
YIL: 2 16 Eyliil 1938 - CUMA SAYI : 345 

Sayııı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Say111 : 100 Para 

Jİ!n=g=i===lı=. z=:=b=a=ş=v=e=-==k~il=i=A=I=m=a=n=y=a=y=a==git=t=i=J=:e=e~=:=-=:,=~~==:r~li~yo::r=':· 
Belediye tarafından yaptı-

B k•J• b • h k • b•• ••k b• h d d rılmakta olan şehir suyunun . aşve 1 ın u anı are etı uyu ır eycan uyan ır 1 şehrin içindeki kısmının da 
borularının döşenmesine baş-

8. Çemberlayn; siyasetim daima sulhu korumak olmuştur. Dedi lanmıştır. 
Boru ferşiyatı şimdiden vali 

Londra 15 - Başvekil 
Çemberlayio Hitlere bir tel
graf çekerek istediği yerde 
müstacelen görüşmek arzusu.., 
nu izhar etmiş, Hitlerde ce-
vaben yarın Beten-Baden de 
kendisini beklemekte olduğu-
nu bildirmiştir. a. a. 

Londra 15 - Başvekil 
Çemberlayn, yanında Horas 

Vilson olduğu halde saat 
8,30 ta tayyare meydanından 
hareket etmiştir. 

Başvekil 69 yaşındadır. Ve 
ilk defa tayyareye binmekte-

dir. Çemberlayın tayyareye 
binerken; 

- Alman Başvekili ile gö
rüşmeğe gidiyorum. Siyasetim 
daima sulhu korumak olmuş· 

tur. Führerin teklifimi der
hal kabul etmesi ziyaretimin 
neticesiz kalmıyacağını gös
termektedir. Demiştir. a.a. 

Londra 15 - Çemberlayn 
ile Hitler arasındaki görüş-

me yarın saat on altıda ya
pılacaktır. Görüşmelere cuma 
günü de devam edilecektir. 

t Oevamı 3üncü taahifede ) 

Çekoslovakyadaki hadisede ölen- (· /ngiliz parlamentosu 

1 1 
· toplanıyor mu 

er Ve yara ananlar Londra 15 - Nazırlar mec· 

'Südetl ... r hükumetin askere davet emrine 
itaat etmediler 

Prag 15 - Viktorya ote
linde silah bulunğu ihbar 
edilmesi üzerine dün akşam 

1-Çek :zabitası otelde araştırma 
yapmıştır. 

Polis memurları saat 18 de 
otele girdikleri zaman bir el 
silih atılmış ve bunun üzeri· 
ne polis zırhlı otomobili ote
le yaklaşarak mukabele et
miştir. 

Otelde mühim miktarda si
lib bulunmuştur. Südet me
ın11rlaarından Last tevkif edil-

• t• mı.ş ır. a.a. 
Prag lS - Südetler tara

ı..fmdao yeni bir hadise vukuu
na dair haber alınamamıştır. 

Om idare ilanından evvel 
hadiselerin neticesi tesbit 
edilmiştir. On üçü Çek olmak 
ti.zere 21 ölü ve altmış uçu 
Çek olmak üzere 75 ağır 

yaralı vardır. 

Prag hükümeti tarafından 

Siidetler askerliğe çağrılmış
lar ise de Almanlcrr bu emre 
itaat etmemişlerdir. a.a. 

Prag 15 - Lord Runsiman 
Çarşanba $?finü Südet şefle
rinden Osiman ile görüşmüş-
tir. a.a. 

Prag 15 - P . Ç. T. Ajan
sı tebliğ ediyor. 

Saat dörtte vukubulan ha
&w.cfo ~ iki !~.!~ v~ iki Al
man ac henüz hüviyeti tesbit 

edilmiyen iki kişiki ceman 
altı kişi öldürülmüştür. 

Vaziyet silahların yakından 
atıldıklarını göstermektedir. 
Tevkif edilen Südet memuru 

. bir masanın arkasından ateş 
ettiğini söylemiştir. 

Hükumet asayişi 
Temin ettiğini 
Bildirdi 

Prag 15 - Dün ' akşam 
hükumet, her yerde asayışi 
temin yttiğini raclyolarla teb
liğ etmiştir. Hiç bir yerde ye· 
ni bir hadise olmamıştır. Ha
diselere sebybiyet verenler 
şiddetle tecziye edileceklerdir. 

