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Başvekil lstanbula 
gitti 

Ankara 10 (A. A.) - Bat 
vekil dün akşam lstanbula 
gitmiştir. 

Sof yada bir suikast 
Harbiye müsteşarı 

- sokakta öldürüldü 
Sofya 10 - Harbiye müş

teşarı nezarete giderken meç
hul bir şahıs tarafından rö· 
velver kurşunile öldürülmüş· 

~tür. 

Yaver 'yaralıdır. Katil ken
disini öldürmüştür. 
Bu sui kasdin sebebi meçhul-

· dur. a.a. 

Fransız hava naz1rı 
1ngiliz - Fransız bağlı

lığını anlanth 
Paris 10 - Hava nazırı; 

logiliz hava heyetinin terefi· 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Hava nazıra bu ziyafette söy
'ldiği nutukta; her iki devle-
tin birbirlerine ne lladar ku• 
"kuvetle bağlı bulunduklarını 
tebarüz ettirmiş ve; •ulbu 
isteyorsak her sahada bera• 
berce çalııarak onu korumak 
en birinci vezif emizdir demit· 
tir. 

Nazır; kadehini Kral, kra• 
liçe ıerefine ve lngilir mille· 
1inin refabine kaldırmııtar. 

a.a. 
~- -

Musolini Jngiliz 
Heyetini lıabuletti 

Roma 10 (Rady) - Muso· 
lini harp mezarlıklannı ziya
ret için ltalyaya ğelen İngiliz 
heyetini kabul etmiştir. ........... 

Anierika kırmızı 
, salibi 

' 
· İspanyaya üç gemi 

hediye göndriyor 
Vaşington 10 - Kızıl sa

lip cemir,~ti üçyük gemisi ki
ralıyr~k ispanyadaki çocukla-

ra nod hediyesi olmak üzere 
ôyuncak, gıda maddeleri ve 
ilaç ·göndercektir .. 

' Bu gemiler . üç kanunuev-
,;,elde Nevyoktan hareket ede-
~ektir. a.a. 

Pilebiste lüzum kalmadı 
Alman kıtatı beşinci mıntakayı da işgal etti --------Berlin, 10 ( A. A. ) - Al- delegeleri dün toplanarak 

man kıtatı beşinci son mın· muhtar bir hükümet teşkiline 
takayı da işgal etmiştir. karar vermişler ve teklifleri-

Bu suretle Almanlar evelce ni Prağa bildirmişlerdir. 
Çekoslovakyanın pilebisit ya- Şu vaziyete göre bugünkü 
pılmasını istedikleri mıntaka· Çekoslovakya mekezi bükü· 
larını da tamamen işgal etmiş met Prağ olmak üzere Çek· 
bulunuyorlar. Bazı haberlere 

oslovakya ve Karpatlar altı göre artık pilebisit dahi ya-
pılmıyacak ve Almanların iş· Rusyası hükumetlerinden te-
gal ettikleri yerlerde kati şekkül edecektir. 
hududu teşkil edecektir. Bertin 10 - Alman Ordu-

ları yüksek ku~anda maka· Çakoslovakyada Slovakla· 
mından: muhtar bir idareye sahip ol-

malarından sonra Karpatlar Kıtaatunız bugün saat 10 
altı Rusyası mebuslarile Uk- da Südet arazisinin en son 
ranya mec.lisi ve milli meclis mıntakalarını işgal edecektir. 

Mısırda Bir Arbede Oldu 
Nahas paşa da yaralılar arasında 

lskenderiye 10 (A. A. ) - Dün lskenderiyede beş bin 
Vefdistle polis arasında vukua gelen bir arbedede Nahas 
paşa ile Makuvan bey ve polis müdürü Rossel paşa da debil 

f olmak üzere takriben yüz kişi yaralanmıştır. 
l===============i.;;;~==============~ 

Spor haberleri : 
• 

Aydınspor - Sümerspor maçı 
2-2 beraberlikle bitti 

-------------------Geçen senenin Lik maçla· layca kesen Aydınlılar hemen 
rından beri biribirlerile kar- Sümer nısıf sahasına yerleşti-
tılaşmamıt olan Aydınıpor ler ve bu baskılı oyun seme· 
takımı ile Sümerspor takımı resini vermekte gecikmedi. 
Pazar g6nii Nazilli sahasında Onuncu dakikada sol açık 
kalabalık bir seyirci kitlesi oynıyan Ali Birkanın verdiji 
huzurunda karıılaıtılar. Sayın gOzel bir pası çok güzel kul· 
Iİbayımızda sahada oyunu lanan Ulvi sağ köşeyeyi bu. 
seyrediyorlardı. lan bir vuruşla ilk sayıyı yap· 

Maçı Sümer•porun başkanı tı. 
Halid Arpaç idare etti. 

