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· ÇEK KABiNESİ İSTİFA. ETTİ-~ 
Çekoslovakya İngiliz Fransız tekli

fini çaresiz kabul etti 
Çek hükumeti neşrettiği tebliğde Londra ve 
Parisin mukavemet edilmez tazyiki altında 

teklifleri acı duyarak kabul ettiğini bildirmiştir 

Prag 22 - Çekoslovak l mız Fransa İngiltere bize yar-
hükiimeti İngiliz ve Fransız dım edecek vaziyette olma-
~ekliflerini kabul etmiştir.Hü- dtklarım bildirmişlerdir: Hü-
küet verdiği notnda şöyle kiimet yalnız: başına mücadele 
demektedir etmek vaziyetine düşmüş ve 

·Çekoslovak hükumeti Lon- bu Acı teklifleri kabul etme-
dra ve Parisin mukavet edil-

Nafia Vekilimizin 
tetkik seyahatı 

Çok değerli Nafia vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya Ege bölge
sindeki nafia işlerini ve bil-

hasa İzmir turistik yollarını 
tetkik etmek üzere İzmire 
gelmiştir. Haber aldığımıza 

göre B. Ali Çetinkaya bügün 
öğleden son sağlık ovasında 
açılan kanallar ve kurutulan 

1 
İl bayımız 

1 
Bozdoğan, Nazilli ve 
Y enipazardan döndü 

1 İlba~ ve parti başkanımız 
sayın Özdemir Günday evel- · 
ki gün beraberinde parti ilyön 
kurulu üyesinden B. Etem 
Mendres bulunduğu halde 
Bozdoğana gitmiş ve Bozdo
ğan belediye meclisi azalık

ları için parti namzetleri tes
bit olunmak üzere yapılan 

parti yoklamasına başkanlık 
etmişlerdir. 

mez tazyikleri altında kalmış 
ve Londrada liazırlanan tek-

ğe mecbur olmuştur. 
Prag 22 - Reisicumhur 

kabinenin istifasını kabul et-liflerini 3:_cı duyarak kabul 
et · t" miıoıtir. Yeni kabine bugün 
mış ır. ~ 

Hükumetin bu kararı rad- teşekkül edecek:ıir. 

bataklıkları yerinde görmek 
üzere Tepe köye gideceklerdir. 

Sayın vekilimiz bu günlerde 1 

şehrimize ğelerek buradaki 1 
Nafia işlerinide gözden geçireı.. 

ceklerdir. 

İlbay yoklamadan sonra 
halkla temas ederek zirai . 
asayiş, mahsul vaziyeti ve 
kasabanm iktisadi ve ticari 
durumu üzerinde konuşmuştur. vo ile ilan edilmiş ve bunu • -======= === = ======= 

~üteakip söze başlıyan hü- C. H. P. llyönkurul başkanlıg'"' ından 
kümet memuru halkı sükune
te davet etmiştir . Saat 21 de 
Pragda on beş bin kişilik 
bir nümayişçi kafilesi Alman 
elçilik . binasıuın bahçesini iş
gal etmiştir. Elçilik binası 

polis tarafından muhafaza 
edilmektedir. Elçiliğe biç bir 
taarruz vukubulmamış halk 
yalnız ıslık çalmakla iktifa 
etmiştir. 

Her tarafta işidilen ses 
"askeri diktatörlük istiyoruz,. 
sözlerinden ibarettir. 

Komünistler ellerinde kır

mizi bayraklar olduğu halde 
bir nümayış yapmak istemiş-
lerse de poli.5 tarafından da
ğıdılmışlardır. 

Berlin 22 - İngiliz Başve
kl Ji Çemberlayın saat 15,30 da 
karaya inmiş ve İngiliz büyük 
elçisi Hinderson tarafından 
karşılanmıştır. 
· Robister 22 - Hitler ya

mnda hariciye nazırı Rol>ent
rop olduhu halde bu sabah 
baı:aya gelmiştir. 

Prag 22 - Prag Belediye 
reisinin yeni kabineyi teşkile 
memur edilmesi muhtemeldir. 

Prag 22 - Dün akşam 
,.rag hiiküm.eti tarafından 
neşredilen beyannamede şöy
le deailmektedir. 