Prag lS - Dün akşam 
neşredilen bir tebliğde halka 
soğuk kanlılıklarını muhafaza 
ve yanlış haberler kulak as
mamaları tavsiye edilmek-
tedir. a.a. 

Prag 15 (P.Ç.T.) - Ajan
sı tebliğ ediyor. Siyasi nazır
lar saat 18, 15 te toplanarak 
umumi asayişi muhafaza için 
alınan tedbirleri tekik etmiş 
ve devlet büdcesi üzerinde 
meşgul olmuşlardır. a.a. 

cıs:EJ -

Herioııun cenevre
dehi görüşmeleri 

Cenevre, 15 - Dün Bay 
Heryo küçük itilaf devletleri 
mümessillerila g ö ~ ü ~ t ü kteaı 
sonra Parise avdet etmiştir. 

lisi öğleden sonra toplanarak 
Südetlerle halli mümkün olan 
çareleri derpiş etmiş ve bu 
teşebbüsün akim kaldığı tak
dir de alınacak tedbirleri ko
nuşmuştur. Müzakere öğleden 
sonrada devam etmiş ve baş 
vekil Çemberlayin hariciye 
ve dahiliye nazırlaril liberal 
ve işçi partileri reislerini ka
bul etmiştir. 

Başvekilin muhalif parti 
reisi eril ede parlamentonun 
toplanması hakkında görüş

tüğü söylenmektedir. Bu hu
hususta resmi bir şey yoksa-
da parlamentonun toplanmaı 
sı ku, etle muhtemeldir. a.a. -/ngiliz imparator
luğu müdafaa 
bürosu toplandı 

Londra 15 - Saat onbir
den biraz evel nazırlarla har
biye nezareti şube şefleri 
imparatorluğun müdaff ası bü
rosuna gelmeğe başlamış-
lardır. a.a. -···-Fransız - Alman 
hudud müzakereleri 
bitti 

Paris 15 - Hariciye ne· 
zareti tarafından tebliğ edil
miştir. 

Son zamanlarda Almanya 
ile yapılan tashih hudut mü
zakereleri neticelenmiş ve bu 
müzakereler neticesinde ha-
zırlanan itilaf projesi tastik 
edilmek üzere hükumete tevdi 

1 
edilmiştir. a.a. 

konağının önüne kadar gel
miştir. Bu işin az zamanda 
bitirilmesine çalışılmaktadır. -···-Spor sJJhasının 
inşaatı bitmek üzere 

Aylardanberi inşaatı devam 
etmekte olan spor sahamızın 
tesviye işleri ile tahdid du
varının inşaatı tamamen bit
miştir. 

Sahamıza yapılan medhal 
ile bu medhalin iki tarafına 
tarafına yaptırılmakta olan 
binalardan kapalı spor salo-
nu ve duş kısmınında inşaatı 
bitmiş ve çatısı örtülmüştür. 

Bugün dahili sıvanın yapıl
masına başlanacaktır. · 

Cumhuriyet bayramından 
evvel saha inşaatının tama
men bitirileeeği ümid edil
mektedir. 

' 
Bu suretle Aydınspor ihti-

yaçlarına cevap verecek bir 
sahaya malik olmuş olacak
tır. 

~ 

Netice ha/ılımda 
Hiç bir şey tahmin 
Edilemiyor 

Berlin 15 - Siyasi maha
fil son derece ihtiyatlı dav
ranmakta ve Badende görü
şülecek meseleler hakkında 
tahminlere kalkışmanın tehli
keli olacağını, çünkü Çem
berlaynin devlet reisine ne 
söyleyeceğinin bilinmediğini 
söylemektedirler. a.a. 

Fransız nazıları 
Uzun görüşmeler 
yapıyorlar 

Paris 15 - Başvekil Dala
diye dün saat 22 den 23 e 

kadar hariciye nazırı Bone 
ile görüşmüştür. 

Başvekil gece yarısınd~ 
sonra vekaletten çıkarak evi~ 
ne gitmiştir. a.a. 

