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SaylSI : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

N•~~;:ı~:c1a Ege_ çevresi likleri 
lıbay ve parti Bqkammıı Şa • k Sayın Ôıdemir Glinday evel· mpıyon ta llDIDllZ bu sabah 

ki gb beraberleriade Parti lzm• •d• 
111ınbral a1eleriaden Etem ıre gı ıyor 
lfendrea ol...._ laalde bele-
diye seçim ve yoklama ifleri· Muila f8tnpiyonu Yaylaspor dün sabah gitti 
ai tetkik etmelc lzere Nazil.. Etrafında bilytlk bir allka f ÇUi; çevreaia &çlbadWi tayin 
liye gitm\fler, din Atçaya tophyaa Ete lilderiain aon ecleceii bakımından hiylk 
llfrayarak ljle o.ti Ayclaaa maçları ba,an ve yana iz- ehemmiyeti vardır. 
gelmiflerclir. 1 mir de oyaaaac:aktır. Ba yeai Ba,ea kaqdapcak kolllfll 

lıbaJllllll Nazillide Nazilli klmeain final mtlabakalan bilgelerin takımlar kavet iti-
parti bqkaaı Sami Kutlaiucla yana atlecl• IOllra İzmir barile biribirine hemea bemea 
t.raber alarak pamuk &ret· aitadyomuada biyik merasim· · mllaaYİ bir derececleclirler. 
me iatuyoauaa ıiclerek pamuk le bqlayacak ve bitecektir. Matla takımında Sezai gibi 
tarlalan ve carCU' makineleri- Çene he1eti bu meraıimia bir eaki kardaa yer alma11 
ai ıezmifl-dir. deleri niabetiade parlak ol· kendileri için bir avantajdır. 

Alqam parti tarafından muıaı temin için icap eden Maa mafih Maniunın Ydcla
p refleriae verilen yemekte hazırhkları yapbiı ıibi ıpor ?m simde en~rj\ainia çoldup 
baluamutlar ıece balkevi sa· karomu bafkaaı ile çevreye ile ~a.'nDllf hİ! takımdır. 0-
lonuac:la parti ilçe, kaman, dalıil balgelerin bbay ve bat· D• ıçm bu iki takım araaa-
oeak, ylnkurallarile belediye kulanm da davet etmlftir. da mlAbaka zevkle •JN-
•ediai izala~ın iftiraklle Bastın İzmirde Maaiaa clUÇ"Wr. h • 

Y
apllaa toplaab•a &..--kanlık f&lllpiyonu ile matla pmpi· ene ayeti tarafmdaa ~ U99 hazırlanan proğrama gire 

e tmiflerdir. yona kartılacaklardır. Bu ma- f O....• 51_. • ...,... ) 

•bay, yaldqan belediye ve 
amaml meclis seçimleri ye ba 
~de • ...-deri teabit 
etmek mevlriiade balaan par• 
tililue da.o bli,Uk vazife 
ve şerefi babrlatarak toplan• 
byı açm1.1br. 

Nazilli parti bqkam Bay 
SU.i Kutlai, Nazilli belediye 
meclisinin bldcenin mllaaade· 
si niıbetinde bir çok ifler 
ba,arcb;ım, elektrik ve IU 

derdinide halletmek llzere ol· 
dapnu aöyliyerek,Sllmer fab· 
rikuı meuuplanaclan mtlnev· 
ver gençlerle kavetleaecek 
yeni mediain Nazillinin iler· 
lem~ıiade bllyik hizmet ve 
mav&ffakiyet glıtereceii ka
aaabnı tebarllz ettirdi. 

Buaa cevap veren Nazilli 
fabrika midir vekili ve parti 
semt ocak baıkam Bay Hik
•et, fabrika meaaaplanmn 
bu terefli ldevde de llzerle
rilae clllfen vazifeyi sevinçle 
kartdayarak Nazilliye faydalı 
olacaklannı llylecli. 

Bmadan IODra Mendreı yar
gıD İfİ, pamuk ekim, iıtibalı, 
aatq meseleleri, kooperatif 
itleri. hildlmet koaajı üap
ab hakkında rece yanama 
kadar dren konafllla yapddı. 

toplanb ela balmaan lretme 
-çiftlik mllcllrl B. Kemal de 
t.alkı pamuk itleri Gzeriade 
Miri Ye nbfla malmDatile 
..aydmlattı. 

