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Atatürk 
Başvekili kabul 
ettiler 

İstanbul 23 [ A. A. ] 
Dün Savarona yatı ile Ban
dırmadan İstanbula avdet 
eden Baş\ ekil Celil Bayar, 
HariciyevekiJi doktor Arasla 
beraber yattan çıkarak Dol
mabahçe sarayma gitmişler 
ve Reisicumhur Atatürk ta
rafından kabul buyurulmuş

lardır. 
Başvekil Reisicumhuar İz

mir seyahatı hakkında maru
zatta bul•nmuştur. 

Cumhuriyet Halk 
Partisinirı bir tavzihi 

Ankara 22 [A. A.) - Cum· 
.huriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğinden tebliğ edil
miştir. 

Her sene cumhuriyet bay· 
ramında olduğu gibi on be
şinci yıldönümü münasebetile 
de parti bayrağının çekilmesi 
hususundaki parti teşkilibna 
ve partiye bağlı kurumlara 
gönderilen, ilgili makamlarada 
mamlümat olarak sunulan ya· 
zının Ulus iazetesinde resmi 
devaire de şumulüne delalet 
eder bir yazı intişar etmiştir. 

Resmi günlerde, resmi de
vaire bayrak çekilmesi kanun 
-ve talimatnamelere istinadeder. 

Parti bayrağının nereye ve 
nezaman çekileceği de öteden 
beri müttebaz usul ve talima
ta tabidir. 

Bayrak talimatnamelerinde 
biç bir değişiklik yoktur. 
Tavzih olulnur. 

Halinkanın cenaze 
merasimi parlak oldu 

Prağ 22 [ Radyo ] - Mon
ainyör Halinkanın cenaze me
rasimi muazzam tezahürata 
sebep olmuştur. Halk, Çekos
lovakyanın istiklalini müdafaa 
için tehlikeden yılmadan çab
fan büyük ölünün önünde 
hürmetle eğilmiştir. 

··=====================· 
Hallı.oi lı6,-•i: 
,. ---- --· 
BugiD: 
1 - Saat 16,30 da Kurs

lar ye 17,30 de Spor şu· 
besi komiteleri toplana
cakhr. . 
2 - S~et 18 de HalkeYi 
binuı?da Jtiireş dersleri i 
vardır. · ~ 

rna: 

Niğdede bir seylab f el ak eti 
Sular şehri basb, demiryolu ve elektrik 

fabrikası harap oldu 

Niğde 22 [ A. A. ] - Dün 
saat on altıda çok pddetli 
surette başlayan yağmuru 

müteakıp yakın dağlara düşen 
toludan hasıl olan seller, 
şehrin şark tarafını tamamen 
istila ve demir yolunu kısmen 
tahrip etmiş, elektrik santralı 
i!e mezbahaya sular dolmuş

tur. 
Elektrik santıralı suların 

dolması yüzündeµ çalışamaz 
bir hale gelmiş ve şehir ka
ranlıkta kalmıştır. 

Seller; henüz kaldırılamıyan 
liarmanlarla Niğdenin ve eski 
gümüş, yeni gümüş köylerinin 
sebze bahçelerini ve bostan-
larını kamilen tahrip etmiştir. 
Su basan evlerde halkın unları 
yiyecek ve giyecek eşyalan 

tamamen ıslanmış, çamurlar 
içinde kalmıştır. 

insan ve hayvan zayiatı da 
vardır. Şimdiye kadar bir ka
dın ve bir erkeğin boğulduk
ları tsıbit edilmiştir. 

Araştırmalara deTam olu
niyor. Hasarat ehemmiyetlidir. 

Hatlardaki bozukluk ve 

seller yüzünden htanbul ve 
Adana trenleri gelmemiştir. 

Trenlerin epiyce bir müddet 
gelip sıidemiyecekleri tahmin 
ediliyor. 
Yağmurlar kesilmiş ise de 

hava kapalı ve yeniden yağ
mak istidadını göstermekte
dir. Bor ilçesindeki hasaratın 
miktarının daha çok olduğu 
duyulmuştur. Vilayet geregen 
tedbirleri almaktadır. 

Küçük antant konseyi işini bitirdi 
Macaristanın slahlanma hakkı tanındı ------

Belgrad 23 [ A...A.] - Küçük antant daimi konseyi içtima· 
ları nihayet bulmuştur. 