Takımlar sahaya çıktıkları 
vakıt Aydınsporun kapdanı 
ve en kuvetli elemanı Dur
guttan mahrum olduğu görü· 
lüyordu. Vazifesi ankaraya 
tayin edildiği için o gün 
Aydından ayrılmak mecburi
yetinde olan Durgut takımının 
bu son maçında bulunamamış
tı. Sümersporda kadrosuna 
eski Mendres sporlu halen 
Dağansporun merkez muavin 
yerinde oynayan Macitle 
Mendres sporun Hüsnüsünü 
alarak sahaya ç1km1ştı. · 

Kurayı Aydınspor kazandı· 
ğı için rüzgarı k~ndi lehine 
aldı ve oyun Sümerin vu· 
ruşile başladı. 

Sümerin bu ilk akınını ko· 

Bu gol Sümeri canlandırdı. 
O vakıta kadar ferdi bir kaç 
Akına inhisar eden çalışma· 
lannda bir topluluk görüldü 
isede devrenin sonlarına ka
dar bir türlü kendini 1-0 
mağlup vaziyetten kurtara
madı. Ancak son dakikalarda 

Niyazi yakaladığı topu güzel 
kullanarak beraberlik sayısını 

yaptı ve bu suretle biriaci 
haftayım 1-1 berabere bitti. 

ikinci devrede Sümerin bas
kısı altında başladı. O yun 
birinci haftayımda olduğu gi
bi strt devam ediyor. Yirmin
ci dakikada Firuzan takımı
nın ikinci golünü atarak 2-1 
galip \taziyete getirdi 

( Oevamı 2inci •ahifede) 

C. H. P. Ocak 
kongreleri 

Merkez ilçesine bağlı Sıra
lı1ar ocak kongresi 10/10/938 
Pazartesi günü yapılmış Ye 

ocak yönlrnruluna Ali Ona! 
Mustafa Ali Yüksel ve Mu .. 
tafa Ay seçilmişlerdir. 

Bunlardan Ali Onal ocak 
başkanı olmuştur. 

Turgut Barlas giiti 
Aydın sporun üç sene fa• 

sılasız kaptanlığını yapmış ve 
takımın yet:~mesi hususunda 
büyük hizmetleri görülmü.f 
olan Üstteğmen Turgut Bar-

' las Pazar günü 1eni vazifesi
nin bulunduğu Ankaraya mjj.. 
tevehhiben şehrimizden ay
rılmıştır. 

lyi abJikiyle kendini sporcu 
•rkaşlarına ve memlekete seT

dirmİf olan Turgut istasyon
da kendisini sevenler tarafın· 
dan geçiril mittir. 

Sporcu arkadaıımıza iyi 
yolculuklar ve yeni vazifeaiıa
de de haf anlar dileriz. . 

••• 
Bölge hegetl toplandı 

Spor bölge heyeti dün ak-
ıam ilbay ve başkan Ôzdanir 
Gündayın başkanlığında top
lanarak bölge işleri ve bil
hassa sabadaki intaat etra
fında konuımalar yapmıt •e 
kararlar vermiştir. -···-Sümerbank bas

ma fabrikası 
Birinci yıldönümünü . 

kutluladı 
937 yılı birinci teşrinin 9 

unda faaliyete başlayan Nazilli 
Sümer basma fabrikasının, 
yıldönümü töreni Pazar günü 
fabrikada alakadar bir kitle 
huzurunda kutlulanmış gece
sin de fabrika kantininde bi(, 
balo verilmiştir. Kalabalık ve

1 

samimi geçen balo sabah 3 e 
kadar ayni neşeyle deva~' 

1 etmitir. .. .. 

Kongreye davet 
C. H. P. Cumhuriyet ma .. 

halle ocak bcşkanlığından : • 
Oc ~ ğımızın yıllık kongresi 

bugün S-lat yirmide Koz di~ 
binde Kanberio kahvesinde 
yapılacaktır. 

