/eran-
Londraya dönüyor leri tekzip etm_i.ştir:. • Si toplandı 

Lonera 22 {Radyo] - Lord Franko hll ku metı Brüksel 22 (Radyo) - Do-
Halifaks bugün öğleden sora 'FanınılJOr kuz davlet konferansı bugün 
buraya gelecek ve başvekil B. Kolouya, 22(A.A.) - Kolonya 00 biri on iki geçe toplannıış 
Çemberlayine yapmış olduğu General Frankoyu yan resmi ve vaziyeti tetkik etmiştir. 
görüşmeler hakkında izahat bir surette tanımıştır. Konferans müzakere neti-
verecektir. Yakında Salamankaya bir 1 celeri hakkında yarın· kara-

Berlin, 22 { A. A. J - Lord siyasi ajan gönderecek?r. ı nm vereeektır. 
Halifa'ks Londraya dönmüştür. 

Lord Halifaks berlinden ay 
rılmadan evvel gaze~ecilere; 
yapılan görüşmelerde lngiltere 
ile Almanya arasındaki hava 
iyileşmiş ve daha iyi biranlaş 
ma için bir kapı biraz açılmış 
tar. demiştir. 

logiliz Fransız ve Alman ga 
zeteleri ise bu mülakattan 
mühim bir netice çıkmıyaca 
ğmı yazmaktadırlar. 

Avusturgada 
Taokifat 

Viyana 22 (Radyo) - Tran
silvanya eyaletinde gizli bir 
teşkilat meydana çıkarılmıştır. 
on üç kişi tevkif edilmiştir. 

Hayattan şeş/er: 

Yıldızdan değil çelikten yarcıttık!. 
<> -

Geçen gün, mecmualardan 1 

birinde, tanınmış ve tutun- l 
muş bir imzanın bir şii-

rini okudum .. 
Hamasi neviden bu şiir; dü

nün zevkile hakikaten güzel.. 
Fakat bu günü ve bu günün 

edebi zevkini ifadede yaya 
kalmlŞtır. 

İşte bir misal: Şair, Türk 
ordusundan bahsediyor .• İstik
lil harbini kazanan Ot'~ 
yıldızlardan yarattığımızı söy
lüyor .. 

Yıldızlardan ord~ yaratıl

dığını zanneden şaire, bu acem 
imajının, b• günkü hayati ve 
kavi edebiyatımızda yeri kaldı 
mı diye sormaya hakkımız 
yok mu? .. 

Biz, Ot'duyu yıldızlardan ya
ratmadık.. Taştan, demirden, 
dağdan ve nihayet insan nev
inin nadir bir mihnetle ger
diği çelik göğüs çenberinden 
yarattık!. 

Anladın mı, yıldız şairi! ... 
GÜNCÜ 
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C. H. P. f Şof6r~erde tarifenin\ -Jap"nga da Fran·ko 

1 
ilk tedriatta nakil · I defllşhrtlmesbıi hilltmetini tanıyacah i oe taginler 

Ocak kongrelen 
1 

istt!dller · ·rokyo 21 (A. A.) Japon 1 İlk tedrisat ağr'etmeırlertruiz 
·--n.ı· ._ ....... ~ hükümeti; ispanyadaki isyan- arasında ban değıflkl.Uder 'V.t: 

Dün ~m cumhuriyet ma Hükumetin yeni bir kanun- dan evvol iki memleket ara- yeni tayinler yapılnuştır. 
hallesinin uçak kongresi ilçe la beuı:in d.izolden alınmakta sında ....-cut bütün muahele- Vilatimiz kiiltür drektörfü-
yön k~ul \>aş •aa ~t<M' Na olan gUmrük ve istihlik ver~- ri tosdik eder etmez Franko ğünce alakadarlara t.ebliğ t:di-
hz Yazganıo huzurile toplan ferinden mühim miktarda ten- hükU..tini tamyncağını bil- len bu ikinci kadroyu ay-rteıı 
-.ııştır · zilat yapması üzerine bütün dir*iştir. ı · neşerediyoru,;. 