Neşredilen bir resmi tebliğde; Macaristan ile küçük antant 
arasınea her türlü kuvvete müracaattan karşılıklı surette vaz 
geçilmek kaydı Te küçük antantı teşkil eden üç deylet tara
fından Macaristanın slahlanma bahsinde hukuki müsavabnı 
ihtiva eden anlaımalara vanldığı bildirilmektedir. 

Japonlar müthiş bir 
bombardmana başladı - -Paris 22 - Y angçe cep-
hesinde ileri kareketleri haf
talardanberi durdurulmuş olan 
Japon kuvetleri Cin me\l'kileri 
üzerine en müthiş bir bom
bardman ateşinin himayesile 
yeniden taarruza geçmişlerdir. 
Japonlar Poyan gölünün 50 
kilometre şarkına asker çı
karmışlardır. Japon mahfelleri 

Kiokiangın otuz kilometre 
cenubu ıarkisioe yaptıkları 
ihraç bareketile şimdi Nan 
Şaııgı tehdit ettiklerini iddia 
~c:liyorlılr. 

Londra 22 - Şangbaydan 
Rofier a~ansına bildirildiğine 
göre 22 yaşında genç bir İn
giliz taciri bu sabah Japon 

-mitralyöz kurıunlarile öldrül
müştür. 

Kolombo 22 - Röyter mu· 
habiri bildiriyor: 

Maraşal Çan - Kay - Şekin 
nezdinde askeri müşavirlik 

vazifesini yapan ve B. Hitler 
tarafından son zamanlarda 

geri çağrılmış bulunan Alman 
kurmay binbaşısı Llndeman 

Çin · Japon harbi hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Japonyanın Çini istilası 
NaP.olyooun Moskova seferisıe 
ziya!le benzemektedir. Ve o
pun gibi hiçte ıercfli almıyaD 
mnıabih bir neticeye varacak
br. 

{Türk kuşu kampında 
1 Gençlerimizin 

muvaff akigeti 
Ankara 22 ( A. A. ) 

Türk kuşu motörlü, motörsüz. 
kampları Temuz ortasından 
Agustos on beşine kadar 
motorlu tayyare mektebinde 
788 saat sürmüş olan 4514 
uçuş olmuş, İnönü kampında 
ise bu müddet zarfında 9481 
uçuı yapılmıstır. 

Motörlü tı1yyare mektebin
de yalnız başlarına motörlü 
tayyarelerle uçmakta olan 
talebenin sayısı 39 dur. 

Her iki kampta yapılmış 
olan bu 13,995 uçuş esnasıoda 
en ~ küçük bir kaza ve 

ariza olmamıştır. 

Avusturya 
Hükumet adamlarının 

Muhakemesi 
Paris 22 [A.A.] - Berlinden 

Havas ajasısa bildiliyor: 
Eski Avustury federal hü· 

kümeti erkanının yakında Vi
yanada teşkil edilecek birdi-
vani ili huzurunda muhake
meleri henüz Alman marbu
atı tarafından haber verilme· 
miştir. 

Bu haber şimdiye kadar 
yalız hariçte yayılmıştır. Al
man hükumeti bu hususta 
kati bir karar vermezden ev
vel bunun hariçte yapacağ1 
tesiri anlamağa çalışmaktadır. 
Bu ıeseble suçluların yüksek 
divana edilip edilmiyeceğini 
tasrihden sakınmaktadır. 

Bu sabah hariçde neşredil
mek üzdre yarı resmi bir teb
liğ verilmiştir. 

B tebliğe göre yeni kanun. 
çok ihtiyatla tatbik edilecek
tir. Ayni hebere göre Avus
turya devl~t ve vilayet erkanı , 
tarafından kanun esasiye mu
halif vahim hareketler tesbit 
edilmesini mümkin kılmışbr. 

F rankistler 
Bir dağ işgal etmişler 

Salamaoka 23 [Radyo] -
Bütün cephlerde F rankist kuY
vetlerinin faaliyetleri artmak-
tadır. Ebri cebhesinde müthi,._ 
bir bombardmandan sora Ebri 
mıntaksında cumhuriyetçileria 
bütün muvasala yollanna ha
kim olan dağ qgal edilmiştir. 

Bir alay tamamca esir edil: 
mit. 32 mitralyöz, 80G tüfe\. 
3 Bas tanp ti• ıcçmiftir. 