20 Senelik bant ve aüküo
dan sonra Anupa buhranı 
kuvvetli ıiyasal ccryanlarla 
Çek bük:funeti tehdit edildi
ğini görmüı ve ıimdi de ken
di kuvvetine güvenmeğe mec
bur olmuftur. Garp dostları-

21. 9. 938 Çarşamba günü toplanan parti yoklama beye-

tince Bozdoğan belediye meclisi asil ve yedek az:-llıkları için 

aşağıda adları yazılı arkadaşların partimiz namzedi olarak 
tesbit edildiklerini Bozdoğanlı saym seçicilere arzeylerim. 

Asıl üyeler Yedek üyeler 

1 - Ali Başlı 15 - Ahmed Emin Karaman 
2 - Emin Elçin 16 - Ahmed Pirim 
3 - Hurşit Özbak 17 Ali Türker 
4 - Hüseyin Çakır 18 - Ali Riza Aksoy 
5 - Hilmi Aysan 19 - Hasib Çınar 
6 - Kamil Özkan 20 - Hasib Mutlu 
7 - Macit Özkan 21 - Hasan Tözüm 
8 - Mehmed Uygur 22 - Hasan Tahsin Şahinöz 
9 - Mustafa Akarçay 23 - Kazım Yıldırım 

10 - Mustafa Şahin 24 - Mehmed Karabudak 
11 - Sabri Eser 25 - Mahmed Şamlı 
12 - Sami Çınar 26 - Mustafa Sakallı 
13 - Tevfik Alkan 27 - Necib Sertöz 
14 - Vefa Tarhan 28 - Nuri Konya 

22/9/938 Gücıü yapılan parti yoklamasında belediye 
meclisi asıl ve yedek aza namıetliklerin e seçilen aşağıda 
adlaları yazılı arkaşları, Yenipazarlı sayın seçicilere arzey
lerim. 

Asıl üyeler 

1 - Adem Donduran 
2 - Ahmet Terzi oğlu 
3 - Fehmi İçel 
4 - Hasan Çiftçi 
5 - Hasan Sarı oğlu 
6 - Mehmet Dora 
7 - Mehmet Kla vuz 
8 - Mehmet Terzi oğlu 
9 - Ahmet Hancı 

10 - Nuri Akçay 
11 - Riza Tekeli 
12 - Süleyman Çerçi 
13 - Yusuf Sözer 

Yedek üyeler 

14 - Ahmet Daylan 
15 - Ahmet Aydıolıoğlu 
16 - Ali Kolcu 
17 - Ali Dora 
18 - Ali Remzi Gürsoy 
l~ - Ali Terzi oğlu 
20 - İbrahim Tekeli 
21 - lbrahim Çiftçi 
22 - Mustafa Boden 
23 - Rira Ü oibol 
24 - Süleyman Bodea 
2S - Süleyman Fırat 
26 - Ziya Turan 

Bozdoğandan Nazilliye ge
len İlbayımız, dün Nazillide 
belediye meclisi izalariyle 
yapılacak hükumet konağı 
yeri üzerinde uzun bir ko
nuşma yapmıştır . 
Öğlenden sonra Y enipazara 

geçmişler buradada Belediye 
meclisi azalıkları yoklamasın
da bulunarak geç vakıt Ay
dıoa dönmüşlerdir. -·-Nazilli ovasında 
ikinci sulama kana
lının etüdleine 
başlandı 

Nazilli ovasında Devlet cli
le Horsunlu sulama kanalı
nın karşısında Yamalak ve 
Pirlebey ovalarım sulamak 
üzere ikinci bir kanal açıl
mak üzere sular idaresince 
etüd yaptırılmakta olduğu 
haber alınmıştır. 

Ahala pamuk 
Piyasası 

Dün Nazillide yeni sene 
akala pamuk mahsulü 13 -
13150, Bozdoğan ve Y cnipa

zarda 13 - 13/25 kuruşa sa
tılmıştır. 

Fabrikatörler henüz tecrü
be yapmakta olduklarından 
bu fiatlar normal görülme
mekte Ye fiatlano 14 kuruıa 
kadar çıkacağı söylenmekta-
dir. . 