Ocağımıza mensup partili, 
arkadaşların her halde g~l~· 

f meleri rica olunur. 
~~ ' 

\ 



YOZ 2 AYDIN SAYI 366 
~~=....-......;"'-"'--- -~ . - - ··- ~ -==--======-================::::; ~-- -'----"-=-"" -====:-:.·=- ~"'-='=-=-=-------

b içinden r6portajlar: 

Söke tütüncü/eri ne istiyor! .. 
:.18> 3 

Yılda yüksek kaliteli 400000 
kilo tütün yetiştiren Söke 
tütüncülerinin iki sıkıntıları 
var. 

İyi tohum .. 
~olay ve zamanında kredi. 
Sökede en ziyad Karabağ 

tohumu denilen bir cins to
hum ekilirmiş. ince 70 - 80 
yaprak veren bu cins tütünü 
ise Amerikan kumpanyaları 
katiyen tutmuyormuş. Cinsi 
v~ iklime uygun tohum bn
lamadıklarmdan, Söke tütün
cülerinin rağbet ettiği Kara
bağ tohumunun bu sahadan 
• r 
kaldırılması için inhisarlar 
idaresinin iyi ve cins tohum 
tedarikinde öncü ve aracı 

olması Söke tütüncülerinin 
başta gel.en dil ekleridir. 

Çünkü bir yerde çok iyi 
netice veren bir cins tohum
aan başka bir muhitte ayni 
kalite ve evsafta tütün istih
sali mümkün obnıyormuş. 

Son zamanlarda inhisarlar 
id~resinin iyi cins tohum is .. 
tasyonu açacağı hakkında bir 
taşavvuru olduğun Söke tü
tünc'ülerini çok sevindirmiş-

tir~~. İdarenin bu çok yerinde 
Ye hayırlı teşebbüsünün çabık 
ni~icelendirlmesi · yalnız Söke 
değiJ türkiye ~iitü~cülüğü için . 
bir nimet olacaktır. Çine tü'!' 
t~cµlüğü hakkında yazdığım 
:ia'~tl.ardan tohum işini,ıı 
eli~miyetini tebar.UZ ettir• 
m.i~~iin. Buda ·g~steriyorkt ·· 
tolu.i~ işi türkiye tütöncü.1.iF 
iü: '. ~akımından ele alınması 
çok. lüzumlu bir iştir. · . 
Kr~di işi, Söke .tütüncüleri, 

için mühim bir derttir. Zama~· 
nında müsait' şartlarla kredi . . . . ,-

bul41PlıY.aD lçüçük tlltüncüler 
için iki çare vardır. 

Ya. kiloaa · lieş kuru, vere· 
re~ ·1 par~ bulur v.e yahut tfl· 
tüoünü alivre satar·. Her iki 
auretlede müstahsilin ödediği 
f 8ıziıı · yüksekliği ve bu iıle 
Jğra:şranJa·rın temin ettiği nis
tietSiz kirı anlamak i~in uzun 
lles~ba hacet yoktur. 
'

1
Bunu önlemek için yegine 

~are müstahsilin koopratifleş• 
tirilmesi ve teıkilitlandrnl
masıdır. Bana kredi işinden 
bahseden tütüncüye koopra
tife ortak yazılmasını tavsiye 
e'ttiğimde, ortak olduğu fa
kat zamanında yardım göre• 
mediğini söyledi. Yine bu 
arkadaştan öğrendiğıme göre 
lıoopratifler tütün ortaklarına 
dikme, çapa ve kırma zaman
Jarıoda yardım etmelidir. 

Bunun temin olunacağına 
•e Söke tütüncülüğünnün aliv
reci , .ve ondalıkçıların ellerin· · 

O. Becerik 
den tamamen kurtarılacağına 
şüphemiz yoktnr. Yalnız ace· 
le edilmesini dıliyoruz. 

Söke tütilncülüğüode dikme 
mevsimi mühim bir yer tutu
yor. Tiitüncülüğü ki!ndisine 
meslek etmiş bir arkadaşım, 
tütün müstahsilinin ası tütün
den ayrılmamasını ve 6 Ma
yısta dikim işinin bitirilmesi 
lüzumunda israr ediyor. Bu 
takdirde tütün ası olur. Ası 
tütünün ise hem kalitesi 
yüksektir ve hem de satışı 
kolaydır. Fiat itibariyle de 
müstahsil için faydalıdır. 

I Tohum işi üzerinde Söke 
tütüncüleri de Çineli müstah
sillerin fikrindedirler. Tohumu
nu da çok titiz davranılması
nı ve köylünün reyinin ha
kim olmasını istiyorlar. 