\ 
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İl içinden röportajlar: 

-- Karpuzluda --

Çine kazasının yıllık istih
sali olan iki milyon kilo zey
tin yağının yar·dan fazlasını 
karpuzlu nahiyesi çıkarır. 

933 Yılı soğukları Karpuzlu 
zeytinlerinede çok tesir etmiş 
bu yüzden dört senedir na· 
hiyenin zeytin yağı istihsalin
de mahsus bir noksanlık gö
rülmüş, fakat köylünün timar 
merakı ve bakım sevgisi, ya
nan ve kuruyan ağaçların 

dört yılda ihya olunmalarını 
temin etmiştir. Zeytin imar 
ve timarı hakkında konuştu
ğum zeytincilerden fenni imar 
hakkında görüşlerini öğren

mek istedim. 
Zeytinciliğin ihyasının fenni 

imar ve timarla kabil olacağı
na hepside inanmışlar ve 
iman etmişler. Fakat bir, 
iki yıl mahsulü alınamaz kay· 
gusile bu usulü zeytinliklerin 
de tedricen takip ediyorlar· 
mış. Mütehassıs Ferruh bu zan 
ve tahminin yanlış olduğunu 
söylemişti. Bunu Aydın sütün
lerinde okuyan Karpuzlılar 
bu seneki tecrübelerinden 
elde edecekleri netice üzerine 
mevcut zeytinlerin gelecek 
yıl birde fennin emrettiği şe
kilde budanacağını söylüyor
lar. 

Karpuzlının zeytinden sonra 
başlıca geliri hayvancılıktır. 
Yunanistanda hatta Maltada 
çok tutulan ve aranılan Kar
puzlı danalarının, dış pazar
da kazandığı şöhretin sırrı 

bakımdır. 
Karpuzlulular, sığırlarını dağa 
salıp, satacakları zaman 
tutarak pazara getirmiyor· 
lar. Südden ayrılan danalar 
besiye çekiliyor. ıyı bakılıp 
yetiştirildikten sonra pazara 
götürülüyor. 

iki yıl evel bir parti kong
resinde, hayvanlarının dağda 
başı boş bırakılmasına müsaa-
de olunmadığından şikayet 
eden bir köylü yurtdaşa, ilba
yımız: Bizde hayvan neslinin 

tereddi etmesinin başlıca se
bebi, başı boş bırakılması ol-

duğunu izah etmiş, bunun 
ziraata olan zararlarını da 
anlatmışb. 

Karpuzlu zeytinciliğinin in
kişafı ve hayvancılığının te
rakkisi, bu çok doğru görüşün 
beliğ bir misalidir. 

Karpuzlunun çam fıstığı ve 
balı da çok meıhurdur ve 
nefistir. Fakat bunların her 
ikisi de yıldan yıla azalıyor

••lf·· K;upuzlulular, ziraat 
daiı:eaini~ , Karpuzlunun çam 
fısbğı ve bcilcılığile ilgilenme- . 
sini diliyorlar. 

O. Becerik 
Karpuzlu nahiyesinin mer

kezi, tarihi Alinda şehri
nin harabeleri ' zerine ve 
yanına kurulan Demircidere 
köyüdür. 

120 hanelik bir köy olan 
Demirciderede mahsüs bir 
imar hareketi var. 

Pazar yeri temizlenmiş, pa
zarcılara ayrılan yerlerde 
dükkanlar kuruluyor. bir na
hiye müdürü evi bir de jan
darma karakolu yapılmış. 

27 Köyü olan Karpuzlu 
nahiye merkezinde kurulan 
pazarda çok canlı alış veriş

ler oluyor. Geçen hafta pazar
da tanıdığım bir manifatura
cı arkadaşımın 500 lira alış 
veriş ettiğini öğrendim. Kar
puzlu pazarına her hafta ge· 
len manifaturacılar 20 ka-

• darrur. 
Bu vaziyet karpuzlunun ikti 

sadi varlığını ve köylünün e
riştiği refahı tebarüz ettirir 
sanırım. 

Karpuzluda ticaret gittikce 
inkişaf ediyor. Fakat bu na
hiyenin' bu gün en mühim 
ihtiyacı yoldur. 

Karpuzludan Çine şosesine 
21 kilo metrelik bir köy yolu 
vardır. Milasa da 15 kilo met
re uzaktadır. 

Bugün bu yoldan motörlü 
vasıtalar işlemekte iseler de 
esaslı bir surette tamir ıslah 
olur.rsa nahiyenin ticari ve 
iktisadi inkişafına çok yurdım 
edecektir. 