Lord Halifaks 
Milletler cemiyeti top
lanbsında bulunmiyacak 

Loaclra 9 ( A. A.J - ldgiliı 
kabinesinin pazarteıi glall 
fevkalide bir toplaab yapa
cağı ve hariciye nazın Lord 
Halifakaıa milletler cemiyeti 
koaıeyinin ba toplaab111acla 
ba vaziyet dolayaalle bulmaa
mıyacatı bildirilmektedir. ..... 
Çalıoslovalıgada 
namaglş gapan 
SQdetler 

Prag 9 - 1900 Slldet Ri· 
valcli meydanında toplanarak 
Alman Milli mar11aı 16ylemİf
ler. ve ıoara bllkamet konalı 
inine giderek camlarını kır
mqlardır. . 

Nlmayifçiler lniformah bir 
polis amirini ıebrin kapdan
na drllklemek te19bblalade 
balunm11lar ise de datıtılmıt-
lardır a.a. 

geceyi Nazillide geçiren bbay 
ve arkadaılan -.bahleyia At
çaya gelerek Atçada ela parti 
ve belediye mecliıi tlyeleriain 
iftirikile yapılan toplaabya 
ltqkanhk etmiftir. 

Ba toplaabcla Belediye, u
mumi meclia MÇimleri, .pamuk, 
kooperatif ifleri ve kasabayı 
llpendirea ifler ilerinde ko
aaplmUflar. 

B. Benes 
hükumetin akalliyet 

şiyasetini izah . edecek 
Prai 9 ( A. A. J - Reiıli 

cambar B. Beaea yana Radyo 
ile Çek08lovakyanıa ablliyet• 
lere aid siyasetini izah ede
cektir. 

26 bin Alman Hltle
rln IJnllnden gectl 
Nllreaberg 9 - Yirmi 11lb 

bin auyoaal aoayalist ellerin· 
de mepleler oludaia balcle 
tehrin aokaklanm dolqDllf 
ve Hitlerin oturdaiu otolin 
8nladen geçerek Hitleri ae
limlamıtlardır. -···-Pragda fırkalar 
toplandılar 

Prag 9 (A.A.) - Çekoalo
vakyacla S&detler tanfıaclan 
bazı nlmayifler yapmqlardır. 

Pragcla muhtelif milletlere 
meuap farkalana yapbj'I bir 
toplantacla içtimaa iftirlk et· 
mit olanlar Çekoalovakyaaın 
federal mtemille gire aaa
liı edilmesi ilzam pldiji-
ai mllttefikan beyan etmifler
dir. 

•••••••• 
Henl•lnln muavini 
NDrenberge 111111 

Prag 9 - He•llinin maa• 
Yini Fraa Nlreaberr• pderek 
Healliae mldllu olacaktır. 

Muallimler 
Haftaaa 24 saatten 

fazla okutamıyacaklar 
Klltar bakanbjı orta ted

risat ljretmenleriaia laaftalık 
den uatleriDİll mikclan a.e
rinde tetkikler J•pmaktachr. 
Her ajretmen timdl1e kadar 
24 dlrt uattea fazla den 
okutabiliyordu. 

Baaclu 10nra 24 1Uttea 
fazla biç bir ltratmeae den 
verilmiyecektir. 

24 1Utia Lir kısmam liret· 
menler, arzu ettiji takdirde 
ecnebi Ye akalliyet okallarile 
baaaai olmllarcla verebilecek· 
lerdir. 

Rumi okullarda baftahk 
den IUtİllİn mikclan 18 ola
rak tabit eclilmiftir. 

Orta teclrlaat mha11Mleria
cle fada ljrebaene llatiyaç 
balanaa 1e111tlercle ljretmea
leria bu yirmi cllrt aaatlik 
çahfma11 reami okallara bat· 
lacaktır. 

Nazilli hükiimet kona
lı in1&at havalesi geleli 

Ôirenclijimize 11re. Null
lide yapılacak htlkOmet baa
iı için 938 devlet bldcuia· 
den ayrılaa 20,000 liralık ha
vale gelmif tir. 