Yeni ocak heyetine !ıait belediyelerde olduğu gibi şeb- Ye11i kocaeli ınebusu Yenipazar ilk ok"lllundan 
}\ikan, Hüsnü Konakçı muhar rımıı: belediyesine otombbil lzmit 21 (A.A.) _ Boş olan Siyavüş Odabaşı Oirecik k&,.-t't 
ırem Salcı seçildiler. Bunlardan ücret tarifelerinde 010 20 aiı... Kocaeli saylavlığr içfo bugün okuluna, Erbeylideo Şefik Giir·· 
Sait Alkan ocak reisliğine in betine bir tenzilat ya,...tı. yapılan seçimde C. H. P. nam- dem Dereköy okuluna; A.ydm 
tihap' edilmiştir. Şoförler, iki a,.bn beri tat- zedi Emekli Orgeneral Ali Orta mahalle okulllDdan Se~i-

Uerkez İlçesine bağlı horosköy, bik eeilmdd:o ... n bu tarife Sait Akbaytunğ ittifakla sc- de Cumhurizet okuluna. ~.t-
A.rapköy, Balıkköy Aragh semt ile auar ettiklerini ileri sil- çilmiştir. ç.adeo ~vket .&beyli okulu.na. 
ocaklarile Dağemiri ocak kon- "'ek IMinun değiştirilmesi için Romanya par/emen- Sökeden Kocagöz okulunda.n 
greleri lıçe yön kurul üyai• belediyeye bir istida vermiş- Nüzhet Tözün İstaııbuİ Kar a:.. . 
den Hamid Altıpar1Ntın hu- lordir. to.~u f e,,,Jıdi/di 1 köy Rum okuluna nakicdii-
:ıurile ya~r. "'(apılan se- Benzin fiatlannıD ucuzlama- Bükreş 21 (A.A.) Parle- ı· mişlerdir. 
ıç-.le horos köy ve arapköy üzerine Ankara, İstanbul ve . mento feshedilmi.ştir. yeni mezunlardan Cevdet 

k k l H E . Yeni seçim birinci kanunun Ô<TYen Burun köy. Şinas.\ oca yön uru una asan r- lzmir belediyelerinin tarifeler- b-

ı.~ ~ F il h b k R .d sonlanna doğru yapılacaktır. Bag~ arası, Yusuf Tolonay Y. an.Hı _ 
~· ey~u a öz c , aşı de 010 30 oisbetinde tenzilat l.upaııy. ada 11',Önu··ııii-
&üleyrn.an. oğlu, Ballkköy ve yapmış . olduklarma nazaran ·~ .,, lak köyü, Mehmet (Şmak Y t:-
arapla ~ak yön kuruluna Ha- Aydında i~leyen nakil vasıta- /er meselesi nihisar, Mürvet Yenip~ı.ar . 
. an Sarıtaş, Kerim Güney, Ra- larınm ücret tarifelerinde ya- Lond.-a 21 (A.A.) General Fethiye Akman Atça, Fehiın-e 
~id Aktaş, Dağemiri ocak yön pilan OıO 20 tenzilatta şoför- Franko gönüllülerin ge.-iye al- Çinebirinci, Nadir~ AtÇ.a, Şe.rkife 
kuruluna Ali karaca, Ali Riza d •nmas1 "tçı·n İspanyada her 1·k1• Koçarlı, Cavdet Bask.an A. -lerin mağ uriyctini mucip o- • 
Öztürk, Mehmed Karakaya taraf nezdine bı·r tahkı.kat köy, Mehru.et Oğuı. Karakol-lacak bir cihet görülmemekle -
seçilmişlerdir. Bunlardan Fey- b be . d'k komisyonu gönderilmesi tek- lar M. Şababeddin Doğanbey 

Ö d Ak 
era r muracaab nazarı ı ·- Ferihan yenipazar: R4='ml.İ}e 

mllab zbekT Raşi taş, Ali kata alan belediyenin tarife lifini esas itibarile kabul et-
Ri.za ÖztÜrk ocak baskam ol- Orta mahalle, Kadriye Gü.r·e· 

üzerinde yeniden tetkikata rniştir. lhisar ilk okullanna t.apn 
muşlardar. başladığl baber alanmıştır. B .... ')toyadinOVİ{' edilm~lerdir. 