Son kanun, Söke müstah
sillerini çok sevindirmiştir. 
Çünkü hile ve ihmalin tütü
nünü tamamen kaybetmesini 
mucip olduğunu gören müs
tahsil, balyesini itina ile yer
leştirmekte, bu hususta son 
derece hassas davranmakta
dır. 

Sökeli tütüncülerin son bir 
arzusndan da bahsedeyim. Fi
atın · bir günde açılmasının 

müstahsil zararına · olduğunu 
iddia ediyorlar, bunun şirket-
0lerin iyi tutünlerin daha ev
, vel alınmasını temin için ileri 
; sürdükleri bir ~~dbir olduğu-
·nu ileri . sürüyorlar. Söke1ile

, re göre tütün balyaya girince 
·piyasa açılmalı', satış başla-
malıdır. , .. , . . . 

~F~kat, . bir · Diıntakanın iyi 
tütü~l~1riiıi ilk · geleiı ~lıcı 
topladıktan sonra kalan ikin· 

• . r' .. ' • r :_1 • 

cı m~llar~n satışının zorlaştı· 
ğını"iddiiı eden ·Çineli tütün
.cülerin noktai "nazarı dikkate · 
alınınca fiatın bir' ·gü.nde açıl-
masının isabeti daha ziyed~ 
tebarüi" ediyor. 

Bu siltunlarda temas etti
ğini bir· çok mevzuların mü
tehassısı olmadığnr, bana ve• 
rilen 'vazife ve takibettiğim 
gayenin, ilk zirai ve iktisadi 
işleri üzerinde alakadarlardan 
topladığım fikirleri burada 
tebarüz ettirmek olduğunu 
kaydetmek İı,terim. 

Çine ve Söke tütüncülerinin 
bu sütunlarda çıkan fikir ve 
dilekleri bakında selilıiyet sa
hiplerinin mütalialarını da 
alarak, mevzuun daha ziyade 
aydınlatılmasını temine çalı
şacağım. 

imtiyaz aahtbl ve Umumi Nefl'lya• 
MlldUrü ı Etem Mendre• 

Ba11ldıaı ver • 
C. H. P. Ba.ıınnevl 

C. H. P. Aydın merkez mahalle 
Ocak kongre günleri 

Ocağı Tarihi Günü Saati Kongre yeri --
Cumhuriyet 11110/938 Salı 20 Kanberin kahvesinde 
Kurtuluş 12/10/938 Çarşamba 20 Kozdibinde kahvede 
Güzel hisar 131101938 Perşembe 20 Tabaklıda kahvede 
Cuma 14/10/938 Cuma 20 Ocak mahfelinde 
Orta 15/10/938 Cumartesi 20 Orta M. mektebinde 
Hasan E. semtl6/10/938 Pazar 20 Parti kurağında 
Zafer 17/10/938 Pazartesi 20 Dükkinönü kahvede 
Köprülü 18/10/938 Salı 20 Parti kurağmda 
Mesudiye 19/10/938 Çarşamba 20 Mesudiyede mahalle 

kahvesinde 
Meşrutiyet 20110/938 Perşembe 20 Meşrutiyd mahalle 

Aydınspor - Sümer 
spor maçları: 

Battarafı t inci sahifede 

Böyle beraberlikten mağlup 
vaziyete düşen Aydınspor ta
kımı da canlandı. Otuzuncu 
dakikada Zihni bir Firikik 
çekti. Sungur yakaladığı topu 
enfes bir ara pası ile Mukad
dere geçirdi. Mukadderin topu 
durdurmadan çektiği şilt kale 

1 

ağlarını buldu. Takımlar bu 
suretle berabere vaziyetine · 
gelince oyun daha sertleşti. 
Son dakikalara doğru Fikret 
topu bloke etmiş olması
na rağmen Hamdiden bir 
tekme yedi ·ve sakatlandı. 
Oyun da böylece 2 - ·2 bera
bere bitti. 
Aydınspor eğer Turgudu da 

safları arasında oynatabilsey~ 
ôi şüphe yok ki bir kaç sayı 
farkı' ile galip gelebilrlerdi. 