Paris 15 - Başvekil Dala
diye Hariciye nazırı Bonneyi 
kabul ederek uzun müddet 
görüşmüştür. a.a . . ,. 
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Vergilerde mükellefler 
lehine tadiller yapıldı 
Hükumet, kazanç, buhran ve muvazene vergi

lerini birleştiren 
dört senelik indirme proğramını hazırladı 

-3-
KANUNI MÜKELLEFiYET kullandıklan işçilerin, vasa-

Hizmet erbabına ait vergi- tısi ayda 200 zü geçen mües
Jer tediye edilirken tevkif seseler yalnız işçilere ödedik
edilecek ve istihdam edenler leri para yekununu, işçi ade
tarafından ödenecektir. dini muhtevi muhtasar bir 

Hizmet erbabına . ait vergi- bordro verebileceklerdir. Bu 
ler tediyenin yapıldığı mahal- takdirde istihkak sahiplerinin 
deki varidat idarelerince tarh imza veya mühürlerini havi 
olunacaktır . Tediye ecnebi bordrolann allkalı memur 
memlekette yapılmakta iıe, ve mütehassıslar tarafından 
paranın gönderildiği mahal istenildiğinde . gösterilmesi 
varidat idaresi vergiyi tarh mecburidir. 
edacektir. ARTiSTLERiN MÜKELLFl-

Bu daire ve müessese, me- YETi 
DJUr ve milstabdemlerini mu- Yerli artistler: Bir defaya 
vakkaten tibi olduğu varidat mahsus olsa dahi, yaptıkları 
tahakkuk memurluğu mınta- sanat dolayısile. yerli artist
kası haricinde istihdam ma- lere, şarkı a6yliyen ve çalgı 
hallinin de teşkilit ve ıubesi 1 çalanlara verilen paralar ve 
bulunmadığı takdirde bu memur bunlara ait birer bordro g6ı· 
ve milstahdemlerine ait vegiler terilmek lazımdır. Artistlerin 
daire ve müesseselerinin mer- gündelikleri, nüfusu, 20,000 
but bulunuduğu varidat ida- de kadar olan yerlerde iki 
relennce tarholunacaktır. De- liradan, yirmi binden elli bine 
nız; kara, hava, nakliye va- kadar olan ıehir ve kasaba
•ıtalarında çalqanlara ait larda üç lirdan, bundan yu
vergiler, daire ve müeueae- karı olan yerlerde dört lira· 
•eterin mensup olduklan li- dan aşağı gösterilmiyecektir. 
man ve belediyelerin bulun- Şarki söyleyenlerin ve çal
duğu mahaldeki varidat ida· ~ çalanların gündelikleri ça-
resince tarholunacakbr. lııbkları mahallin nüfusuna 

BOROORALAR ıöre artistler için gösterilen 
BilGmum hakiki v'e blkml gündeliğin üçte birinden aşa~ 

plnılar, hizmet erbabuaa bir olmavacakbr. 
ay zarfında yaptıkları bil6- ECNEBi ART~TLER 
mum tediyelen, vergi mik- Ecnebi memleketlerden ge-. 
tarlarile de aynca gCSıteril.. len ve biletle girilmesi mutat 
mek. ıartile resim &zerinde olan yerlerde çalışan aanat
tanzim edilmif ve mlles.eae- kirlann teıaail ve her aeri 
DİD aalilıiyetli adamı tarafm- oyun heyetlerinin hangi ma
clan imzalanmıt bir bordroda halde çalıımaya baılıyacak
t .. bit ederek bu dordroya lannın bunları çalıtbranlar 
atesi ayın 20 inci gllnil ak- tarafmdan, sanatkirlar ken
ffDUDa kadar bağlı olduğu di heuplanna çalıııyorlarıa 
varidat idaresine vermeğe heyeti idare 'edenlar, banlar 
mecburdurlar.. Ecnebi para- da yokıa, bizzat temsil veya 
~e yapılan ödemeler, ödeme oyun oynıyanlar tarafından 
g&nDnDn borsa rayicine ve en geç. bir gOn evve. alikalı 
ayniyat ise tediye gilnllnlhı varidat da:ireıine yazı ile bil
rayicine gire kıymetlendiri- direceklerdir . 
lerek bordrosu g6sterilecek- VERGi ÖDEMEKLE 
tir. Bonada kote olmıyan MÜKEI ı EF OLANLAR 
ecnebi paralarının rayici her Hariçten gelen sanatkirlar-
altı ayda bir, maliye vekile- la temsil ye her nevi oyun 
tince tanzim ve ilin edile- heyetlerini çalıştıranlar bilet 
cektir • bedelleri veya bunlara vaf'"' 