Hllkamet koaaİIDID yapala
caiı arsa İfİDİD de bitirilmek 
llzere olduiaaa memauni1etle 
6ğrendik. .... . 
Hayvan hastalığı 

Boydere çiftliii bmarında 
hayvan hamlliı mlıur etaıit
tir. Hutalaia tutularak alen 
bir claaa llzerinde veteriner 
bay Cemil Evin ve geaç bay
tarlanmızdan bayan Cavide 
Evin tarafmdaa enelki ,O. 
mahallinde yapılan tqrib ame
liyesi aeticeainde butahtın, 
Y anikara oldaiu anla11lank. 
ıirayetine meyclaa Yerilmemell 
tlzere cliier baJUnlara seram 
tatbik eclilcliii haber aba
mıtbr. -·-Londratla endişeler 

Loara 9 [A. A.) Loaidra ai
yul mahafiliacle Hitleria 08 

iki EJl6lcle Çekoslovakya me
..ıuini muhtariyet eaa11aclu 
daha batka abaya intikal 
ettireceğindea eaclife edilmek
tedir. 
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Radikal kalkınma te·dbirlerini 
ihtiva eden yeni bir 

köy kanunu projesi hazırlandı 
3 

7 - Bir köyün malı olan 
yaylaların o köy derneki ta
rafından ayrıca sınırı çizilmekle 
beraber bu sınır kağıdı asıl 
köyün ·sınır kağıdı ile birleş
tirilecektir. 

8 - Kabil olao köylerin 
bir harita veya krokisi çizi
lecektir. 

İki köy arasında nizalı sı
nırların çizilmesi için hükü
metin emrile iki köy derneği 
bir araya toplanarak işin 

kendi aralarında düzeltilmesi 
i•;in çalışacaklardır. Uzlaşma

dıkları halde kaza idare he
yeti tetkik ve tahkik yaparak 
altı ay içinde doğrudan doğ
ruya sınır çizecek ve iki tara
fa tebliğ edecektir. Tebliğ 
tarihinden itibaren 15 ğün 
içinde bu karara iki taraf 
muhtarlarıda vali ıaezdinde 

itiraz edebileceklerdir. İtiraz 
o madde hükümlerine göre 
tetkik ve bir karar bağlana-
cakbr. Bir köy sınırı bu ka
nun hükümlerine göre çizil
dikten bet sene sonra hasıl 
olacak lüzum ve ihtiyaç üze
rine köy derneği sınırın bü-
yütülüp küçültülmesi için mü
racaatta bulunabilecektir. Şa
yet bu sıaırın büyütülmesi baş
ka bir sınıra dokunmıyorsa 
keza idare heyeti kararile 
sınır taksim olunacaktır. 

Bir kaç köy arasında müş

terek olan sıvat, sulak, pınar, 
mera, bataklık, yaylak gibi 
yerler, eğer bir köy sınırı 
içinde kalıyorsa o köyün malı 
olmakla beraber diğer köyler 
de eskisi gibi faydalanacak
lardır. 

Anlaşmazlıkların halli: 
İki ve daha ziyade köyler 

arasında çıkan hudud, mera, 
su, sulak, yayla, orman, batak
lık gibi anlaşmazlıkların halli 
yalnızca kaza idare heyetleri
ne aid olacakbr. Anlaşmaz

lıklar, bir karara bağlanınca

ya kadar her türlü niza ve 
kavgaların önünü kesmek 
üzere nahiye müdürü veya 
kaymakamlar tarafından lü
zumlu görülen idari tedbirler 
alınacaktır. 

İki ve daha ziyade köyün 
su ve sulak ihtiyaçlarını te
eden suların tanzim ve tevzii 
bir kaza dahilinde ise o kaza 
bir vilayet içinde bir kaç ka
za arasında ise dahiliye ve 
Nafia vekaletince müştere

ken tanzim ve vilayetler tevzi 
olunacaktır. Bu hususta çıka
cak anlaşmazlıkla, bu meret
ler ·halledecelerdir. 

Bu kanunun hükmü başlar 
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ı 
başlamaz her köyün umumi 
yapı yerleri ile ev, ahır, sa
manlık ve dükkfın gibi köy 
yerinin sınırları köy dernegi 
tarafından dört ay içinde ve 
saha üzerinde gösterilecektir. 