Yapılan ve bu yıl bitirile
cek olan okul binalarile ya
pılması tasavvur olunan bina
lar bitirilince nahiye çocukla
rının okuma ihtiyacı tamamen 
karşılanacaktır. Nahiyenin sıh
hi vaziyeti de çok iyidir. Sıt
ma mücadele memurundan, 
bir çok köylü kardeşlerin kart
larını vererek binin aldıkları· 
na ve kendilerini muayene 
ettindiklerine' sevinçle şahid 
olduk. 

Karpuzluda asayış çok mü
kemmeldir. Biri Nabiye mer
kezinde iki jandarma Kara
kolu vardır. 

Bu yağ ticaretile meşgul o
lan o köylü bir yurtdaş bana 
aynen şunu söyledi : 

- Evvelce de biz yağ tica
reti yapardık, Fakat eşkiyaya 
salgın vermekten bize bir şey 
kalmazdı. Bugün ben oda ka
pım açık yatıyorum. 

Evvelce bu dağlarda eşki
yadan geçilmezdi, Cumhuriyet 
köklerini kazıdı. Cumhuriyetin 
ilk senesinde idi birisi baş 
kaldırmak istedi. hemen tepe
lendi .. 

Bize bu ·günleri gösteren 

Tiroit guddesinin sağlığı 
insan kendi aklından hoş

nut olmasa bile, daha ziyade 
akıllanmak ıçıu kendisine 
maymun tiroidini aşılatmak 
·herkesin yapabileceği bir iş 
değildir. Zaten tiroit guddesi 
işe yarıyacak şempanze may
mununu bulmak hem güç, 
hem de çok pahalı. 

Fakat, bir maymuna bir de 
aşıyı yapacak usta bir opera
töre lüzum katmadan, kendi 
kendinin tiroit guddesini daha 
iyi işletmek mümkün olursa. 
Bunu herkes ister sanırım. 
İnsan kendi aklının şimdiki 
derecesinden hoşnut olmakla 
beraber fazla akıl elbt'\tte göz 
çıkarmaz. Bu usulün ötekine 
bir üstünlüğü de var : Şimdiki 
aklından hoşnut kalmadığını 
kimseye söylemiye lüzum kal
maz. İsterseniz, bu yazıyı o
kumuş olduğunuzdan bile hiç 
bahis açmazsınız. 

Tiroit guddesinin sağlığını 
korumak, demek ki onun iyi 
işlemesini ve aklın da iyi de· 
recede bulunmasını temin için 
bir kere bulaşık, ateşli has
talıklardan sakınmalıdır. Gud
deyi bozan en ziyade öyle 
hastalıklardır. Meşhur mare
şal Mak Mahon'un : 

- Tifo o kadar kötü has
talıktır ki insan ondan kur
tulsa bile budala kalır. Ben de 
o hastalığa tutulmuştum. 
Dediğinin hikayesini elbette 

işitmişsinizdir. Tifonun bu 
marifetini zaten herkes bilir. 
Bu da tiroit guddesini boz
masından ileri gelir. Bulaşık 

hastalıklardan büsbütün ko· 
runmak her vakit elimizde 
olmasa bile, bıç olmazsa, tu-
tulmamaya çalışmak elimiz
dedir. 

Çok içki ile fazla et yeme
nin de bu guddeyi bozduğu 
şüphesizdir. Çünkü tiroidin 
işlerinden biri de barsaklarda
ki zehirlerin tesirinden insanı 
kurtarmaktır. İçki de etler
de barsaklarda birer ze-
hirdir. Gudde yorulacak ka
dar işletilince, tabiidir ki, bo-

zulur. Çok içkiden sonra ge· 
len fikir gevşekliğ,nde de ge-
ne bu guddenin yorgunluğunu 
hatırlamalıdır. 

Tiroidin fazla işlemesi aklı 
uyandırdığı gibi, aşk duygu
sunu da arttırır. Pek akıllı 
adamların aşka da düşkün ol
dukları bunu gösterir Şu ka· 
darki aşk duygusunun fazla 
işlemesi de o guddeyi yorar 

bu dirliği veren cumhuriyettir. 
Onu bize veren Büyük Ata
mızdır. 