Nakit ve temsili kabil olan dikleri 8cret lizerinden 198 •er nevi menfaatlerde bunla- mcı maddenin hlikOmleri 
rua temin olunduğu tarih~ki dairesinde baaaplanacak ver
kıymetlerine göre bordroya giyi m&kelleflere riicu hakkı 
konulacakbr. mahfuz kalmak &zere öde-

Nafıa itleri teahhütlerinde mekle mllkelleftirler. Bu mil· 
IMılnanlarla, muayyen mevsim- kellefler bilet kullanmazlaaa 
lerde fazla ifçi kullanan ıqil.. her oyunda, temsil, mllaai:ae
-.eseler keza daimi ıure~ re veya "konıer devreıi için 

Canlı iliç - - -istiridye, tabiat içinde, aylarında, mayıstan ağustos 
acaip bir hayvandır. Acaipli- sonuna kadar!. 
ğinden dolayı ilim adamlarını Böyle muayyen zamana 
haylıca da uğraştırmıştır. Bi- münhasır kalan ve keyfe 
lirsiniz ki hayvanların bazı göre kullanılmıyan bir kud
cinslerinde ayrı ayrı erkekler retin artık büyük bir değeri 
ve dişiler vardır. Bazılannda olamazdı. Onun için insanlar 
da aynı hayvan hem erkek, arasında istiridyeleri kıska
hem dişi olur. Halbuki isti- nan kimse kalmadı. Ancak 
ridyelerin bazıları ayrı ayrı bu ikinci mühim keşif büyilk 
erkek veya dişidir, bazılan bir şey isbat etmiş oldu: Ôte
da aynı zamanda hem erkek denberi istiridye yaz aY,lann
hem dişidir. da yenmez, onun için aylanh 
Vakıa böyle karışık cins adları latinceden alan avru

başka hayvanlarda da - insan- palılar, adının arasında R 
lar arasında bile - görillür, harfi bulunmıyan aylarda 
fakat iatiridyelerde karışıklık istiridye yememelidir, derler. 
şaşırtacak derecede çok nis- Mayıstan Ağustosa kadar. 
bettedir. Bundan dolayı isti- ayları litince adlannda daı 
ridye ilimleri, bir zaman, is- bu harf yoktur. O yaz ayl~ 
tiridyelerin yalnız büyük çe- rı içinde istiridye süt kıv--, 
şitlerinin aynı zamanda mında ve tatsız olur, halk 
erkek ve dişi, küçüklerinin de bunun için yemez. F encesi.ı 
ayrı ayrı erkek veya dişi ol- o aylar içinde istiridye cinı\
duklarına hükmetmişlerdir. ni değiştirmekle meşguldür. 

Sonra, felemenkli bir' ba- O dert ay içinde istiridyele-, 
lıkçı hocası çıktı, istiridyeler- rin en çoğu erkek, bir kısmı 
den - büyük olsun, küçük ol- da dişi olur ve dişiler yum'P\ 
sun - hepsinin istedikleri za- ta çıkanrlar. Dart ay geçin'o 
man erkek; istedikleri zaman ce dişileri sayısı pek azalır, 
dişi olduklannı ve yalnız onlardan biraz fazlası erkek 
cinslerini değittirirken aynı kalır fakat istiridyelerin en 
zamanda hem erkek, hem çoğu sonbahar ve kıt içinde 
dişi olmiya mecbur kaldıkla- hiç yumurtlıyamıyacak suret-
nnı ispat etti. te htlnaa olurlar. 

Bu mühim keşif meydana istiridyelerin cins değiftir-
çıktığa zaman insanlar ara- melerine sebep te denizlerin 
sında, istiridyelerin bu kud- darlığıdır. Bir dişi istiridye 
retlerine imrenenler çok altmış mllyoba kadar yumur..l 
olmuştu, ancak o 1 zamandan ta çıkardığı için, istiridyeler 
kalan rivayete göre, iatirid- bltttbı yaı ayrı ayn erkek . ve 
yeler gibi keyfine göre cbıai- dişi kalıp döl birakaalarda 
ni değiştirmek istiyenlerin en bir kaç yıl içine clenizlude 
çoğu - tabii o zamanın - ka- yalnız istiridyelere ~ bile y,. 
dınları arasında çıkmıştı. kalmazdı •. Onun için dil lr. 