Piyasa sağlamdır. 
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Mühim bir kanun 
layihası hazırlandı 
On sene içinde sahibi 
çıkmıyan depozito ak

çeleri belediyeye 
verilecek 

Ankara Sahihlerinin 
müracaat etmemesi yüzünden 
mürurü zamana uğrayan hisse 
senedi, tahvil ve faizlerile 
amortismanlarının şirketlere 
bırakılmayarak hazineye inti
kal ettirilmesi bir kanunla 
kabul edilmişti. Bankalar ka
nuniyle de, bankalar ve diğer 
muesseslerde esbabı namına 

mevcut nakdi ve aynı mev
duatla, diğer matlubatın sa
hipleri tarafından on sene 
aranılmadığı takdirde, kanu
ni muhafaza müddetlerioin 
hitamını mütarkıp keza hazi
neye intikali tesbit edilmişti. 

Hükiımetçe son yapılan 
tetkikler, elektrik, havagazı tev

zii, su isalesi gibi amme hiz
metlerini yapmak iizere te
şekkül eden veya bu hizmet
leri doğurudan döğruya ifa 
eyliyen şirket, idare ve muh
telif müesseselerde depozito 
akçeleri ve diğer matlubat 
mevcut bulunduğunu ve sa
hiplerinin ademi müracaati 
neticesinde bunların şirket 

veya müesseselere kaldıkları
nı göstermiştir. Hiç bir hiz
met ve külfet mukabili olma
dan elde edilen bu paraların 
mühim bir yekfuıa baliğ ol-

· duğu da ·anlaşılmıştır. Bu 
sebeple hükiımet yeniden bir 
kanun layıhası hazırlamıştır. 
Bu layıha ile, son sene için
de sahibi çıkmıyau hepozito 
akçeleri mahalli belediyelere 
tevdi edilecektir. 

Layihaya göre, mahalli be
lediyeler cetvelile birlikte 
tevdi olunacak bu kabil hak
lar, tevdi tarihindan itibaren 
iki sene mu haf aza edilecek, 
bu müddet zarfında !!ahiblerı 
veya varisleri bulunmaya ça
şılacak, gazetelerde de ~u 
y-0lda ilanlar konacaktır. llö 
sene hitamında sahibi veya 
varisi çıkmıyan haklar bele
diyeye iutikal edecektir. Bu 
hükümlere riayet etmiyen şir
ket, idare, müessese ve dai
reler vermeğe meçbu olduk
ları pareyı üç misli tazminatla 
birlikte ödemeğe mahkiim 
edilceklerdir. 
~ 

Ogüstün iki bininci 
yıl dönümü 

Roma 22 - 23 Eylül günü 
imparator Ogüstlln iki bininci 
yıl dönümü münasebetile bü
yük tezahürat yapılacaktır. 
Eski romalık sergisinin önün
de on bin Faşist bir geçit 
resmi yapacaktır. 

AYDIN 

İngiliz kabinesi 
Beynelmilel vaziyeti 

tetkik etti 
Londra 22 - Kabine top

lantısı saat 15 den 17 ye ka-
dar devam etmiştir. Bu top
lantıda beynelmilel vaziyet 
tetkik edilmiştir. Başvekil 
Çemberlaynin Almanyada iki 
üç gün kalması muhtemeldir. 
Baş vekil gelir gelmez parla
mentonul! toplanmasına karar 
verilecektir. 

Londra 22 Baş vekil 
Çemberlayn tayaareye bin-
meden evel atideki beyanat
ta bulunmuştur. 

Çekoslovakya meselesinin 
muslihane bir surette halli 
Alman ve İngiliz milletleri 
arasında istenilmiş bir neti
cedir. Bunu muvaffakiyetle 
başaracağımdan eminim de
miştir. 

Berlin 22- Alman istihba
rat bürosu, Südet Almanlnrı
nın hudud şehirlerinde asayişi 
ellerine aldıklarını bildirmek
tedir. Diğer bir habere naza
ran Südetlerin yalnız Eğre 
mıntakasında asayışı temin 
ettikleri ilave edilmektedir. 
Çek jandarma ve polisleri 
g.özükmemektedirler. 