Bin Yaşasın. 

kuvvetten düşürür.. Pek tatlı 
geçen gecelerin sabahında 

fikir uyuştuğu vakit gene ti
roit guddesinin yorgunluğunu 
hatırlamak lazımdır. Ancak, 
aksiliğe bakınız ki, tiroit yo
rulunca hafıza da bozulur. 

Ç9k çocuk doğurmak da bu 
guddeyi bozar, diyebilinir. 
Üç, dörtten ziyade çocuk an
nesi olan bayanların da akıl 
cihetinden pek ileri olduklan
nı kimse iddia etmemiştir ... 
Tiroit guddesinin sağlığını, 

yanı ferdin akıllı olmasını 
temin edecek bu kaide cemi
yetin faydasına, şüphesiz zıt

tır. Fakat fertle cemiyet daha 
bir çok işlerde, birbirine karşı 
gelirler. İnsan cemiyete fayda
lı olmak için kendini - tabii 
aklını da - feda etmeye mec
burdur .. 

Bunlar hep menfi tedbirler 
bunların mtisbet olanı yok mu, 
diyeceksiniz. O türlüsüde var: 

Bir kere, boynunuzda tiroit 
guddesinin bulunduğu yeri 
bilirsiniz. Sizinki pek belli 
olmasa bile, elinizi boynunuzu 
aşağı kısmına götürüp de 
yutkunur gibi yapınca eliniz 
onu duyar. İşte orasını biç 
bir vakit sıkmamahsınız ki 
kan rahatça dolansın. Demek 
ki daima yumuşak ve geniş 
sırada oraya pek hafifçe ma
saj yaparsanız bu da kanın 

rahat dönmesini temin eder. 
Kan rahat dönünce de uzvu 
iyi işler. 

Bundan daha mühim tiroit 
guddesini hosnut edecek ye
meklerdir. O da en ziyade 
iyotlu yemeklerden hoşlanrr. 
Çünkü tiroidin asıl maddesi 
demek olan tiroksinin yüzde 
altmış beşi iyot olduğu gibi 
vücudumuzda bulunan iyodun 
en büyük kısmını bu gudde 
tutar. 

iyod denizde pek bol oldu
ğu için denizden çıkan hay· 
vanlarda çoktur. Fakat en 
ziyade midye ile istiridyede, 
daha az miktarı da uskumru-
da bulunur. Tatlı suda yetişen 
turna balığında uskumrudan 
fazla. Sebzeler arasında kut
konmaz bolca iyotla tanınmıı· 
tır. Bereket Yersin ki ondan 
ucuz sebzelerin bazılarında da 
bulabilirsiniz: Havuçta ve tare 
faıulyada, bir de terede. 

Kışın lihana ile pırasada. 
Mantarların zehirsiz olanlan• 
nı bulabilirseniz onlarda da 
iyot vardır. 
Kuşkonmazı istisna. edince, 

görüyorsunuz ki, bu dünyada 
akıl pek de pahalı bir matah 
sayılmaz. 

Uluıta• 
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Bozdoğan Haberleri 

Çatçat suyu veya daha yu
karlardaki sularda, bunları bir 
araya toplıyacak bi!' depo ya
parak, ve bu depoya bir yol 
çıkararak, suyu şe bre cüz'i 
bir masraf ihtiyar olunacağı 

cihetle .-ıatarak ve hatta Na
zilliye gönderip sattırarak bu. 
sağlık işini başarmış olabilir. 
Kasabanın ön planda gelen 
işleri bunlardır. Bunları yaz
makla, kasabanın en esaslı 
dertlerini eşmiş olduk. Şuna 
inanıyonz ki, belediye halkın 
isteklerine kulak verdiği an
dan itibaren her işi başarmış 

olacak ve en küçük bir zor
luğa uğramıyacaktır. Proğram· 
SIZ, gelişi güzel ve şahsi istek 
ve düşüncelere göre yapıla
cak olan işlerin hesabını halk 
sorarsa bu onun tabii bir hak
kıdır. Çünkü, demokrasinin 
esası budur. Belediye yapar 
halk yapılanları kontrol eder
se çıkan iş en iyi iştir. 

Kasaba için yapılması ge
rekli ve belediyeye de gelir 
getirecek bir işde, kasaba 
içinde kötü şartlar içinde ku
rulan ve kışları çok na mü
sait şartlar içinde geçen pa
zardır. 