Zaten başka bir bahkçı rakmak mevsimini yalnız y• 
hocası, biaz zaman sonra, is- aylarına hasrederek yılan a
tiridyelerin kudretini istiyen tela aylarmda en çoju hif' 
insanJaruı ümitlerini kırdı. yumurtlamaz. Keadi toprak-

- latiridyeler cinslerini de lanna göz diken insanla ~ 
ğiftirirler ama dedj. keyifle- ğalıp ba.tkalannın topralcla
rine göre değil, yalnız yaz nna göz diken imanlar da .. 

sanat icra ettikleri mahalle- istiridyelerden ibaret olaalar
rin iki lira bilet Ozerinden ve clı, kavga sebepleri de etat-

bir miıli zamla vergi alınacak- te azalırdı. 
tır. Bilet kullanıldığı takdirde istiridyenin lezzetle veaile
alınan duhuliye bedeli mile- ceji zamanda yumurtlamad.P 
tannda veya hiç bilet veril- aylar içindedir, yani bu ..... 
memesi veya satılan biletle~ bahardan gelecek ilkbaluana 
miifteriden alınarak yeniden sonuna kadar • 
Atlfa çıkarılmuı hallerinde latiridye İD8aDID ... ilta-
verilmeyen veya mllkerrer hını açar; hem de 
ıablan biletler için bilet ba- Hamu da - taze• o ..... .--. 
ıma alınacak vergi on misli - pek kolaydır. Pek aalk 
olarak tarh olunacaktır. mideler bile istiridyeden hiç 
Yabancı memleketlerde bu- zahmet çekmezler, Bir kere 

lunan bir miieuesye bağb eti yanilmeden önce içilea 
olup ta Tirkkiyecle çabfia suyu, bayağı deniz 18yu de
lıimıet erbabmm istihkakları, ğil, azotlu bir sudur. Bunun
ç-1ıf ~an mleueae tarafın- la bestemiye bqlar. Soma 
claa aylık bordroya dercolq- etinin yıq4e ~ir buçup da 
nacaktır. yağb maddedir~ 

-Onama Sacll .. ,ı.c1a. 
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Bozdoğan haberleri 

Bu şirin diyarın kendisine 
yazılacak o kadar çeşi~li 
IDevzuları varki bunları bir
den yazmakdansa, mevzuları
nın taşıdıklrı hususiyet ve 
önemlerine göre ayırarak ay
rarak ayrı başlıklar altında 
okuyucuların gözleri önüne 
sermeği memlet adına daha 
faydalı buldum. 

Bugünlerin kısaca en önem
li olaularını bildiriyorum.: 

9/10/938 gecesi saat sekiz 
buçuk sıralarında Cabi mahal
lesinde herkesin yaylada ol
duğu ve kasabada kimsenin 
bulunmadığı bu günlerde çı
kan yangın üzerine büttin 
yaylalar halkı, kamyon, otö
büs ve yaya olarak yangına 
yetişerek canla başla çalışma 
sonunda söndürülmüştür. Be
lediyenin daha önceden ilçe
ye kazandırdığı motörpompun 
ilk olarak kullanıldığı bu 
yangındaki büyük faydası 
karşısnda bu isabetli işe gi
rişen belediyeyi ilçe adına 
tebriki bir vazife saydım. 
Eğer bunun temin ettiği su 
ve halkın fedakarane çalış
ması olmasaydı; yangın sa
hasını aşarak büyiik zararlar 
ve hatta büyük felaketler do
ğurabilirdi. Yangın hakkında 
adliyece ehemmiyetle tahki
kata girişilmiştir. 
Yangın neticesinde bir ev 

yanmışsa da canca bir hasar 
olmamıştır. 