Bir köyde bu yurtluk smırı 
içinde kalan yerlerle bu sınır
lara bitişik yerlerde ve bu 
sınıra en çok 200 metrt uzak 
yerlerde mesken ola bilecek 
yapılar yapılmasına köy ida
resince müsaade verilecektir. 
Bu sabanın dışında inşaat 
yasak olup yapılanlar köy 
encümeni kararile yıktırılacak
tır. Ağıllar, bağ ve bahçeler
de yapılacak yazlık evler ve 
kulübeler bu hükümden ha
riçtir. 

Bir köyde köy yerinin ge
nişletilmesi gerekirse kazalar 
da kaymakamın, merkez ka
zada valinin seçecegı bir 
zatın riyaseti altında hükumet 
doktoru, Nafia mükendisi ve
ya fen memuru, Ziraat mü
dürü veya memuru ve bir 
nahiye müdüründen mürekkep 
heyetin köy encümeni ile bir
likte yerinde yapacağı tetkik
ler üzerine sıoırlar lüzumlu 
miktarda genişletilecektir. 

Dağlık, taşlık veya çorek 
mıntakalar olup toprağın te
şekkülü '(e verim kabiliyeti 
icabı toprağa tabi olarak hal
kın dağınık yaşamak mecbu
riyeti bulunduğu yerlerde köy 
yeri dududu çizilmeyecektir. 
Aecak bu gibi yerlerde köy
ler, her kazada idare heye
tince sesbit olunup ayrıca ilan 
olunacaktır. 

Projenin geri kalan fasılla
rı köy hayatının umumi gidi
şiyle, idare, Bayındırlık, sıhat 
kültür, sosyal durum gibi, 
köy hayatının ana ' epheleri 
üzerinde yeni ve kalkındırıcı 

hükümler koymaktadır. 
Devamı var 

24 saat zarfında 
Aydından lzmire 1200 

kişi gitti 
Haber · aldığımıza göre bu 

seneki 9 Eyliil lzmir kurtuluşu 
ve enternasyönal fuarını gör
mek için 24 saat zarfında 
demiryolu vesaiti nakliyesi ile 
Aydından İzmire hareket e
denlerin sayısı 1200 zü teca
vüz etemektedir. 

Bundan başka trene bilet 
alaİnıyanların veya gecikenle
rin de otobüslerle İzmire yol 
aldıkları görülmüştür. Bu ra- ı 
kam geçen ve evvelki senelere 
nazaran kesafet arzetmektedir. ı 

------ - ----=~------=.~----=":"""'-__ _ 

Patlıcanı niçin yeriz? 
Terkibine bakılınca, insanı 

besliyecek bir tarafını pek te 
göremezsiniz : Patlıcanına gö
re, yüzde doksandan doksan 
iki buçuğuna kadar sade su. 
Azotlu maddeleri yüzde bir 
buçuk ve nihayet üç. Yağına 
gelince, en yağlı patlıcan 
yüz de yarım hile vermez 
( tabii pişmeden önce ). Ger
çi şeker yapacak karbon id
ratları yüzde dördü geçerse 
de insan patlıcanı ağzını tatlı 
hmak için yemez. Madenleri 
bile ehemmiyetsiz, vitamin 
cetvellerinde bile yerini bula~ 
mazsınız. 

Bununla beraber, yalnız 
bizim memleketimizde değil, 
sebze yenilen her memlekette 
en çok yenilen sebze patlı
candır. Hele bizim imamba-
yıldıyı Avrupa da, Ame-
rikada her kim tattı ise 
ona bayılmış ve imambayıldı 
bugün adeta milletlerarası bir 
yemek olmuştur. Hangi dilde 

yemek kitabına baksanız o
nun adını ve tarifini bulur·· 
sun uz. 

Patlıcanın böyle her mem
lekette sevilmesinden, bir de 
her dilde hemen hemen aynı 
adı olmasından dolayı bir 
aralık onu - Babil kulesinden 
beri kaybolan - dil birliğini 

yeniden kurmak üzere sem
bol olarak teklif edenler bile 
çıkmıştı. 

Böyle ne bizi besliyen, ne 
madenlerini, ne de vitamin
bulunan bir sebzeyi herkes 
neden bu kadar sever ? 