Merkez İlçeye bağlı yurıkarı - __ • _ 
kayacık ocak kongresi evvelki Alman hariciye nazırı Romaya gidiyor Köy teftişleri uiin ovakamun baıckanı Ragv ıp L d d d·ıd· Belgrat 21 (A.A.) -· Yugos-
~- T on raya avet e ı ı ı b k·ı· h · · Egenin huzurile yapılmışbr. avya aşve ı ı ve arıcıye 

Yapılan seçimde ocak yön 
kuruluna Mustafa Deli, Mürsel 
~ökçe, Mustafa Karabıyık se-

çilmişlerdir. Bunlarden Mürsel 
Gökçe ocak başkanı olmuştur. 
Köşk [Hususi) Köşk mer 

kez ocağının yıllık kongresi 
211111937 pazar günü akşamı 
Kamunyö'n kurul!başkanı Meh 
med Sezer ile üyelerden Ma 
hir vura~ Fuad Çimen, Halid 
Sezer ve Rifat Kayanın hu 
zurlarile toplanmış ve bu top 
lanbda kamunbay Osman Ko 

Berlin, 21 (A.A) - Alman nazırı B. Stoyadinoviç ilk ka-
hariciye nazın İngiiiz hükü· nunun beşinde Romaya gide-
meti tarafından resmen Loc.- cektir. Bu suretle İtalya hara-
draya davet edilmiştir . ciye nazırmm Belgrat ziyaretini 

zanda bulunmuştur. 
Mahalli dilekler ko~ularak 

tesbit edildikten sonra ocakyön 
kurulunun seçimine geçiİdi. 

iade edecaktir. 

ita/ya Çine ınühim .. 
ınat .Yatacak 

Köşk [Hususi ) - Kamtınba 
)'llDlZ Osman Kozak rdakatın 

da karakol kumandant Mah 
mud Yarım olduğu halde kôi 
lerin teftişine. devam etme~ 
tedir. Bu kerede cu.made.re, 
koçak, İlyasdere ve eğri k~vak . 
köylerini teftiş dt.ikten son ra· • 
merkaıe avdet etmiştir. · · 

A)'dınuı tefrilı.a.ı:92 

Haydar Vural. Yusuf Sökeli 
İsmail Çerçi intihap edildiler. 
Bunlordan Haydar Vural baJŞ 
kanhğa intihap edilm~tir, 

Arkadaşlarımıza iyi haşan 

dileriz. 

• 
Baht işi 

Roman 

Zayıf pannaklarile saçlaruı:u \ 
okşayarak sordu. \ 

- Macid; bana bir fCY söy- ı 

lemek istiyorsun galiba. [ 
- Evet anne. Sana bir şey 

saylemek istiyorum.Likin bunu 
söylememin doğru olup ol
madığını bilmediğim ıçın ce
saret edemiyorum. 

Bak çocuğum analar 
evlitlannın sırdaşıdırlar. Ana
ya söylenmeyecek, söylenme
si doğru olmayacak hiçbir şey 
yoktur. 

- Peki anne söyliyeceğim. ı 

Sonra biraz daha y~nıı:ı~ sokul 
dum ve gözlerimi kapayarak 
anlattım. .. 

Anneciğim; ben bir kadını 

Y az:an: V. H. 

seviyorum. O kadın da beni 
seviyor. 

Boğazıma bir şey tıkandı. 
Sanki söyliyceklerim bundan 
ibaret imiş gibi birden sustum. 

Göz.terimi bir türlu açamı
yordum. Annemin yüzüne bak
mağa utanıyorum. 

Saçlanmın arasında gezinen 
parmakların daha yumuşak, 
daba şefkatli bir temasla ba
şımı okşadıklarım hissediyo
rum. Annemin tatlı ve munis 
sesini duyuyorum. 

- Peki sonra Macid. Hepsi 
bu kadar mı Söyliyeceğinin ? 
Bunu ben zaten biliyorum. Bo

: .ğazımdaki düğüm çözüldü. 
Hayır anne, Fakat nere-

Roma 21 (A. A.) - Romada 
bulunan Çin propaganda nazı
rı f tal yanın Çine harp levazımı 
satmakta devam edeceğini söy
lemi.ştr. 