§ ilçenin doktorsuzlulitaİı, 
eczasıılıktan ve ec-zanesizlik
tea çektiği sıkıntı pek büyük
tür. ilçede sıtma mücadelesi 
yapılmakla beraber kasabada 
sivri sinek Ye yakarca bollu· 
gundan yatılamadığı için halk 
zor karııaında yayliya çık

.-.ktadır. Zaruretle kasabada 
kalanlar sinekten bOyOk bir 
mkıntı çekmektedir. 

Sıtma savaşında, teşkilit 
lüç şüphe edilemezki vazife
aİDi yapmaktadır. Fakat asıl 
plışma; sineği doğuran imil
leıi yok etmek noktasına 
dayanmaktadır. Bu sahada 
belediyeye terettllp eden va
zifeler vardır. 

Meseli: Kasabada sıtma 
mikropları dere sulan biri
kintileri ve kasabada her 
evde ağzına kadar dolu bu-
lunan ve hini hacette yan
gında kendisinden istifade 
eclilen havuzlar biraz bimme· 
te bakıyor. Durgun bir kil· 
çiik göl ·mahiyetini alan bu 

f Üvuzlarda sinekler Ye tatar
cıklar ylzmekte ve sıtma qı
lamaktadır. Bunlar için ve 
dere birikintileri için beledi
ye mazot getirterek halka 1 

Yazan : KÖYCÜ 
ucuz fiatla dağıtılmalı ve 
gerek kendi teşkilatı ve ge
gerekse halka tahmil edeceği 
mecburiyetle lzmirde olduğu 
gibi esaslı savaşa girmelidir. 
Ayrıca evlerin pençerelerine 
tel kafes koyma esasını yay
malı, hatta geregirse meclis 
kararile bunu rasmiJ bir şek
le sokmalıdır. Sıtma teşkilatı 
kininle bu afetin önüne geç
mek kudretini kazanamaz. 
Bu hususta halkla belediye 
elele vererek çalıştığı gün, 
sıtmanın kökü kurutulmuş 
olur. 

İkinci afette eşek arılarıdır. 
Bu, belediyece halli gereken 
beladır. Çünkü, bu muzır 
mahlukun iras ettiği zarar 
azımsanmıyacak kadar büyük
tür. Bütün meyveleri harap 
atmekde; yaylaya göçenlerde 
huzur bırakmamaktadır. Bu-
nun için halkın yaptığı mün
ferid savaş faydalı olmakla 
beraber bunu kökünden hal
ledici olamaz. 

Arıcılıkla uğraşan köylüler 
kendilerine göre savaştadır
En çok haşarı •esren ıavaş 
vasıtası sarı sülgenin toz ha
line sokulup balla karılmasile 
hasıl olan zehirli bal mahlu-

tunun eşek arıları yuvaları 
başına sürülmesi olduğu Boz
doğanda yapılan tecrülerle 
olmuştur. Bunu, Karacasu il-
çe ve köylerine yaymakta 
belediye ve idari mercilerin 
emirleri çok fayda verici ola
caktır. Eşek arılan ylll'aları 

ta brib edilmedikçe, arılann 
öldürülemesi şeklinde yapılan 
savaş müsbet netice vermiş 
olmakdan daima uzak kala
caktır. 

Yaylllar : Denebilirki yay
lllar çam ormanlan; hafif 
hafif fakat gtlzel sulan eşsiz 
dekoruyla bir dilya cenneti
dir. Aydının; Nazillinin sıcak-
tan buram buram terlediği 
ıu günlerde yaylllarda üşil-

nülür. Temiz bava, şifalı ıu, 
bol kaynaklar, bqtan başa 
çamla örtillü Kanncalının do
yulmaz eşıiz gilzelliğini, İsviç-
rede bulabilecekler olduğunu 
sanmıyorum. 

Zayıf insanlar, tüberkülozlu 
hastalar için birer şifa yur
dudur. iki aylık istirahatte 

tamamiyle iyileşen tübeküloz
lu hastalar olduğunu okuyan
lar buna inanmıyacaklardır. 

Böyleleri varsa, bunu Kara
cuu yaylalarmda iki ay kal
makla bizzat kendileri de ka
bul edeceklerdir. 

• DeTamı Tar • 

İngiliz başvekili 
Almanyaya gitti 

Baştaran 1 inci sahifede 

Çemberlayn cumartesi gü
nü Parisi ziyaret ederek av
det edecektir. 