Az ispirtolu içkiler 
Satışı arttırmak ıçın 

tedbirler alınıyor 
İnbisarlar Umum müdürlü

ğü, az ispirtolu içkilerin sa
tışını arttırmak ve bunların 
yavaş yavaş çok ispirtolu iç· 
kilerin yerini tutmasını temin 
etmek için mühim tetkikler
de bulunmaktadır. 

Bu arada Likör ve buna 
mümasil içkilerin her yerde 
ve tezkeresiz olarak satılma
sı ka:-arlaşm'Ş ve bundan 
başka gene az ispirtolu içki
lerin kahve, gazıno ve pas-
tahanelerde sebestce miişte· 
rilere verilmesi hususunda da 
bir proje hazırlanmasına baş
lanmıştır. 

içki satılan yerin hususi ve 
munzam vergiye tabi tutul
masi da böyleca tadil edilmiş 
olacaktır. 

Bu tedbirden birinci mak
sat gittikçe artan rakı ipti
lasının önüne geçmektir. Böy
lelikle ayrıca çay ve kahve 
gibi yurdumuza ecnebi mem
leketlerden gelen içkilerin 
yerine yerli içkiler kollanmaga 
başlamtş olacaktır. 

Bu suretle memleket dışına 
çıkan milyonlarca liranın da
hilde kalmasının temin edil
miş olacağı umulmaktadır. 
İnhisarlar idaresi hazırlamak
ta olduğu proje meclise ve-
recek ve Vekaletin tasvibin
den sonra proie meclise veri
l eceli tir. Bu kış mevsiminde 
bu yeni usulün tatbik edime
ğe başlanacaği tahmin edil
mektedir. 

140 Sane evel 

Sulara gömelen 
milyarlık altınlar 

Bundan 140 sene evel bir 
gece, Ter Şiling adası civa
rında bir f ngiliz yelkenli harp 
gemısı batmıştır. Bu ada 
Holanda açıklarındaydı. Bu 
gemide 5 milyon dolarlık çu
buk ve külçe halinde altın 
bulunuyordu. 

Lütin adındaki bu gemi ile 
beraber, suların altında gö
mijlü duran bu haznenin çı
karılması uzun zamandanberi 
düşünülmekteydi. F ırbnalarda 
şiddetli dalgalarla deniz çal~ 
kanırken bazı gemiciler beyaz 
köpükler arasında bu batmış 
geminin direklerini gürdük
lerini söylüyorlardı. Hatta 
bundan evel bir çok kereler 
araştırmalar ~apan dahi ol~ 
muştur. 

Şimdi de yeni bir çok ma
kinelerle batan gemideki al
tınlar tekrar aramıya teşeb
büs ediliyor. Nitekim Biliton 
Minig kumpanyasının teçhiz 
ettiği dünyanın en kudretli 
tarama gemisi olan Karimata 
Ter Şiling adası yakınında 
demirlemiş, epiy zamandır 

araştırmalarına devam etmiş
tir. 

Yarı yarıya kumların içine 
gömülü bulunan gemideki 
güç çalışmalarının nihayet 
semeresini görmüştür. Üç ay 
dan beri bu gemi, 4,200 dolar 
değerinde bir kaç altın kül-

çe ıle bir çak kıymetli taşlar 
çıkarmaya muvaffak olmuştur. 

Fakat son günlerde bu ci
varda hüküm sürmekte olan 
şiddetli fırtmalar yüzünden 
gemi işlerini yarıda Bırakmış

tır. Geminin şimdiye kadar 
çalışmaları 500,000 dolara 
mal olmuştur. 

~----

Fransanın en çok 
çocuklu bir 
Nahiyesi 

Fransada 825 nüfuslu kü
çük bir nahiye vardır. Bu 
nahiye, ötedenberi kadınları
nın çok çocuk doğurmalariyle 
meşhurdur. 

Geçen mayıs ayı içinde 
burada altı annenin 110 ço
cuğu bulunduğu tesbit edilmiş 
ve kendilerine madalya ve
rilmiştir. Köyde en çok ço
cuğu olan aile Dularja l aile
sidir. Bu aileye 20,000 frank 
mükafat verlimiştir. Bu aile
.Din on iki çocugu vardır. 