Pazar, Nazillide ve Atçada 
olduğu gibi kasaba dışına 
alınmalı, pazarcılar için ka
palı bir hale sokulmalıdır. 
Alta hafif cimeotolu olarak 
yapılmalıdır. 

Köylülerin hayvanlarını bağ
lamaları için bir belediye ahırı 
yapılmalı ve yapılacak ahır 
sağlık kaidelerine uygun ol
malı ve diğer hanlara örnek 
teşkil etmelidir. Bunlar da 
yapılması gerekli işlerdendir. 
Getireceği para azımsanmıya
cak kadar çoktur. 

Bütün bu yazdıklarımıza 
eklenecek küçük bir nokta 
Yardır, 

Belediye tlüne nazaran ol· 
dokça güzel işler başarmışbr. 
Kendisine teşekkür etmezsek 
haksızlık etmiş oluruz. Bir 
kere esnaf, kasabada beledi
ye otoritesini tanımıştır ki bu 
bile büyük bir başarıdır. 

Kasabada yaptığı işler: 
Zarif bir köprü, bahçeli bir 

gazino, belediye park büfesi. 
belediye kahvesi, 2500 metre 
kare kadırım. Halkokuma sa
lonu ve 200 den fazla iskem· 
le. Bir kütüphane. Yapılmakta 
olan asri bir hali. 

Belediye nümune fidanlığı, 
hayvan pazarı, hayYan ahırının 
yapılacağı ve gelecek yıl da 
uri bir hal Ye pazar yerinin 
7apılacağı bir vaid halinde 
kalmıyacak iflerdendir. 0lµf11· 
nu beklemekteyiz. 

- Yazan : KÖYCÜ 
3-

Kooperatif yapısı ve koo
peratif çalışmaları : 
Muğla yolu üzerinde dış 

divarları ve iç teşkilab biten 
kooperatif deposunun yakında 

üstünün kapanması da bitecek 

ve deponun açım töreninin 25 
Agustosa yetiştirilmesine ça
lışalacaktır. Bu bayırlı mües
seseyi diğerlerinin takibini 

canügönülden dilemekteyiz. 

İncir satış kooperatifine or
tak yazımı hararetle devam 

etmektedir. Bugüne kadar 
ortak yazılanların sayısı 300ü 

aşmış ortakların taahhüt et
tiği incir yekunu yarım mil
yon kiloyu buJmuştur. Bunun 
bir milyon kiJoya ve ortaklar 
sayısının da 500 e yaklaşacağı 
günler uzak değildir. Kurtu· 
luşun kooperatifte olduğunu 

anlıyan ve ona dört elle sa
rılan köylümüzü içden gelen 

bir duyguyla tebrik ederiz. 
Bu satış yılının hayırlı olma
sını dileriz. 

Geçenlere kadar gelen bir 
emirle bundad sonra satış 

kooperatifine girenlerin kredi 

kooperatifine alınmamaları 

emredilmişken bugün, bunu 
icab ettiren sebepler kalkmış 
olduğundan bundan böyle sa

tış kooperatifine giren her 
ortak kredi kooperatifine or
tak yazılabilecektir. Bu ye
rinde olan kararı verdiğinden 
dolayı hükumete derin şük
ranlarımızı sunarız. 

Sevinele haber aldığımıza 
göre, çalışkan Araplı köylü
sünün köylerinde 1100 lira 
sarfile kurmak istedikleri köy 
konağının projesi tasdik edil
miş inşaatına müsaade edil
iştir. Yakında eksiltmesi ya
pılacaktır. Bunun diğer köy
lerimizin takibetmesini dileriz. 

Halkevi işi: 
Memleket kültürünün yük

selişine Halkevlerimizin ne 
büyük bir amil olduğu malu
mumuzdur. Köylerimize kadar 
yayılan bu kültür yuvasının 

bir an önce Bozdoğanda da 
açılmasına şiddetle ihtiyaç 
vardır. lstinadgahsız çalışma· 
lar verimsiz oluyor. Bu şubat
ta Bozdoğan HRlkevinin açıl
ması isin gerekli işlerin yapıl
ması için büyük İlbayımızın 
yüksek ilgilerine güveniyor 
ye bu işin tahakknkunu reca 
ediyoruz. 