Oyun heyeti umu~iyesi iti
bariyle fena değildi. Birinci 
devrede Sümer kalecisi tam 
şüt pozisyonunda olan Mu
kadderin ayaklarına kapandı 

ve bu hatası ytizünden yaralanı 
Eğer bn hadLıelet olma~ay

dı · oyun daha iyi bir hava 
içinde geçecekti. · · · ------Radyomuzdayapılacak 
pr()paganda neşriyah 

· · hazırlıkları ~ · 
Devrimizin propaganda va

sıtaları arasında· radyonun 
aldığı büyük yer malumd~

1

r. 
Bunu göz önune al>ın bakan
lık halen muvakkat kabul 
muayene ve tecrübeleri ya
pılmakta olan Ankara rad
yosunun neşriyat programla
rında propaganda dc1 geniş 

yer aynlmasını kararlaştır· 
mıştır. Bakanlık bu yazılano 
ibzarında yeoi Tur kiye11io 
kalkınma proğramının tatbi
kini üzerine almış olan büt;in 
davlct dairelerinden yazı gön
dermelerini istemiştir. Daire
ler cümriyet idaresinin tees
süsünden beri bütJn sabalar
da başarılmış olan ve dünya
ya duyurulmasınds fctyda mü
lahaza edilen büyük eserlerin 
her biri için ayrı ayrı yazılar 
yazacaklardır. 

kahvesinde 

Köşk Ocak 
Kongreleri 
Köşk ( Hususi ) - Kam'u

numuzda C. H. P. Ocak kon
greleri 25110/938 tarihinden 
itibaren başlamıştır. 9/9/938 .. 
tarihe kadar kongreleri yapı-" 
lan 12 Köyün Ocakyön ku
rulları aşağıda gösterilmekte~ 
dir. 

.Mezeköy: Mustafa Memiş~ 
Nuri Nem, İbrahim Karadeniz, 
Uzundere köyü: Durmuş Ö,a;, 
Mustafa Avcı, Hamit Önel, 
Başçayır köyü: Lutfi Atılgan 
Mustafa Şen, İsmail cand~n 
Gökgeriş köyü: Mehmet Taç,İ 
Mehmet Akın, Mustafa Gök
kaya. Kıran köy: Hüsey:in 
Bölük, Yusuf Aydın, Mustafa 
A~ça, Abatlar Köyü: Mubar! 
rem Bilgen, Mehmed ·Akil; 
Melimed Kıhc~ Kesan köY.G: 
Hali,l Ceng.ii, Mustafa Koca
bey, Ali . Altıntaş, Cuma yam 
köyü~ Sabrı Sarı, · İsmail K~.:" 
rabey, Rıza Akıİ .'Ketenyeti 
köyü; Mustafa' Atabey~ Meb-' 
meô. Akıl~ Hamit' ··Gece.gide'O,' '. 

Menteşeler köyü: Salih öz'-' 
türk, Mehmet Aydın, Ali' 
Gergin; Kızılca köyü: İSôıail 
Bilgen, Ali Bay ram, 

0

Mustafa~ · 
Erten. Karatepe köyii: Ah" -< 
met Günel, Ali Özdamar, 
Mehmed Orbay,' Seçilmişle~-
dir. · " 

Bu arkadaşlardan Mustafl\ 
Memiş, Durmuş Öz, Lutfi A
tılgen, Mehmed Taç, Hiiıeyi~ · 
Bölük, Muharrem bilgen, Ha- , 
lil Cengiz, Sabri Sar1, Mus~. 
tafa Atabey, Salih Ôıtüi'k, 
İsmail Bilgen, Ahmed Gibıel1 
Başkan olarak seçilmişlerdir. · --·-İngili~ matbua~ 
Hükumetin Filistinde 

süratli bereket etmesini~ 
istiyor 

Londra 10 ( A.A) - Filis
tin deki tedhiş berekibndau 
bahseden bütün İngiliz mat
buatı hükiirnetin Filistinde 
izami süratle hareket etmesi 
lüzumundan ittfakla bahset
mektedirler. 
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" iktibaslar: 

Her Genç Kız Gibi 
Aydının roman tefrikası : 6 

Annemin başımda parmak
larının dolaştırmasiyle uyan
dım·. Boynuna sarıdım. Ona 
büyük müjdeyi söyliyemiyo
rum. Kelimeleri tıkanıyor bo
ğazımda, temiz göğsüne ba
şımı koydum. O bu mesu't 
haberi işitmek için sabırsız
lanıyor, Mektebimizin birinci
•İ olduğumu söyleyince iri 
ıiyah gözleriJ doldu. İkimizde 
ağlıyoruz. Müdiremin banka
larda bir iş bulacağını vadet
tiğini söyleyince daha çok 
sevindi. 