Geçanlurde on i= çüncü ço
cuk dünyaya geldiği zaman 
Frasa cumbr reisi bu çocuğun 
vaftis babalığını kabul ederek 
aileye ve nüfusa kartı sem
pasini göstermiştir. 
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Ağaçtan 50 den 
fazla kimyevi 
madde istihsal 

ediliyor 
Ağaç ve ormanın insanlık 

tarihinde oynadığı rol pek 
büyüktür. Daha ilk devirler
denberi ağaç, odun olarak 
kullanıldığı gibi, ilk insanlar 
kulübelerini ağaçtan yapmış
lar, bu suretle, soğuktan, vahşi 
hayvanlardan canlarını., kur
tarmışlardır. Maden galerileri 
ağaç destekler sayesinde a-
çılabilmiş, denizler keza ağaç 
yardım.ile aşılabilmiştir.~ 
Ağaç ve ormanların bu ni

metleri ilk insanların inşaları 
üzerinde de tesir yapmış, bir 
çok orman allahları tasavvcir 
ve tahayyül etmelerine sebep 
olmuştur. Hakikaten ağaçla
rın insanlara bahşettiği nimet 
ve faydalar sayılmakla bitip 
tükenmez. 

İklimler üzerine tesir edeş, 
suların nizamını değiştırir, 
eksibeleri ve dağları yerinde 
tutar, bereketsiz topraklara 
feyiz verir. av • bayvanlanuı 
toplar ve çoğaltır ve köyle
re ve kırlara hayat ve neşe 
verir. 

Bunlar hep mekteplerde 
öğretilen bilgilerdir. Fakat 
zaman zaman açılan büyük 
sergiler insanlara bu basit 
bilgilerin fevkinde olarak or
manlardan yapılan akla ha-
yale gelmedik istifade şekil
lerini gösterip, öğretir. Geçen 
senenin Paris sergisi de böy..: · 
le enstürktif bir kıymet ka
zanmıştır. Ağacın yerine be
ton ve çeliğin, odun kömüril
nün yerine maden kömürü 
ve elektriğin kaim olmasile 
ormanın rolü nihayete erdi 
saoılırkeo, ağaçtan mahrumi
tin ne büyük hüsranlal' do
ğurabileceğini gezenler ba 
sergide görmüşlerdir. 

Artıı. bugeo ormanı yalniz 
demiryolu traverslerinde, ma
den galerisi direklerinde, kUl
lanılmıyor, Kibritten tutunuz 
da sünger ve reçineye kadar 
vardığı semereyi de sayma-
yın, bugün ağaçtan elliden 
fazla kimyevi madde çıkenl
ma ktadır. Kinin, aspirin, ma-· 
yi halindeki ilaçlar gibi bir 
çok tıbbi meddeler hep odun 
dan çıkarılır. Bundan b~k:a, 
sinema filmleri ve kaC:lın ço.:. 
rapları dahi odundan yaplıyor. 

Laboratuvar tecrübeleri göa
te~iştir ki odundan batta ,e-: 
ker. ve çıkolata bile yapıla
bilir. Hele kağıt istihsali faz
la olan memleketlerde odun
dan büyük varidat temin 
ederler. Fransada kiğıt ve 
kağıt hamurundan senelik1 

varidat bir milyar1 bulmR
tad1r. 
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Hayvanlar hırsızlık yaparlar mı? 

Bir fiı yavrusuna 
hırsızlık öğretmiş! 
İlk av; Bir kadın çantası ... 

Viyana hayvanat bahçe
sinde bir dişi fil vardır. Fır
sat düştükçe hırsızlık yapar. 
Muhafızlar onun bu kötü hu
yunu bildikleri için fillerin 
semtinde bir şey kaybolursa 
evveli bu filin yakasına ya
pışırlar. 

Bu hırsız dişi fil, seneler-
denberi erkeğini hırsızlık 

• yapmağa ahşbramamıştır. Er
kek kimsenin maline dokun
nıadığı gibi, dişinin bu kadar 
israrlarma rağmen ona yar
dım da etmez. dişi fil erke
ginin bu huyunu bildiği için 
yavrusunu büyütünceye ka
dar ne bir şey çalmış, ne de 
erkek file israr etmiştir. Fa
kakat yavru fil akıllanıp us
lanınca ve hortumu ile bir 
şeyler tutabilecek kadar bü
yüyünce annesi kendisine 
hırsızlık etmesini öğretmiştir. 