Bunda hazmının kolay ol
masının bir tesiri bulunsa 
gerektir. Çünkü patlıcanın 
kendisinin güç hazmedilecek 
bir tarafı yoktur. Zeytinyağı 
içinde yüzen imambayıldıyı 

bile midesi pek zayıf olmıyan
lar hezmedebilirler. 

Hele midelerininn ekşisi 
fazla olanlara adeta tavsiye 
edilecek bir yemektir. Böbrek-

leri bozuk olanlara kanların
da azot fazla bulunanlara, 
damarlarında tansiyon artmış 
olanlara dokunacak yeri yok
tur. Şekerli hastalara, hele 
inkıbazdan şiküyet edenlere 
bire bir iyi gelecek yır ye
mektir.. İmambayıldı böyle 
olunca sade yağla ve biraz 
kıymayla pişirilmiş karnıyarı

ğın, oturtmanın hastaların per
hiz yemeği olabileğini kolay
ca tahmin edersiniz. Yoğurtlu 
patlıcan kızartmasına gelince, 
o da pekala bir hasta yeme
ği olur. 

Patlıcan dolmasının gorunu
şü insana dokunacak gibi ge-

1 

lir. Dolmanın içindeki pirinc
ten ve ona karıştırılan türlü 
türlü şeylerden dolayı çok 
yenilirse dokunmıyacağını kim
se iddia etmez. Fakat bu 
kabahat patlıcanın kendisinde 
değil, dolmasını fazla yiyen
lerdeclir. Zaten onlar bile 

patlıcanın linet vermet has· 
sasından dolayı karın şişliğin 
den çabuk kurtulurlar. 

Ancak, hazmı kolay olmak 
bir yemeği sevdirmiye yetiş
mez. Mesela sakız kabağı da 
hazmı kolay ve hastalara 
tavsiye edilen bir yemektir. 
Böyle olduğu halde kabağı 

sevenler az bulunur. Bazıları 
onun cennet taamı olduğuna 

inananlar da hu dünyada alış
mak için ondan çokça yerler 

Halbuki Medinede kabaktan 
başka sebze yetişmediği için 
ona bu adın verilmiş olduğu
nu bilenler kabak yemeğini 
(hazmıom kolayhğile beraber) 
hiç sevmezler. 

Bence, patlıcanın o kadar 
çok sevilmesine sebep, sa-

dece hazmının koloy 
0

olması 
değil, her türlü yemek ye-

miye kolaylık vermesidi. Pat
lıcanı yalnız başına yediğimizi 

farzettiğimiz zaman bile onun
la birlikte haylice sade yağ 

yahut zeytin yağı yemiş olu
ruz. Çok yağ içtiği için, ken

disi beslemese de, bizim yağla 
beslanmemize vesile olur. 

Başka sebzelere karışınca da 
onlara lezzet verir, derler. 
Mesela patlıcan çıkmadan seb
ze türlüsü yapılamaz. Gene 
yağ içer, öteki sebıelere 
de lezzet verdirir. 

Patlıcanın her türlü yemek· 
le uyuşması da onu sevindiren 
bir hassasıdır. Onun kırk tmlü 
yemeği olur, belki daha ziya
de, fakat hepsinde patlıcan 
başka bir yemekle birleşir. 
Birleşmese bile bir yemeğin 
yanında garnitür olur. Patlı
can ekşi sirkeyle bile uyuıur, 
İştah açmıya yarar. 

Böyle her şeyle uyuştuğu 

ve her şeyi yedirmeyi vesile 
olduğu için patlıcanı herkes 

sever. Bu da yalnız haşana 
bir işe yaramıyan bir sebze 

için gene bir meziyet demek
tir. 

tfluata• 

/ngiliz konsolosu 
Moraska lstrova11a 

gitti 
Prag 9 - İngiliz Etçisiııin 

emrile lngitere konsolosu müşa
hit sıfatile Moraska lstroYaya 
gitmiştir. a.a. 
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Ege çevresi likleri 
Şampiyon takımımız bu sabah 

İzmire gidiyor 
• Ba.t~arafı ı lncl Sayfada- liyetini gösmiş olan İzmirin 

çevreyi teşkil eden Aydın, De- bu birinci sınıf takımı ile boy 
nlzli, Muğla, Manisa ve lzmi- ölçme'k zorunda olan takımı-
rin doğan spor klübü sporcu- mızda kuvvet bakımından 
ları yannki pazar günü sabah rakibinden pek aşağı bir de-
aaat onda İzmirda Atatük recede değildir. 
heykiline çevıe adına bir çe- Doğansporan bu maç için 
lenk koyacaklardır. en kuvvetli kadrosunu çıkara-