Nazır B. Musolini 
müştür. 

ile görş- ı 

den biliyorsun ? 
- Beni dinle oğlum . Ana 

göıö hiç aldanmaz. Ben bunu 
daha ilk geldiğin gün anladım. 
Senin gittiğin gibi gelmediğini 

arkanda benliğinden, kalbin
den bir parça bıraktığım hisset 
tim. Senin ruhuna giren bu 
varlığın kim olduğunu · şöyle 

böyle tahmin etmiftim. Likio 
bugün onuda biliyorum. Onun 

için hep bu günü; böyle dizime 
başını koyacağın bana kalbinin 

sırlarmı dökeceğin . günü bek
ledim. Onun için söyle çocu
ğum. Yahnt istersen ben sora
yım sen cevap ver. 

Böyle daha kolay olur. 
Oh güzel anneciğim benim. 

Sevdiğin, gönderdiği~ re-.
simde yanın<la duran hasta ba
kıcı değil mi ? 

Evet anne. 
Yüzünden kibar bir ka-

Kamunbay teftiş esnnsrn da 

köylerde gördüği\ noksanlaruı 
kısa bir zamanda yapılma:sH1ı · · · 
muhtarlardan istemiştir . · · ·' 

T efiş gören köyler b.alk.ı İm 

munbayın alakasından . çok 
memnundurlar. 

dına benziyor. Tahm.Uıim ra·~ı
lış IDJ ? 

Hayır anne. 
Ailesini tanıyor ı:m.ıstuı , 

hususiyetin var mı onlarla ? · 
- Evet anne; heuı pek fwa. 

• • ·ı.· 

- Şu halde ne istiyors~n : · 
onu almak mı? 

Bilmem anne .. 
- Bilmeın ne demek? ·Eğe.r 

onu sana istersek vermezler ·. 
mi, yahut v;ırmaı. mı ? 

·- Anneciğim böyie değ?! 
mesele. o hana va.nnak ister .. 
lakin varamaz .. 

Niçin ya.. . . 
Çünki evlidir. '· Bugün 

memleket hudutlarıo'm ciıŞmda 
v yaşayan bir adamın nikahlısldfr: 

Başımdaki " ellerin titrediğiui, 
takallus ettiğini' duyuyornm. 
Sesi biraz ağırlaşıyor. · · 

- Meseıe· z.annettiğinı<i"en 
daha ağırmış C>yle ise... · · 

(D~v• ;u )lilrın ) 
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Muğla - Aydın Maçı 
Eko11ö111i: 

Pamuk ipliği 
Ucuzladı 

1 -1 berabere bitti iktisat Vkaletinin parnuk 
ipliği fiatlarmı tetkik ederek 
fiatlarda mühim tenı:ilit yap~ 

tığı malümdur. 
Yapılacağını evvelce haber 

verdiğimiz Muğlanm Yayla 
spor futbol takımı üe Aydın 
spor futbol takımı arasındaki 

futbol ~açı Paur günü Aydın 
spor alanında yapılmıştır. 

Saha oldukca kalabalık idi. 

Mü.<iabakaya. saat on dört 

kırk beşte hakem Sanatlar o

ln.du öğretmenlerinden Bay 
Kurbam.o idare~inde başlan

mışb.t. 

Muğla takmıu:un içinde Ha

ınit, S-ezai, Nevzat gibi kıymet
H futl?olcuları gördük. 

A.xdı9 takımı sa~ya şu şe
J...ilde ç.ık b. . 

Fikret Ulvi, Ragıp 

am.mer, Hasan, hüsnü 

~ot, Osman, Zihni, 

All 

Mu-

Tur

Kenaıa, 

T a.kı~da Ali Birkan.la Sun-
.., uru göremedik. 

Oyuna Muğlallıların vunışile 

başlandı. Aydın baf batbnda 

kesilen bu akın güzel bir pas~ 

!a soldan hücum halinde Muğ

fa kalesine doğru inkişaf etti. 

Aydınlılar pek çabuk ve pek 

lrola~· bir hakimiyet tesis et

iilcr. 
Tod hep Muğla nısıf saha

~ında ve kalesi önünde dola

~1yor. 

Sağdan soldau akıyorlar. 

yctlnıı sağ taraf daha z.avı.f. 

Küçük Alinin akınları Ye or-
1alayışları fena değil. 