*• • 
Günler gelip geçiyor. Hali 

bir iş bulamadım, Nereye baş 
w~racağımı şaşırdım, 

Bugün mektebin önünden 
geçiyordum. . Bir kere uğra

yayım dedim. 
Hademe müdiremin burada 

olduğunu söyledi. Hemen o
dasına girdim. Görünce se
vindi. Beni aratacağını, işim 

İı~z;r olduğ~nu ve yarından 
itibaren işe başlıyacağımı 
ıöyledi teşekkür ettim çık-

.. • • • 

Artık işime alıştım. Banka 
hesapları biraz ağır geliyor· 
ıa da ne yapayım. Her ş~y~ 
katlanacağım. Annem çok 
memnun vaziyetimiz düzelmi· 
ye başladı. 80 lira alıyorum. 
Bununla her ihtiyacımı temin 
edebiliyorum. Bugün biraz 
geç çıktım, annemin merak 
ebiıem'esi için tranvayla git-

• m~Y:e ' karar verdim. Tranvay 
ep~yce kalabalıktı. Beni sık .. 
tı. Bir ses Bayan Serpil size 
yerimi verebhirmiyim diye 
titredi ı · ı · ' 

Başımı döndürünce şaşır
dıın. Teyyarecimin evet gök
lerin hakiıııini karş•mda gö
rOyord0um. Teşekkür edip ye
r"ni (aldım. 

Kbnuıuyoruz. Kelimeler 
~vcrcinler gibi ucuşup gidi
ypr, kalabalığın arasında, 
~ Erenköyl 
Biletçinin ıesi ikimizide 

a~ratb bir anda. 
Gayri ihtiyari dudaklan

mızdan bir tebessüm belirdi. 
•stu. 

- Bayan Serpil ıiz de bu
rada ineceksiniz değil mi ? 
Sesimi çıkarmıyorum. Dud k
Jarımın sakladığın sesimin tit
reyişi ile iffa etmesinden 
korkuyorum. Arkamdan yü
rilyor, ve kollariyle beni ka
labalığa karşı siper ediyor. 
içimde kalabalıktan kork
muf 'bir çocuk duygusu baş 
kaldırıyor sanki. 

Mediha Tin 

Avuçlarım garip bir arzu 
ile yanıyor. İstiyorum ki bu 
parmaklı kuvvetli erkek elle
ri beni kalabalığın içinden 
uzaklara ta babamın beni 
elimden tutup getirdiği yol
lara kadar götürsün. 
Güneş son ışıklarını mar

maranın kıvrım, kıvrım saç
larını örtecek pırıltılı bir 
örtü işlemek için harcıyor. 

Yürüyoruz. Yollarda ayak 
seslerimizin aksinden başka 

ses yok. İçimde biribirine zıt 
hisler çarpışıyor kafamın Ser
pili emrediyor. 

- Bir bahane ile ayrıl 
ondan akşamın bir saatında 
ciddi bir genç kız bir iki 
defa gördüğü yabancı bir er· 
kekle başbaşa yürümez. 

Sonra hislerimin Serpili 
benim yerime bir sese cevap 
veriyor. 

- Yürü Serpil, ömründe 
belki bir daha yaşayamıyaca
ğın bir akşamd~r b~. dinle·,. 
gönlünde bir kelebek çırpı
nıyor kalbinden dama~larına 
tatlı bir. eksir yayılıyor. 

İşte bu saadettir. ~em bu 
karanlık akşa~da yanınd"' 
bir erkek gölgesi daha emin
dir Senin için. yine yürüyo
ruz. 

- Bayan Serpil teyzeme 
bir iki dakika uğramak iste
mez mi sio? sonra cevabımı 
beklemeden sesleniyor : 

- Devamı var • 

Karacasu sul~ 
Hukuk .hahimliğin-
den: · 

Karacasuyun Damdere kö· 
yünden ayaz Halil oğlu Musa 
karısı Neslehan Ayazın ko
cası Musadan 25 bedel mu
kabilinde yirmi beş sane evel 
satın almak suretile malik 
bulunduğu karacasuyun dam· 
dere köyü ıŞıklar ıınırı ve 
ağıl dere meviinde kiin ta· 

rafları ayaz Mebmed oğ, Meh .. 
med, ayaz Mustafa oğlu Meh~ 

med, Ali oğlu Halil verese· 
leri ve kelş lbrahım ile sı
nırlı bir evin o tarihten beri 

.ıilliyet ve mutasarrıfı bulundu· 
ğundan bahisle tapuca tesci
Une karar itası talep ve da
vasının cari muhakemeı;inde 

işbu emval hakkında alaka· 
ları olanların itirazlan olup 
olmadığımn on gün içinpe bil
dirmeleri için ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş oldu· 
ğundan bermucibi karar key
fiyet ilandn tebliğ olunur . 
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Çekoslovakya ve kırılmaz 
Bardaklar 

Münihte anlaştılar •.. 
Alman askerleri evela bi

rinci sonra ikinci, daha sonra 
üçüncü, en sonra dördüncü 
südet bölgesini işgal :etti. 