• Devamı var • 

} 
.......................... .. 
ın·· d ı ı ı ilin 
1 
ı unya a ne er o uyorı 
: .......................... : 
O .. 1 ·· ·· ·· I 1 Aydın belediyesinden 

U gozu, Can 1 1 - Belediyenin mülkiye-

gÖz yerini tutarını tinde ~ulunan Cnmhuriyet 
mahallesınde 321 ada 11 par-

iki amanın g·özleri 
değiştirilerek açıldı 
Amerikada iki amanın göz

leri açılmıştır. Fakat öyle 
ameliyatla filan değil. Vakıa 
ameliyat yapılmış değil, fakat 
asıl gözlerin yerine bir ölünün 
gözü takılmak suretile. San 
Frausisko şehrinde doksanlık 
bir l<adın öldükten sonra 
ilmi tetkikat yapılsın diye 
cesedini tıb akademisine bah
şetmiştir. 

Kadın ölmüş, çok dirayetli 
bir cerah kadının gözlerini 
çıkararak, birisini ama bir 
rahibe, ötekini de bir mızıka
cıya aşılamış. Mucize kabilin
den muvaffak olmuştur. 

Her her halde bu doksanlık 
ihtiyar gözlük filan kullanmı· 
yormuş. Yaşayanların eksilen 
azalarını ölülerden tamamla-
~ak zamanı geldi demektir. 

Vilayet daimi 
encümeninden 

22181938 Pazarte~i günü 
ihalesi yapılmak üzere eksilt
meye çıkarılan forbes kum· 
panyasına ait müdüriyet evi 
kaşısındaki ziraat fidanlığında 
a~ılacak 3759 lira 80 kuruş 
keşif bedelli kuyu işine eksilt
me müddeti içinde talip çık
madığından eksiltme müddeti 
on gün temdit edilmiştir. 

Eksiltme 119/938 Perşenbe 
günü saat on birde Yiliyet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler Aydın nafia ko
misyonunda görülebilir. 

Muvakkat teminat 235 li
radır. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası ve 
ehliyeti fenniye vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatte 
vilayet daimi encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

757 

sel numaralı ve 204 metre 

murabbaı arsanın mülkiyeti 
arttırma suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammenin 
metre murabbaı 60 kuruştur. 

3 - Bedeli ihalesi taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü-
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 1068 kuruş muvakkat 
teminatlarile birlikte 5191938 
pazartesi günü saat 11 de 
Belediye daimi encümenine 
ilan olunur. 

19 24 28 3 743 

ilin 
Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden 
Hamzabali hacı İhbrahim vak
fından yavlu köyünün Kavaklık 
mevkiinde paşa fidanı namile 
anılan bahçenin 938 İncir mah
sulüne açık artırma neticesin
de verilen bedel haddi layik 

görülmediğinden arbrmanın 
temdidine karar verildi. İha
lesi 27181938 cumartesi saat 

onda Aydın vakıflar idar esin
de yapılacaktır. Taliplerle faz-
la malumat almak isteyenlerin 
Q-o 20 muvakkat teminatlarile 
Aydın Vakıflar idaresine mü-
racaatları ilan olunur. 756 

•
·.::......... Abone şeraiti ........ : 

Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
: Altı aylığı 3 liradır. i 
j idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baaımevi. ! . . 
i gazeteye ait yazılar için f 
j yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ~ 
j lar için idare müdürlüğüne f 
: müracaat edilmelidir. t 
: ................................................ : • 

lmtlyaz aahihl ve Umumt Neırlyat 
Müdürü ı Etem Mendreı 

Baııldıcn ver : 
C. H. P. Baumevi 

Aydın Belediyesinden: 
Cinsi Mevkii Miktarı 1aha11 4 Yıllık bedeli Muvakkat 

mene muhamaent teınlaab 
L. L. IC. 

" Sebze bahçesi Cüzelbisa Ma. 18400 175 13 13 
,, ,, Kurtuluş ,, 41300 350 26 25 
" " " " 29440 350 26 25 
,, ,, Orta ,, 34960 200 15 

1 - Belediye emvalinden yukarıda mevki vesairesi yazılı 
sebze bahçelerinin dörder senelik icraları açık arttırmaya 
konmuştur. 

.. 2 .. -:. ~steklilerin şartn~~e~eri görm~k üzere Yazı işleri 
mudurlugune, artbrmaya ıştırak etmek uzere hizalannda ya-
yazılı muvakkat teminatlarile birlikte 5191938 Pazartesi ıaat 
11 <le Belediye Daimi Encümenine muracaatları ilin olnnnr. 