öğleden sonra saat 14 de de cağına şüphe edilemez. Kale-
Alsaancak sahasında bayrak sine Mahmud• ve müdafaası-
merasimi ve ıporcular tara- na Reşatla Fahriyi alacak 
fından bir resmi geçid yap- olan Doğansporun muavin 
lacaktır. Ondan sonra Denizli hattında ve merkez muavin 

Çekoslovakyada ---Ceryan eden hadise 
etrafında tetkikler 

devam ediyor 
- - + -

Prağ 9 - Moraska lstrova 
hadisesinde mesuliyetleri te
beyün eden polis memurları 
hakkında ıcap eden inzibati 
tedbirler alınmıştır. 

Hidise dolayısile nazırlar 
B. Benesin nezdinde içtima 
ederek va2iyeti tetkik etmiş
ler veittihaz edilmesi icabeden 
tedbirleri dlitünmüşlerdir. 

Ecnebi mellileketlerde inti
şar etıpiş olan Südet Alman
ların yeniden mDzakerelere 
girişecekleri hakkındaki ha:
ber mevsimsizdir. sporla Manisanın ylldırımspor mevkiinde bölgemizin yetiştir-

takımı arasındaki maç oyna- diği en kıymetli ve genç fut- Qrt A ' t' 
nacaktır. bolcüsu Mendressporun Macidi 8 VrUp8 V8ZIY0 1 

Evelki hafta oynanması icap bulunacaktı. fngilterede alaka ile 
eden bu oyun Kastamonu Mehmet, Niyazi, Muzaffr k 

· t' ta ip ediliyor muhtelitinin Manisayı zıyare 1 gibi yaman futbolcülerin bu-
sebebile bu gOne tehir edilmif lunacağı hücum hattında iz- Londra 9 - M&atemleke 

Bu t hh.n. b't ve milli müdafaa nazırı evveli bıdunuyor. ee ur ı - minn beynelmilel olmuı mu· 
tabi Denizlinin çok lehinedir. cimi Fuad da bulunacaktır. lrlanda baıvekili Denlera ve 
Bir gün evvel Muğla gibi ku- Doğanspor bu kadar kav- baıvekil Çemberlayın ile ko-
vetli bir rakible karıılaprak vetli olmakla beraber takımı· nuımalarda bulunmuıtur. 
:yoralacak olan Manisa: Deniz- mız için pek korkulu bir ra- Konuımalar lrlaadanın mli-
li •porun kartı11na biç tllpbe 

1 
kip sayılamaz. clafaau esası etrafında cere-

k k. k kacakbr yan etmittir. B. Çemberlaym yo ı ço yorgun çı · Şampiyon takımımız da Do· 
M 1 d ... · t kd' de il ile nazırlar aramadaki toplan uğ ayı yen ıgı a ır • ğanspor kadar kuvvetli ve bel-

.11.ı~ t ttur bilmesi iı-in tının sebebi Orta Avrupa çiüacw..... u 8 7 ki ondalcilerden daha enerjik 
Denızliyi de yaomek zorunda elemanlara maliktir. Bilhassa vaziyetinin son günlerde ol-
k la k l M : .... takımı dukça vabimle•mi• bulunma-• ca o an an- çocuklarımızın nefsi kabileyet- ., .., 
ıliphe yok ki lik deki der ece- lerine itimad edebiliriz. Hele ud;:nu teyid eden bir nok-
aini kaybetmemek için izami bazı defalar ı-ıkardıklan tek· 1 
derecede çalışacaktır. Bunun T tada; nfiliz kabinennin Pa-
içindir ki bu maç da çok be- nik ve takım halindeki oyunu zartesi gllnü fevkalide bir 

k çıkarırlar ve kendilerini ra- toplantı yapma11na karar ver-yecanh olaca br. 
kiplerinin oyun tarzlarına kap- mesi ve hariciye . nazın Lord 