Şimdiye kadar hep müdafaa. 

da oynadığım gördüğümüz Zih 

ni merkez. mubacım mevkiin-

· Fakat bunlar netice vermedi. 
Yine böyle milnferid bir akın 
hakemle Muğla oyunculan ara
sında bir münakaşaya scbeb 
oldu. 

İkinci devreye b~landığı 
zaman Muğlalılan dııba enerjik 
daha sert \•e daha ahlgan gör
dük. bu defa hakimiyet ekser 
zaman onlarda ve Ayam takı
mının ilk neşesi yok . 

Muğlalıların for hattında iyi 
pasla,malar görüyoruz Ve bu
da neticesini verdi. Mnğlalılar 
bir ceza vuruşunu gol ile neti
celendirdiler. .Şimdi iki takım· 
da kendilerine galebeyi temin 
edecek sayının peşinde .•. Ay
dınlılar adeta beraberliği ka-
bul etmiş gibi calışınayı bırak
blar. Oyunun heyecanı ve zev
ki kalmadı. Çünkü Muğlalılar 
iki korner yaptılar. Zihni 
nin Çektiği kornere bir defa-

' sında Hasan bir baş vurdu. La
kin lop avuta gitti. 

Nihayet oyun 1 - 1 berabere 
bitti. 
Aydın takımında ilk günle

rin intizam ve Enerjisini göre
medik ve bu gittikçe azalıyor. 

Bunun sebebinin araştırıl

:nası ve ' bu hale bir nihayet 
verilmesi ı.amanı gelmiştir. 

Çünkü likJer pek uzakta de
ğildirler. 

Salihlide büyük 
Deve gii reşleri 

Evvelce 4 numara : Vater 
iplikleri 3.300 . kilogramlık bir 
paketine' ait narh 950 kuruş
tan 295 kuruşa, 6 numaranın 
370 kuraştan 315 .kuruşa, 8 
numaranın 390 kuru.ştan 335 
kuruşa. 1 O -numaranın 410 
kuruştan 355 kuruşa indiril
miştir. 

Kath ipliklerin 4 numarala~ 
rı 350 kuruştan 325 kuruşat 
6 numaraları 400 kuruştan 
345 kuruşa indirilm~tir. 

Ziraat bankası 
Köylüye yardım ediyor 

Ankaradan Bildirildiğine göre 
Ziraat Vekaleti, muhtaç. ç.ift-

çilere yardım yolunda yeni 
tedbirler almış bulunmaktadır. 

Yardımların yapılması ıçm 

Ziraat Bankası nezdinde de te-

şebbüslerde bulunulmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere 

Bilecik Vilayeti dahilinde ku
raklıktan zarar gören 8 An

tebde birer köyuün bordarı 

tecil edilecektir. 

Edirnede 10, Zonüuldakta 2, 
Konyada bir köyle mahsulleri, 

dolu yüzünden zarara oğrayan 

Osmaniyede 2, Malatada 11 

köye tohumluk buğday dağı

blacaktır. 

• 
C. H. P. Salihli ilçe yön ku- iyi ve hayir/i bir İŞ 

rulunca 9111.938 tarihinde Salih- ! Sultanhisar [Hususi] - Ka-
lide büyük bir deve ~reşi ya- ı munumuzda en büyük ibtiyaç
palacağuu ve bu gürşe ~tirik 

lardan biri olan içme suyu 
edecek develer için başa yat- 1 meselesidir ki bu hayirli işi 
miş, ortaya 30 ve ayağa 15 li-

düşünen Sultanhisann eski 
ra m\ikifat verileceğini haber 

dede muvaffak oluyor. Sağına ailelerinden Bayan atike kö-
aldık. 

soluna güzel paslar dağıbyor Salihli mıntakasmdan olma- ye 1300 metre mesafede kar-
ve pas alacak yerleri tutuyor. yıp hariç mıntakalardan bu gıhk denilen mevkiden hafri 

Ukin bu baskıya ra~en güreşe iştirak için getirilip hiç yat yaptırarak getirtmiş ve 
sayı çıkmıyor. Bundada Muğ· bir güreş kazanamıyan develer şimdilik hafriyat ve amele 

için de üçer lira masraf ve- masrah olarak 540 lira. sarf fanm tamamen kapalı bir oyun 
sistemi tutturması ve birazda rilecektir. etmiştir. Bunun çeşmesi ve 