[742] 19 24 28 3 
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MÜNİF İ. ERMAN 41 

NIENILEKET" HASTANESİ 141 
Do{Cum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her gün Park karşısında Bay Hasan Kami- G 
lin evinde kabul eder. 592 41 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 -1 
8ı.. Öğleden sonra 3 den itibaren J 
• aaııMı•A6ıC!k6ı•tDMQııaıataıaıaaıaawa. 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

--t---

yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

~~ııı;.ıı~ııu~ııı;ıııı;ıın;ıııı;q,1;.,ıqu~ı;ıı.;:ııııı+'ııı;ıuı1;11~1 1ı;ıııı:ııı~qp;qp;ını;ıın;ıı~ 
ırıeıııı ... ııuı;;;ıı~!ıı .. dlıı;;::.ııılh,dlllı .. iıllıı •• 1dl1ı .. 1dllı .. ı1111ı .. 11n11 ... ımı .. 11Pı11ııdtıı..ıınıı .. iıllııuıııııı;dıı1&1111ı .. liılıu;,1ı111b11d~J 

r!J Elengüllü ılıcalarına koşunuz f!j 
- :'i F;'tl 
+.E M k" . 1 f t· t . t ' ·1· y. ' l ' l;.+..s (tJ ev ıının eta e ı, esıs~ ının ıyı ıgı, servıs erın [+l 
f~l intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, {+] 
ı.·~ siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+J 
E:~; kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [~1 

l
r+~ gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru [+~ 
+ı b h l k1 . . 1 ' . A d += +€ ve asur asta ı anna ıyı ge en ıçmesı y ın ve .~ 

+1 komşu illerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile +1 
[+) sabit olan Eleogüllü ıhcalanna koşunuz. +j 

!
"'"+J Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, +l 
~~ temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. [tj . 
!4 Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri [!~ 
ı+1 Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek [+i 
[~1 ve her türlü ihtiyacımz gayet ucuz temin olunur. j+1 
1 = ~11'!1111'!!'1111!:'181""11P'!:!llP!:~~~il'!."lllP"l9'. 51111 1111•1""'~~ 694 ~~.!jl ~Aı"lt~ıdtı:."'t111ı!iı111::db~~~lı~~l11:d111~1J!i~1,'ıı11ıı~~~ lıı~ll~l~I ~ 

C. H. P. 

w;z~•l!9.•.•!;ii~~~~":l'':'''~":"-..+""+~~~.·~~!:lil 
~~ --~:=T";'' ,.., ... ___ 
: Dr. Nuri Erkan 
t Memleket hastane.:si eski operatörü 
+ Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun 
+.l Her türlü cerrahi ameliyatlar yapılır ve hastalar tedavi edilir 
+. MUAYENEHANE : Park karşısında yeni yaphrdığ'ı evinde r! Her saatte hastaları kabul edeı Eakir hastalar mec-
~ canen muayene olunur. 130 

~ ''•···~~ır;ıı~·~i~·ıi~·~~ ... ·········~~~·· ••••• - ii:dfb ............... 218 d1'1WllliiiiilıMıflltMiıllliiiii~lııliiııllllııliiııll~--..... .,.; ..... 

r""' . . .... 
DOKTOR - OPERATÖR 

D 
it) 

1 
Medeni Boyer 

Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdıi-ı evin üst kabnda 
kabul eder. i D Muayene saatları: 

~ Sabahları 8 kadar 
~ Akşamları 3 - 8 . 626 ~ 

lbııılıııaılı6!1ıtlllllııiııııilb61616ılııMbıılı~ıllıııdllıı6Aaı..a..ml ,, •• ı, •• , •••• 11ft1QJJllP ........ , •••• ~ 1 -{ Acele Satılk Ev )- ~ 
~ Aydının Cumhuriyet mahallesinde. eski_ Zira~t 1 
~ Bankası veznedarı B. Mehmed Tevfık Gunencın i 
it Mahallei mb ezkürefdek iki b~atlı altındha iki oda dbir 

1 & salon ve ir mut a ve ır çamaşır ane ve su e-
~ posu ile 400 metre bahçesi ve üstünde üç oda ve 

1 salonu havi bir bab hane acele satılıktır. Talip olan- @I 
ların Aydında Doktor B. Halil Gözaydına müraca- J 
atları ilan olunur. [684) 

iaı1ı66:1ıı11aamıı a a•edlDıı•aıııı..a•taA,•• 

AYDIN 
• 

ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