Londra 15 - Başvekil Al
manya ya gitmek üzere saat 
7 ,SO de başvekalet dairesin
den ayrılmıştır. 

Başvekilin hareketi siyasi 
mahafillerde süratle yayılarak 
büyük bir heyecan uyandır
mıştır. Sureti umumiyede Çem
berlaynm cesurane harekati 
tasvip ve takdir edilmiş ve 
bu hareketin harbe mani ola
cağı kanaatını uyandırmıştır. 

a.a. 

Çember/aynın 

Hareketi Fransada 
1'akdirle karşılandı 

Paris 15 - Gazetelar, İn
giliz · Başvekilinin Almanya 
seyahatınm çok büyük ümit
ler uyandıracağını yazmakta 
ve onun bu şecaatını takdirle 
kaydetmektedirler. a.a 

B. Çemberlayn 
Münibe vardı 

Münib 15 - lngiliz Başve
kili Çemberlayn; saat 11,30 da 
karaya inmiştir. 

Başvekili Alman hariciye 
nazırı ve İngilterenin Berlin 
sefiri karşılamışlardır. İngilte
renin Münihteki genaral kon
solosu da karşılayanlar ara-
sında idi. a.a. 

ilin 
Aydın as. Sa. Al. 
Komisyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı 

için (96000) kilo yulaf veya 

Polonya Ordusunun 
manavraları 
Varşova 15 - Polonya 

ordusu yakında sonbahar 
manevralarına başlıyacaktır. 

a.a. 
~-

Belçika kabinesi de 
toplandı 

Brüksel, 15 - Nazırlar 
meclisi dün akşam toplana
rak beynelmilel vaziyeti tet
kik etmişlerdir. 

Canlı ilaç 
(Battarafı 21nci aahlfede) 

Fakat istirideyenin asıl iyiliği 
yüzde altı buçuğunun maden 
olmasıdır. Vücudumuza pek 
lüzumlu olan çelik, fo~for ve 
iyod istiridyede bol bol bu-
lunuyor. İstiridye iyodu sev
diği için, bazı yerlerde içinde 
istiridye yetiştirilen deniz ha
vuzlarına aynca iyod katar
lar. O vakit ıstiridye zayif 
ve boyunlarıda bezler bulu
nan çocuklara, kansız kızlara 
damarlarında tansiyon yük
selmiş yaşlılara canlı bir ilaç 
olur .. 

Böyle fazla iyotlu istiridye 
bizde de yetişinciye kadar. 
onun bayağısmı da lezzetle 
yiyebilirsiniz ve çocuklarınıza 
yedirmelisiniz. Altı yaşında 

bir çocuk bile günde altı is
tiridye yiyebilir. On iki . ya
şında bir düzineyi günde iki 
öğünde yer, hem de bütün 
kış. 

istiridye fazla iyotlu olma
sa de gene canlı bir kuvvet 
ilicıdır. 

Ulu•ta• 

ilin " 

arpa açık eksiltme ile müna- Aydın daimi 
kasaya konmuttur. Hangisi encilmenlnden 
ucuz olursa onun ihalesi ya- lS' / 9 / 938 perşembe nAnü 
pılacaktir. ihale 3 tqrinevel 2S"" 

ihalesi yapılinak ilzre ekait-
938 Pazartesi gOnO saat lSte meye 1 çıkarılan 927 lira 71 
Aydın askeri satın alma ko- kW'Uf keşif bedelli Germen
misyonunda yapılacaktır. Yu- cik mektebi tamiratına ek
lafın muhammen bedeli dört siltme müddeti içinde talip 
bin dört yüz otuz bet lira çıkmadığından eksjltme mtld
yinni kuruştur. Arpanın mu- -deti on gün uzatılmıştır. Ek
dammen bedeli dört bin yllz ailtme 2619/938 pertembe gü
doksanj beş lira yirmi kurut· nü saat 15 de viliyet daimi 
tur. Yulafın ilk teminatı 332. encümeninde yapılacaktır· 
lira 64 kuruş arpanın ilk te- Bu ite ait resim. keşif Ye 
minab 314 lira 64 kUl'Uftur. ıartnameler nafia müdürlü
Şartnamesi Aydında askeri ğflnde görülebilir. 
satın alma komisyonunda g6- Muvakkat teminat 72 lira 
rülebilir. Taliplerin mezkür 95 karuttur · 
gOnde kanuni vesikalarile bir- l.teklilerin muvakkat temi-
likte komisyona mUracaat et- natlan, ticaret odaıı vesikalan 
mel eri ilin olunur. ve nafia müdürlüğünden alm-