__, ..,.,__ sairesi bin liraya çıkacağı tah 
sertliğe kaçması müessir olu- Sultahı•!Qorda bir j °" mio edilmektedir ki bunu da 
yor . 1 Müsamere sarsfedecektir. Gelecek yaza 

Kalecide çok iyi bir istidat 1 Sultanhisar _ (Hususi) 19120 da suyu kuvvetlendirmek için 
Çok güıel kurtanşları var. gecesi ilk okul• himaye heyeti ikinci ve çapraz bir hafriyat 

Nihayet bu baskı bir netice menfaabna bir hayal ınüsa- yaptıracakbr. 
verdi. Kaçırılan bir çok fırsat- 1 meresi verilmiş ve yirmi beş Bu uğurda köylü için güzel 
llardrn sonra soldan inki.şafe- .. lira hasılat temin edilmiştir, fazilet gösteren Bayan Atike 

------------• yi takdiri bir vecibe biliriz. den bir akın. ve iyi bir ortala- YURDDAŞ: . ,,,.....~=~~!!l!!!!!!!!!I~===""" 
}'lşı Zihni güıel bir vuruşla sa- Az para ile çok gıda: 
yıya tahvil ettit Bu sır, kuru yemişleri-

Ve birinci devredel - O Ay- mizde var. 
dının baskısı altında bitü. 

Bu devrede MuğlaWarin Ay

dının açık oyunundan istifa

de ederek münferid bir iki akı:
nı oldu. 

Uluıal e konomi ve arttırma kurumu 

l ıntiyil sahibi ve Um_umi Ne~riy ;ıt 

MUdürü ~ Eteıu Mendre~ 

BMtldığı > tr : 

(.'. H. P. Ba.sune•·i 

~........ Abone şeraiti .... _, 
Yılhğı her yer için 6 Hra . 
Altı aylıfrı 3 liradır. 
İdare yeri: Aydında C .. H. 

P. Basımevi. . 

~ gazeteye ait yaular için 
~ yazı işleri m.üdürlüğüne, ilcin
f lar için idare müdürlüğüne 
; müracaat edilmelidir. 
•W+•-•••••••...-+••••• .......... ........_.......--.,..-..., 

YOZ: 3 

ilin 
Aydın ctımhiıriyet 
Muddeiamumilinde11 

Aydtn cez.a evinin birinc'i 
kanun 937 iptidasmclan Mayıs 
938 nihayetine kadar aftı ıtyfık 
ihtiyacı olan ve muhamnfen be.
deli 5040 liradan ibaret bulu~ 
nan beheri 960 gramdan 63000 

adet tayin kapalı zarf uswiyie 
münakasaya konubı:iııştur. İha-
le 3()1111937 tarihine mfısadif 
sali günü ,saat 16 ·da. C, M.· U~ 
liğinde ~üte.şekkil k~yonda 
yapdacakbr. Muvakkat , teıru
nat 380 liradır. 

2 Teklif m~ kh.ıpları Jf)l1 l,ı 
937 salı günü sa'at 16 ye kadar 

1 makbuz mukabilinde C. M. U. 

1 
· li~ne v~rilecektir. Sartn~me

: nın tastıkli sw-et.ini istiyanlc.--e 

parasız olarak verilir. 
(190) 13,18,23,3-0 

ilin 
(Jiııe belediye 
Rei.'lliğinden 

1 Eksilt~ye konulan iş.: 
evvelce münakasaya ' çıkarılıp 
talip zuhur ebniyen Çine 
kasabası belediye mtnta
kasının 27 hektar meskün ve 

66 hektar gayri meskün kısmı
nın haritası alınmasıdır. 

2 Muhammin kıymeti be-
deli 20 lira, gayri meskün kısım 
10 liradır. 

3 İha •e müddeti ilan tari-
hinden itibaren 10 gündür. 

4 İhale kapalı zarf usuW.e 
ve 2490 No. lu kanun hüküm
leri dairesinde 271111937 cu
martesi günü saat 1 l de Çine 
belediye encümeni buzurwıd.tt 
icra edilecektir. 

5 - Taliplar eksiltme şart
namesini çine belediyesinden 
meccanen alabiliı:ler. 