Bu maçtan •onra günün ve 1 'lk E k Halifak•in Cenevreye 0 itme-bllgemiz için senenin en mli- brmaz arsa 1 ğe upuanı a 

bim maı-larından birisi olan bu likleri kurmak için ilk te- yip Londrada arkadatlarile 
7 bba. il L!!!I temasta bulunauundır. a.a Aydın•por - Doğanıpr maçı te us yapan uu gemizin • -----~-~-ıiiOlliii;,;ı;;;;,,;,;;;;;;;;;;;;;. 

oynanacaktır. salonuna getirmelerine çok Agdın Kızılay 
Neticesi; Ege likinin birin· muhteme~din. Merkezinden 

c:iaini verecek olan bu mDsa· Gençlerimize muvaffakiyet 30181938 Tarihinde çekilen 
bakanm ne kadar heyecanh dilerken bu çevreyi ihdas eden cemiyetimize aid eıya piyan-
olacağım fimdiden tabayyll sene liklnini muvaffafoyetle gosanda ı ı 99 No. lu bilete 
edebiliriz. bitiren çevre batkam ile çevre isabet eden kı•rağın 1ahibi 

Geçen sene milli ktimeye heyetiaide candan tebrik ben&z m&racaat ve hayvanı 
btdmıt Ya katılabilmek kabi- ederiz. tesellllm etmemit ve bunun 

Eğe liklerinde puva vaziyeti merkezimizce idaresi hayli 
1apbtı ma~ rallp beraber matl6p atbt• yeclltl puyaa masraf ihtiyanm icabettirmek-

rol rol te bulunmUf olduğundan jfbu 
Aydın•por 
Dotanspor 
Matla 
Denizli•por 
llani1a 

3 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
ı 

ltalga Sildet 
metallbatını miJsald 
buluyor 

Roma 9 - lstefani ajan-
1111dan : 

Enformasyona Diplomatika 
gazetesi apğıdaki tebliği neş
retmiştir. 

Meı&l Roma mabfelleri 
Çekoslavakyada yapyan ilç 
huçuk milyon Almanı temsil 
eden Südet partisi ile Prag 

ı2 3 9 

2 
3 
2 

ilin tarihinden on gln zar-
ı~ ~ 9 fında mezkur numarah bilet 
ı ıs 5 

hamilinin merkezimize mira· 3 caat ve lmrağı tesellllm et-
4 

7 2 mesi ve iıba oa gln meddet 
hük6meti arasmdaki ihtilifı 
derin bir dikkat ve azami 
ıllkünetle takip etmektedir. 

ltalyaa hattı hareketi Ro· 
ma - Berlin ıiyasi mihveri 
mucibince Henleinin Karles
bad da ıekiz noktada teıbit 
ettiği metalibatına tamamen 
m&aaittir. Esasen Henlein 
ekalliyetlerin Çek devleti ca
miaundan ayralmaaını isteye• 
cek kadar ileri varmamışhr. 

zarfında mllraacat Ye teael
ltim edilmediği takdirde hay
van bilmilzayede satılarak bu 
huaa•ta yapılan muraflar çı
karıldıktan •onra kalan para 
sahibine verilecektir. 

Keşide glnll olan 30181938 
tarihinden itibaren iki ay son
ra mezkiir biletin hamili yine 
müracaat etmediği takdirde 
kalan paranın da cemİJet 
nef'ine irad kaydedileceği ilin 
olunur. 795 

YÜZ 3 

Köstencede 
Kıralın huzurile deniz 

şenlikleri yapıldı 

Köstence 9 - Denizcilik 
günü münasebetile Köstence..
de büyük şenlikler yapılmıştır. 

Bu şenliklerde kıral majes
te Karol ile veliaht prems 
Mişel, başvekil, nazırlar ordu 
ve bahriye erkanı bulunmuş
tur. 

Kıral yatına binerek donan 
mayı teftiş etmiş ve sonra 
denizde ölen muharipler için 
ruhani iyin zapılmıştır. a.a 

ilin 
Aydın Na/la ekA'iltme 
lıomisgonuudan 

277 lira 15 kuruş bedelli 
Aydın sanat okulu demir atöl-
yesi Elektrik malzemesi ahmı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12191938 pazartesi 
güntl sııat on birde Aydın Na
fıa müd&rlliğü odasında yapa
lacdtır. 

Bu ite aid reaim ketif ~e 
f8rbameler Aydın Nafıa mü
dllrlilğilnde görlilebilir. 