Bır gün hayvanat bahçe
sine giren . seyircilerden bü
yük bir kalabalık bu fillerin 
başına toplanmış, onları sey
rederken dişi fil kulaklarını 
oynatarak, gözlerini kırpa
rak seyircilere hortumunu 
uzatmış, çerez istemiştir. Se
yirciler arasından file şeker 
atılmış, fil şekeri kapmıştır. 

Sonra çekilerek atılan şeker
leri yavru~una bırakmıştır. 
O da annesini taklit ederek 
feker kapmasını öğrenmiştir. 

Bu sırada dişi fil tekrar 
seyircilerin önüne gelmiş, o 
ltoskoca gövdesi ile çerezleri 
kapmak için bin türlü oyun
lar, hokkabazlıklar göstererek 
ve halkı eğelendirerek meş
ğul ederken, yavru fil, anne
sinin oyunlarını dalgın dalgın 
seyreden bir kadının çanta
sını usulcacık aşırmış, ve ka
fese götürmüştür. 

Fil, göz ucuyla yavrusunun 
hırsızlığı maharetle becerdiği
ni fark edince oyundan vaz 
geçmiştir. Kadın biraz sonra 
çantasının ortadan kaybol
duj-unu farketmiş ve yanın
daki seyircilerin çaldığını 
zaanderek hiddet içinde, çan
tasını istemiştir. Her kes 
hayretten birbirinin yüzlerine 
bakarken, bahçe muhafma
rınd birisi kadına dönerek: 

- Merak etmeyiniz, demiş, 
~antanızı buluruz . 

Sonra dişi yaklaşarak 
- Yallahha ! Kadının çan

tasını ver! diye bağırmıştır. 

• 

1 Dişi fil, sanki : ''Nasıl çan
ta, ben çanta filan görme
dim. ,, Der gibi gözlerini 
kırpmıştır. Fakat yavrusuna 
" sen çaldın ,. diyecekler diye 
düşünmüş, yavrusunu baca
ğından, kulağından yakalaya-
rak kafesin önüne getirmiş 
ve eğilerek homurdanmıştır. 
Bu suretle : " Sakın kadının 
çantasını yanlışlıkla almıya
sın!" demek istemiştir. Yav-
ru fil de : " Yok canım, ben 
çanta manta görmedim!,, der 
gibi başını kaldırıp kaçmak 
istemiştir. Bunun üzerine 
anne fıl hortumunu kaldıra
rak : 0Aldıysan ver! Yoksa.,, 
der gibi tehdit vaziyeti al
mıştır. 

Yavru fil korkmuş, gidip 
çantayı sakladığı yerden, sa-
manların altından çıkarıp 
getirmiştir. 

Fil, yavrusuna homufdan
mış, tekdir etmiş ve hortumu 
ile çantayı alarak kadına 

iade etmiştir. İade ederken 
de bakışlarile ve tavruyla 
yavrusunun kusuruna bak
mamasını, daha küçük oldu
ğu için fena bir şey yaptı-

ğının henüz farkında olma
dığından af dilemişti. 

Bu hadiseden sonra yavru 
ile anneyi biribirinden ayır
mışlardır. 

İngiliz Başvekili 
Tayyare ile Almanyaya 

gitti 
Lonclra 22 - Baıvekil 

Çemberlayn saat onda Het
son tayyare meydanından Ber 
line hareket etmiştir. Başve-
kilin refakatında Hora Vil
ıon, Vilyam, hariciye hukuk 
müşavi.'ri ve hususi katibi bu
lunmaktadır. ......... 
Sovyet Hariciye 

komiseri 
Silahlı ihtilafın 
geçilmesinden 

ediyor 

önüne 
bahs 

Cenevre 22 - Sovyetler 
birliği hariciye komiseri Lit
vinof milletler cemiyeti kon
seyinde bir nutuk lrad ede
rek silahlı bir ihtilafın önüne 
geçmek için bütün çarelere 
baş vurulmasını söylemiş ve 
bunu temin için bütün dev
letler tarafından bir konfe
rans akdedilmesi icabettiğini 
bildirmiştir. 