807 16 21 25 30 mış ehliyeti fenniye yesika

lmtlyu •&hlbl Te Umumi Neplyat 
llldGrG ı Etem lleadru 

Basıldı~ Ter ı 

C. H. P. Banmeri 

larile yukarda yazıiı gtln Ye 
saatte vilayet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 806 
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MÜNİF i. ERMAN i 1 1 
MEMLEKET HASTANESİ sr 

~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

ve Operatörü 

Hastalannı her gün Park karşısında Bay Hasa n Kimi-
lin evinde kabul eder. S92 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 ı 
Öğleden sonra 3 den itibaren • 

' • ·~~ 
lBlf!:!lllP SllP :'li~!!'lll~110'''~11''!'111P11 fllll"'' llJl'"'IUl"'411Jll'''llll'"'ijP''''ij!ll"'ll!l"'ll)IP'"ll~''q. lll!~QIP"•Qlll'''~~ ,_., ıı~ı~~ııeıı~d~ı~~~~ını~ııaı.~ı~~~'~ueııue.ııı::'ııı~.-,. 

t~ Elengüllü ılıcalarına koşunuz f ~ 
c3 Mevkiinio letafeti, tesisatının iyiliği, servislerin f:~ 
+l intizamı ile şöhret bulan Elengüllü ılıcası romatizma, f +.1 
+] siyatik, her türlü mide, böbrek, ciğer, mesane ve [+l 
~ kadın hastalıklarına tesiri mücerrep ve kati olduğu [tJ 
•J gibi cild hastalıklarına karşı çok faydalı çamuru ~~~ :1 ve basur hastahklarına iyi gelen içmesi Aydın ve p) 
-] komşu ıllerinden binlerce yurtdaşın tecrübelerile r+i 
t•~ sabit olan Elen güllü ıhcalanna koşunuz. f t] 
t,t] Hastalağınız yoksa bile istirahat ve iyi su içmek, i•~ 
[t~ temiz bava almak için Elengüllü ılıcasına gidiniz. ~~l 
[+1 Gidip gelme ucuz tenezzüh ve kamyon servisleri -!1 
f+l Germencik istasyonunda emrinize amadedir. Yemek ~.'i 

· [tj ve her türlü ihtiyacınız gayet ucuz temin olunur. j•l 
·~~~, .. ~·~·~ıı;ıııı;ıııı;ıı~~ıı;ıııı;•.• .. 1111 .. lllP;""'~ 694 ,...,...~·!il ~ lıWıUıi,,iıllti;ddbi;;d~dlıbdıll~ı ... ıQıh;iıflıı:dıflıWllıioidll~ooOlllıiOiiilliUiıl .....ıııı,;ıııfbwıd 

....................................................... 
• • • DOKTOR • • • • • • 
i FAHREDDİN SÜGÜR i 
• • 
; Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahusııı : • • 
: Parla Tıp fakültesi Hastanelerinden ihtiauh : l MuayyenebaneıiAydında Gazi Bulvarında Bafalıoılu dükklnının ! 
ı üzerinde her pn sababdan akşama kadar Haatalarinı kabul eder : .......................................... .,. .......... . 
AYDIN 

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

s 
§> 

Memleket Hastanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdıi-ı evin üst kabnda 
kabul eder. 1 D Muayene saatları : 

e- Sabahlan 8 kadar 
~ Akşamlan 3 - 8 626 

a.ı~ıt111mıtmlıı:iııtmnıılllniıiı6 Aaııiı~6616ııilıı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe ahnarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

784 

6ıııllıı:aımıır 

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

a!ıııı.11ı ı1ı ımııı,, rımıııa :ıi!ııdııııi8daa'*6~ 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memureyne en iyi, 
en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

. Sayın memurlanmıza bu fırsatı kaçırmamalarını 
hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

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. 

Fiyatlarımız rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

Siparişlerinizde acele ediniz 
Basımevi Müdürlüğü 