Muvakkat teminatları 28 
lira 29 kuruştur. 
isteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kalarile yukanda yazıh glln ve 
1aatte Viliyet Nafıa mlidür
lünde hazır bulunmaları ilin 
olur. (750] 23 26 3 10 

ilin 
Agdın Na/la elısllt
me lıomlsgonuudan 

500 lir 23 kuruf keıif be
delli Aydın Sanat okulu de-
mir atalyeıi inf8at malzemesi 
alımı açık eluiltmeye kon
muştur. 

Eluiltme 12,9,938 Pazartesi 
giinü saat 11 de Aydın Nafia 
m&dürlilğli odasında yapda
cakbr. 

Bu ife aid resim kefil ve 
prtnameler Aydın Nafia 
m&dllrllğlade girilebilir. 

Muvakkat teminat 37 lira 
52 kuruftar. 

isteklilerin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesi
kalarile yukarda yazıb gün 

ve saatta viliyet Nafia mi
diirlüğünde hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

[751] 23 28 3 11 

lmtlyu aablW nı Umumi Nefrly•t 
Mldilrii ı Etem lleadre• 

BualdıJı Yer : 
C. H. P. Ba•ımeYI 
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YOZ: 4 AYDlN SAYI : 340 , ........................ ~ 
I? . DOKTOR _ 

• MÜNİF İ. ERMAN l 1 

~ IVIEIVIL.EKET HASTANESi 
Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalarını her g-üo Park karşısında Bay Hasan Kimi-

1 lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 1 - 8 ı 
.. ..... Ötleden sonra 3 den itibaren ..... ... ı-.MM~~~--------Aa~~-
r

'"''lll':'llll!~···ıırı~ıur""ıt11•••11u'!'llııı'~11J11"•11ıı••oıı1ll'!''ll~'ııtl"'"'ll1''"'Qll~'"'llfl'"'IU•~~ıııı•"•11J~~~ 

r::·······················~ 

r!j Ej;.;iifüd;;i;;;:;·i;;~:=ı~ 
f !j Mevkiinin letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin [!~ 
r·ı::J intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, [•S 
[+ · siyatik, her türlü mide, . böbrek, ciğer, mesane ve f+l 
[• kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu ,.4 
{+€ gibi cild hastalıklanna karşı çok faydalı çamuru ~~i 
~!@ ve basur bastalıklanna iyi gelen içmesi Aydın ve r!1 
f~; komşu ıUerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile P-+1 
[+] sabit olan Elengüllü ılıcalanna koşunuz. P+j 
(+j Hastalığınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, ı•l 
t•J temiz ha va almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~+] !J Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri [:~ 
[+l Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek J• 
~+ı ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. f+ 
~111-~'llfl'M~tqır .... GJ!:'lll'l"qi~l"'I ·~·!ili~~ !il ll'~:'ll.I "·1~1~ıı:"ı111h!ııoı~.ıı!'~111!'ııtııı~ııı~2~ı:.-ı111~1.:":!1 694 .~~~. 

....................................................... • • • DOKTOR • • • • • 
! FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • i Paria Tıp Fakültesi Hastanelerinden lbtiaaslı : 

i Muayyenebanesi.A.ydında Gui Bulvarında Bafalıorlu dükkinuun : 

ı üzerinde her g-üo sabahdan aktama kadar Hastalarioı kabul eder : .. ...................................................... . 
AYDIN 

• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 

,,..., ................ il' .... ~ 
DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 
Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmamn yeni yaptırdıi, evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahlan 8 kadar G 
Akşamları 3 - 8 626 il 

dilldıAl~ .. aııe.ıılaıılııılıdllııdbılıAıımt6'66~a.ıl 

Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikit dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilü.mum 
masrafı üzerine alacaktır ücr~tte suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet ifleri yağh boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANJ< 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsat& kaçırmamalarmı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydıo 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Belediyelerimizin nazarı dikkatine 

Matbaamızda Belediye seçim defterleri, Seçici ve seçileceklere 
mahsus cetveller, Numara kartları, Seçim beyannameleri usul 
ve nümunesine uygun olarak, iyi cins birinci hamur mürekkep 
geçmez kağıtlarda temiz işçilik ve iyi baskı ile hazırlanmıştır. 

Figallarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