• çası zeha6ıle 

Eski gezete 
Kağıtlarından yapılan 

Saat ve Piyano 
Stenman adında bir ame

rikalıyı on altı seneden beri 
bir merak sarmıştır : Eski 
gazeteleri toplamak. 

Adam : " Bunları süpürün
tü sepetine atacağım yerde 

toplayıp ta alit edevat ya
pamaz mıyım ? ,, diye düşün- 1 

müştür. Hakikaten eline ge
çen gazeteleri tomar ve boru 

şekline sokarak hususi bir 
cila ile cilalamak suretile bir 

usul de bulmuştur. Bu saye
de, kağıttan yaptığı aletler 

ağaçtan yapılanlardan daha 
dayanıklı olmaktadır . 

Senelerdenberi işini gücünü 
gazete toplamıya hasreden 
bu meraklı amerikalı topla
dığı yığın yığın gezeteleri 
tomar haline sokarak mü
kemmel bir köşk kurmuştur. 

Köşkünün bütün mobilyaları
nı, demir ve ağaç namına 
hiçbir şey kullanmadan yal
nız kağıttan yapmıştır. 

İmal ettiği ev eşyaları ara
sında en hoş olanı bir saatle 
bir piyanodur. Piyanonun 
yalnız tuşlarile, telleri kağıt 

Almanyada nüfus 
artışı 

Bu senenin ilk üç ayı zar
fında Almanyada doğanlann 
sayısı 363,000 e yükselmiştir 
Geçen seneki üç ay içinde 
doğanlara nazaran bu sene 
12,000 fazlalık vardır. Ölen-

lerin adedi 233 bindir ve ge
çen seneye nazaran bu milc
tar 24,000 noksandır. Bu 
seneki ölenleri doğanlardan 

çıkaracak olursak 130,000 
artış göze çarpar. 

Fransada ise, ayna müddet 
içinde geçen seneye nazaran 

1,300 doğum azalmas ve 15,000 
de ölüm fazlası tespit edil-

miştir. Fransada ölenler do
ğanlardan 25,000 fazladır. 

değildir. Mütebaki yeri hep 
eski gazetedir. 

Bu kağıt köşkün geçen 

hafta küşat resmi ya
pılmış ve Stenmanın karısı 
piyanoda çok güzel parçalar 
çalmıştır. 

imtiyaz sahibi ve Uıuuml Neşriyat 
Mlldürü : Etem Mendre• 

Ba•ıldıi7ı ver : 
C. H. P. Baınmevi 

Aydın ortaokul direktörlüğünden: 
Kilosu Muhammen fiatı "• 7,5 teminatn 

Cinsi Asgari Azami Kuruş S. Lira Kr. 
Ekmek 16000 18000 10 00 135 00 
Sadeyağ 1200 1500 100 00 112 50 
Dana eti 5000 6000 25 00 112 50 
Koyun eti 1000 1200 40 00 36 00 
Zeytinyağ 400 500 33 00 12 38 
Pirinç 1500 1800 28 00 37 00 
Kuru fasulya 600 800 15 00 9 00 
Patates 1200 1500 9 00 10 13 
Çay 5 6 350 00 1 58 
Şeker 800 1000 28 00 21 00 
Peynir 300 500 50 00 18 75 
Kuru üzum 50 60 20 00 O 90 
~uru soğan 1200 1300 7 00 6 82 
Sirke 120 150 10 00 1 13 
Tuz 250 300 5 00 1 13 
Sabun 250 300 3.0 00 6 75 
Salça 300 400 30 00 9 00 
()dun 50000 60000 1 50 67 50 
atrmu Y adet 9000 10000 · 1 75 13 13 
Un 800 900 14 00 9 47 
Zeytin 100 150 25 00 2 81 
Makarna 300 400 25 00 7 50 
Nohut 300 400 10 00 3 00 
Mercimek 50 60 20 00 O 90 
Bulgur 150 200 12 00 1 80 

1 - Aydın Ortaokul Pansiyonunun Mayıs 939 sonuna.
kadar ihtiyacı olan yukarda cinslerile asgari ve azami mık
darları yazılı erzak 14191938 tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 29191938 perşenbe günü saat 15 de Ortaokut 
binasında toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu erzakm şartnameleri tatil günlerinden maada her 
gün mesai saatları içinde okulda görülebilir. · 

4 - İsteklilerin Tecim odasında kayıtb bulunduklarını 
bildiren vesika göstermeleri lazımdıt. 