Çek hükümeti, alman as· 
kerlerinin Münih anlaşmasını 
da bozduklarını söyliyorlar •• 

Leh kuvetleri de Çekoslo
vakyanın Leh akaltiyeti ile 
meskün yerlerini işgale girişti. 

Macaristan neye dursun? 
O da bu betbaht memleket
teki macarları ve oturdukları 
toprakları istiyor ••• 

Rütenlere bundan sora muh
tariyet verilecek •.. 

Eski Başvekil Hodzanın 

hazırladığı bir plana göre 
Çekoslovakya, Çekya ve Slo· 
vakya diye ikiye bölünecek, 
yarınki Çekoslovakya, dünkü 
Avusturya - Macaristana ben
zeyecekmiş ... 

Son zamanlarda çıkan bir 
nevi bardaklar var; bunları 
da atıyorsunuz, kırılmıyor, par
çalanmıyor. Fakat bazan bir 
biçimine geliyor ve öyle bir 
parçalanış parçlanır ki parça
larını bulabilene aşkolsunl 

Çekosloyakya da Versayda 
bu kırılmaz bardaklar gibi 
icat olunmuştu. Huduttaki 
dağlık arazisine kurulmuş is
tihkamlarile bu ülke sarsılmı 
yacak, çek ordusu her hangi 
bir saldırganı bir müddet için· 
oyaladıktan .. sonra şarktan, 
garptan imdat kuvetlcri yeti
şecek ti .. 

Fakat· bu kırılmaz bardak 
Müoibte öyle bir cönk otur· 
tuldu ki parçalandıkça par .. 
çalanıyor. 

T. İ. 
BALON ve MÜOAF AA ! 
Paris Vilayeti umumi mec

lisinin, Fransa hükümetince 
yaptığı tekliften, tabii, ha
berdar olmuşsunuzdur: Bu 
meclis, Parisi hava hücumla
nndan korunmak için ıehrin 
o~ üç kilometre ·ilerisine ba
londan mürekkep bir kordon 
kuralım! demiı. 

Hükumet de hesap kitap, 
bu kordon için tam 3,000 

balon, bu servisin idaresi için 
40,000 mütehassıs lazım ge· 
leceğin,i bu iş·e, en aşağı, iki 
milyar frank masraf edilece
ğini söyliyerek teklifi kabul 
etmiştir. 

Balonla müdafaa! demak ki 
bu iş hesaba gelmiyor. 

Zaten balonun, yarasa ya
rasa, siyaset adamlarının işi
ne yaradığınada şüphe yoktur. 

Nobel sulh mükafab 
Son münih anlaşmasiyle 

dünya sulhu kurtulduktan 
sonra bir teklif ortaya sürül
dü: 

- Bu senenin Nöbel sulh 
mükafatım Çemberlayne ve
relim! 

Arkasından bir baıka teklif: 
- Hayır, bu mükif at Mu

soliniye verilmelic.lil'I 
Şimdi tanburdan yeni bir 

nağme işitiyoruz. 

- Sulh mükifatı Beneşin 
hakkıdır 1 
D~namitten kazanılan bir 

servetten dağıtılan bu sulh 
mükafatının kime verileceği 

ben üz kararlaşmış .. değildir. 
Fakat benim aklıma başka 
bir şey geliyor • 

Sulhun korunması için bir 
takım kimselere kıyılmakta· 
dır. Mesela o yüzden Negüsr; 
eski kabını; kacağını~· ecdat·· -
tan kalma taşlarını : satacak 
kadar züğürt düştü. Gene <>' . 
yüzden cumburreisi 'Ben~~,
evvelki .gün . karısiyle P.rag-
dan ayrılm·ştır. . 
Nobeı' sulh mükafatım bir· 

bankayıa yatırsalar da . faizini 
bu türı'ü felc!kzedelere . dağıt-~ 
salar fena mı olur? 

Hazin değil mi? 
Büyük halk sanatkarı Naşit.

kırk yılda bir, tiyatroda sah
nenin dışında kalarak orada 
gösterilen hünerleri seyretmif 
söylenen şarkıları dinlemiş .... 

Bu fırsat da Naşidin oğlu
nu ve torununun sünnet et
tirme11i sayesinde ele geçmiş. 