6 - Teklif Mektublart 4üncü 
maddede yaulı saatten bir saat 
·evveline kadar çine belediye 
encümenine verilmiş · veya pos
ta ile gönderilmiş olması la-
zımdır . ( 201 ) 

18 23 26 

ilin 
Aydın vakıflar 
idaresinden 

Karapınar 171111937 kara
hayıt ve köşk 181111937 gün
lerinde satılacağı evelce ilin 
edilmişti. Bu mıntakadaki va
kıf zeytinliklerin ikinci artırma
ları [ Karapmar mıntakası ] 
241111931 çarşamba ve( Kara
bayıt, Köşk} mıntakasına ait 
satışların 251111937 perşenbe 
günü saat 9 za kadar arbrma 
ru uzatıldığı ilan olunur. 

(208) 

( 



Aydın memleket hastanesi Httriciye mütehassıs1 

Paris tıp fakültesi hastanelerinden mez-uo 
Muayenehane: Park karşısında yeni yapt·rdığl evinde 

ilin 
Böcekli Halil 

İbrahim 
Aydının yegane emlak 

Komisyoncusu 

En ebven ve en uygun şart
larla em lak sat.ılır. 

Acele zeytinlikler, bağlar 

bahçeler ve evler 

İstasyon caddesinde No: 4 
( 197) ( 6- 6) 

Aydın vakıf /ar 
/dare.'linden 

Karacasu merkez kasabasın
da çarşı içinde kain Nazilli 
vakıflar idaresine ait bilumum 
dükkan ve mağazaların ve kah
velerin mülkiyeti açık arttırma 
suretile ve değer fiatla sah-
lacakt.ır. İhale bedeli peşindir. 

, Artırmaya iştirak edecek olan
lar önden 0 0 7.5 muvakkat te
minat vereceklerdir. ihaleleri 
131121937 pazartesi saat 9 da 
karacasu kaıa merkezinde 
yaptlacakbr. Taliplerle fazla 
malumat almak isteyenlerin 
her gün Nazilli vakıflar idare
sine veyahut o gün Karacasuya 
varacak memura müracaatları. 
(183) 9 16 21 10 

sınıf dahili hastalıkJar 

Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
Paris Malatiroloji mektebinden ve dahiliye. çocuk 

1ıaataneleri klinilılerinclen meJ:un 

Hergün hastaJarmı Orta mektep caddesi Eski postahane 
bin"'Sınd.a kabul eder ' 111 

Kazım Aydınel 
Kitapçabk ve kağıtçılık evinde bulursunuz 

Halk ve Okul 
Kitaplannda mühim iskonto yapılır 

Okul Talebe 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallanndan bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçınlmaması 

• 
Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 

Demiryolu caddesi : Aydın 

SAYl ~ 100 

iJ , ~1'Tı ı:rıı '11~~3 ·M rJ 
RAKTERİYOL<>C 

Nuri Şemsi Güneren 
İntani Hastalı~ lar Müteb.:ıssı.:n 

Dahili İntani hastalıkları laburatuvar muayenelerıle 

C. H. P. Basım evi 
İyi kağıt, Sağlam citt, Temiz baskıb her nevi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder. 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir . 
.- lıanlannızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın İli Tarihi 
Yauu) 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
ilk ıaman!ardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalannı resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eserdir. 
Her Aydınlınm bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. 

Fiatı 250 kuruştur. 

~I~ ,.H~' ...... 

: Foto Abbas T oğu 
wş. Fotoğrafcılık ve levazimab 
i@ Atölyemizden ber marka taze filim fotoğraf ma-
i&> kinaları çok şık kornifler, albümler, rontken filim-

lerini uçuz fiatla tedarik edebiliraiait. Makinası ol-
~ mıyan amatörlere çetitli ağrandisman yaptırmak 
B" iıtiyenlere kolaylık gösterilir. 
5' 140 Aydın hükumet bulvarı VAkıflar idaresi altıncia 

.._._ .. ~ ....... _._.MM ... 
........................................................ 
ı : • DOKTOR • • • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahkları MGtaba_., j 
• Paria Tıp Fakültui Hutaoelerinde.n lhtiaula ı 
i Muayenehane: Aydı!Mla Gazi Bulvana4a Bafaboarha dükkaDJma ı i lzerinde her pD aaba.bclan akpma kadar HutaJanaı kabul eder. i 
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