5 - Her cins erzakın hizasında ya zıh muvakkat teminat 
mıkdarını nakden vermek isteyenler malsandığına teslim ede
rek makbuzlarile, veya banka teminat metuplarile mezk6r 
gün ve saatte okula gelmeleri ilin olunur. 
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DOKTOR ~ 

S MÜN~İ. ERMAN ı 
~ IVIEIVILEKET HASTANESi 1 
~ Doğum, Kadın hastalıkları mütehassıs 

i) ve Operatörü 

~ Haatalannı her gün Park karşısmda Bay Hasan Kami-
iJ'; lio evinde ,kabul eder. 592 

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

-·,-;......_.,. ... _,ı;....,,.;14m!Q 1, ~J "'~ ....... " ... " ..... ~...hı1!~·-·iİlil1~ .; 
Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma 

konıisyonu başkanlığından: 

.SA Yl : 3Sl · 

Memleket H!lslanesi Operatörü 
Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
kabul eder. 

Muayene saatları : 
Sabahları 8 kadar 
Akşamlar1 3 - 8 

lıiMİ ı®!ı:iU!nı~ :mıı ~it." ,111'-.f!!lrt.A'l:ııı." 

Aşağıda yazılı yirmi altı kalem erzak ve mahrukat 5110/938 
çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile satın alınacaktır 1 
Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bu- 1 

lunduklarma dair belge ile muvakkat teminatlarını malsan
dığına yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazım
dır. Eksiltmeye çıkarılan erzaka ait şartnameler her gün o
kulda görülebilir. 

p••lfı~~ıuıı~ı~ııııınııı'1ı·ımuı·,:ıınııu'ımr~ıı;mıı:11'1ıııruıuıın'11Ufi ilJl•~ı•'t 

S Biçki ve dikiş yurdu 

Cinsi 

Ekmek 
Kuru fasulya 
Tuz 
Arpa 
Kepek 
Soğan 

Peynir 
Yumurta Adet 
Sadeyağ 

Zeytinyağ 

Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Yoğurt 
Nohut 
Bulgur 
Kırmızı mercimek 
Sabun 
Makarna 
Dana eti 
Koyun eti 
Salça 
Patates 
Odun 
Maden kömürü 
Meşe kömürü 

(18 23 

Miktarı 

45000 kg. 
2000 " 
500 " 

1800 " 
1800 " 
1500 " 
1000 " 

20000 
2000 " 
500 " 

3000 " 
2000 " 
800 " 

1200 il 

600 il 

300 il 

300 " 
1200 " 
1000 " 
7000 " 
2000 " 

500 " 
3000 il 

150000 " 
20000 " 
5000 " 
28 4) 

Muhammen 
Fi atı 

Lira Kr. 
Tutarı 

Lira Kr. 

10 4500 
15 300 
s 25 
4 72 
6 108 
7.50 112 50 

50 500 
2 400 

1 10 2200 
35 175 
28 840 
30 600 
13 104 
25 300 
10 60 
12 36 
25 75 
30 360 
28 280 
25 1750 
40 800 
40 200 
10 300 

1.40 2100 
1 200 
5 250 

16647 50 

~ 
~ 
~ 

Teminat ~ 
Lira Kr. ı · g 
337 50 ~ 
22 50 & 

1 87 f"T 
5 40 ~ 
8 10 : 
8 44 -·. 

37 50 k:) ';) 

30 l,, 
165 

13 12 
63 

45 1 
7 80 

22 50 1 
4 50 
2 70 
5 62 

27 
21 • 

131 25 
60 
15 
22 50 

157 50 
15 
18 75 

1248 55 

Süreyya Diker kayda yaşladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan @ 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 

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 direktöründe.o alınır. 

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

' 1lıı ıiı iiıi~ !illtıı!~ ~ :l2!!ı r!'J, i:ı li ı:IDıı il~ i~ıılı~ ~ iıı 4~.:IJllıilllWiiM 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

-t--

yerli kumaşlarından bilumum memureyoe en iyi, 

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

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydm 

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 Müllirrluğli 