Bütün hayatını, herkesi 
güldürmiye hasreden bir ada
mın bir defa eğlenişi de oğ-
lunun ve torununun can acısı
na mal olmuı; hazin değil mi? 

Kızılay Kurumundan: 
Şehrimize İzmir enternasyonal ~ııvarının en cazip 

eğlencesinden birini teşkil eden ( ÖLÜM ÇENBERİ) 
kahramanı B. Ahmed Gökalp gelm:ş ve ( Beycamii ) 
avlusunda numaralarına başlamıştır. 

Bulgaristan türklerioden olan bu cesur gencin mo
tosiklet üzerindeki heyecan veren, tüyler ürperten 
numaralarını görmek hem kurumumuza bir yardım 
hem de heyecanlı dakikalar yaşamak için biricik ve
siledir. Sayın Aydınlılara tavsiye ederiz. Duhuliye 
10 kuruş gibi küçük bir değer taşımal<tadır. 862 
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YOZ: 4 AYDIN ~AYl ı 3" 

r .......... . ...... ...,~ 
DOKTOR ~ 

~ MÜNİF i. ERMAN G 1 NIENIL.EKEi:T HASTANESi el 
V Iİı)oğum, Kadın hastalıkları mütebasauı @ 
" ve Operatörü 

1 Hastalarını her g ün Park karşısında Bay Hasan Klmi-
lin evinde kabul eder. 592 

a. • Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
JT Öğleden sonra 3 den itibaren 
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D . . t••ı . i•] 
f:J emır ış a o yesı t:ı 
m . m 
:~ Y enı açılan ve sanatokulu me- ~!! 
!) zunları tarafından idare edilen ~) 
!! DEMiR İŞ A TÔL YESlnde ~:ı 
+J H · D · · · G l · ı· D · K f +j •' er nevı emır ışı, a vanız ı, emır ve ur- r+] 

l
~:Ş fUD borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen f+1 

fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç r+J 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. r~4 

[: Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur (!1 
[+ ve Osman Alpsoy J•ı 
•····..;·~1111~"~'~",;q~~p~ıı;-ı~~~ıı~ıı;ıı~ 849 ~"••.-~ iCP ....... lıiltılll<WftM!'!ıi;ıdlııMidlıilddlıWll!ı;;idl~~dlıMılllWdıı;;;..ı ~~ 
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Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilimum biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir mas;afın çokluğu gözöoüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilftmum 
masrafı iizerine alacaktır ilcrf'tte suhulet yapılmışbr. 
Şapka çiçek sepet iıleri yağlı boya ve fosfor ders· 
leri verilir kayıt kapaıımadan milraceat edin nam• 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktörllndea alınır. 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

._.._ ...... .-.. m616AAı.._.AAA 

1 

1 
Alh ay vade ile 

SÜMERBANK 
Yerli kumaşlarmdan bilümum memureyne en ayı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalanm 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

1. 

..................................... ~············ ....... : . . . 
! DOKTOR l 
• • i FAHREDDİN SÜGÜR · ~ 
• • 
: Birinci Stuıf Dahili Çocuk Hutahklan Mütahaua.eı , : 
• • 
: Parla Ttp Fakültesi Hastanelerinden lhtisuL " ! • •• 
: Muayyenehane•iAydında Gui Bulvannda Bafalıogla clükki.aıoae f 
ı üzerinde her gün ıababdan akşama kadar Hastalarinı ltabal ecl• •,· ........................................... ~········~· . 

\' 

l 
l .. Aydın İli Tarihi 

Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni ~aaaaile anl .... aaa lbf'.· 
aaetli bir örneti olan AYDIN TARI Hini Aydıbda Belediye karı ... • 
Silleyman Gezer, fataabulda RemzJ kütüphaa.e.Jndea tedarik ecl~
tiniı. 

Aydının. bütün tarihi malia"datındao ba9ka cotrafl tabü ........ ; 
haı da bu kitaptan Sj"reneeekziniıt. 

Yuanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENEa 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmeaiıai taniye ederia.: 

Fiab 250 kuruştm. 

AYDIN ' 

ilin; her köşesine dağı.lan ve en 
çok okunan bir tane . gündelik · 
11azetesidir. . . 

\ \ 

.- llinlannızı ( AYDIN ) a veriniz.. 

' • 1 

~ ı 

Basımevimizde · 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

1' Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Ölüm Öoğum 

defterleri hazırlaıimışlır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağl~m 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 


