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Atatürk Anıtı için Spor sahasında 

işe başlandı 1 

Partide: 

ilyön kurul toplandı 
I Parti İlyön kurulu, dün öğ--

Milli Aydın Bankası 500 lira verdi 
Atatürk amtı için bir heyet 

seçildiğini ve heyetin işe baş

ladığını evvelce yazmış, Milli 

Aydın bankasının bu iş için 

500 lira teberru eettiğini 
kaydetmiştik. 

teslim etmiştir. M;lli banka 
bu işte ilk adımı atmiş ve ayraca 

Dün sabah ilbay ve bölge 
başkanımız Özdemir Günda
ym refakatlerinde nafıa fen 
direktörü mühendis Feridun 
İris olduğu halde spor saha· 
sına gitmişler ve merkez 
umumi teknik bürosu tarafın-

\ 
leden sonra Parti başkanımız 
ve İlbay Özdemir Gündayın 
başkanlığında toplanarak mü-

Milli Aydın bankası, bu pa
rayı dün belediye veznesine 

azami yardımlarda bulunaca
ğını da vadetmiştir. 

Milli bankanın bu alakası 

şükranla karşılanmakta ve di-

ğer müesseselere nümune ola

cağı tahmin edilmektedir. 

Çin ede imar faaliyeti 
Çine belediyesi bir taraftan kasabanın imar 
planını yaptırırken diğer taraftan elektrik 

işile de uğraşmaktadır --------

dan gönderilmiş olan planın 
sahamıza tatbiki ameliyesine 
nezaret etmişlerdir. 

Bu tatbik ameliyesini Bizzat 
B. Feridun İris yapmaktadır. 

Tatbik işi biter, bitmez sa
hada hafriyat ve inşaata 
başlanacaktır. 

Aydının modern ve türlü 
spor ihtiyaçlarını karşılıyabi-

lecek güzel bir sahaya kavuş-
Çine [Hususi] - Kasaba- mek üzere Nafıa Vekaletine ması arhk bir gün meselesi 

tıın halihazır planlarının ya- gönderilmiştir. olmuştur. 

Pılması münakasaya konmuş- Tesisatın keşif bedeli 23020 Çok umuyoruz ki gelecek 
tu.. Bu defa 1196 liraya, liradır. Bu keşifnameye sanb- cumhuriyet bayramına sahamı-
lnüteahhit Sait Erere ihale ral binası ve santıral yeri zın küşat resmi yapılabilecek-

zakerelerde bulunmuş ve ka
rarlar ittihaz etmiştir. - ·--Belediyede : 

Et narhları değişti 
Belediye Daimi Encümeni 

dün öğleden sonra Belediye 
reisi Nafiz Karabudağın baş
kanlığı altında toplanmıştır. 

Bu toplantıda kasaplık hay
van fiyatlarının yükselmesi 
münasebetile et fiyatlaiına 

zam yapılmasını isteyen ka
sap esnafının dilekleri tetkik 
edilmiştir. 

Mevsim münasebetile dişi 
hayvan kesilmesine müsaade 
edilmemesi ve erkek hayvan 

tedarikininde yaklaşan kurban 
bayramı münasebetile tedari-

cdilmiştir. Müteahhit, planları dahil değildir. tir. 
hazırlamak üzere ışe başıa- Kamutayın dünkü toplantısında 

ı kiıı r4,."""mi\ç lr.i• 1 ~ t..r..ak:..t .. w· ... j __ r-

tnıştır. 

Uumumi Hala : Vazife esnasında şehit olan tayyarecilerimiz 
Çinede umumi bir hala yap- Ekrem ve Saminin mirascılarına beşer bin lira 

hrılması da belediyenin pro- verilmesi hakkındaki kanunu müzakere etti 
gramı dahilinde idi.. 

Onun da ihalesi yapılmış 
Ve inşaata başlanmıştır. 400 
liraya ihale edilen halanın 
inşaatı yarıyı bulmuştur. 

Elektrik : 
Evvelce, İzmir elektrik şir

keti mühendislerinden Bay 
Fahreddin tarafından yapılan 
kasabanın elektrikle tenviri 
J>ro1' esi bu defa tasdik edil-

""' ' 

C. H. P. Grubu 
Toplantısı 

Ankara, 6 [A.A.] - C. H. P. 

Ankara 9 [ A. A. ] - \ 
Büyük Millet Meclisinin bu 

günkü toplantısınde ispenci
yari ve yeni mushzarlar ka-

nunun on altıncı ve gümrük 

memurlarından bazılarına ve

rilecek yem bedeli ve ye

meklik hakkında kanunun 
birinci maddesinin değiştiril-

Çukuı· ova ıslah 
Ediliyor 

mesine - dair kanun layihala

rile pamuk iplikleri ve çimen· 

to gümrük resimlerinde tenzi

lat icrası için hükumetçe alı

nan kararların tastikına dair 

kanun layihası kabul edilmiş 

ve vazife esnasında şehit 

olan hava yolları Devlet işlet 

me idaresi pilotlarından Ekrem 
Ermekle makinist Sami Demir 

Elin kanuni mirasçılarına be
şer bin lira tazminat verilme
si hakkındaki kanunun birinci 
müzakeresi yapılmışbr. 

Hayattan sesler: 

e tine beş ve dana etine iki 

buçuk kurş zam yapılması ta
karrür etmitir, Bu günden 
itibaren koyun etinin kilosu 
45 ve dana etinin kilosu 27 ,5 
kuruşa satılacaktır. 

-;---

Çine malmüdürü 
B. Caferi Maliye 
Vekaleti takdiretti 
Divanı mnhasebktça hesap· 

ları tetkik edilen Çine malmü

dürü B.Caferin muamelesi çok 

dürüst ve düzgün görülmüş 

olduğundan Maliye Vekaletince 

bir takdirname ile taltif edil-
diğini memnuniyetle haber aldık. 

B. Cafer eski maliyecileri
mizdendir. tebrik ederiz. 

Grupunun dünkü toplantısında 
Petrol ve benzin fiatları ve 
Vaziyeti hakkında İktisad ve· 
kili Şakir Kesebir cevaplarını 
\ı'errniş, yeni sene münasbetile 
naşvekil Celal Bayar ve Ha
ticiye Vekili Tevfik Rüştü 
A.ras harici meseleler ve arsı
ulusal siyasi durumu izah 
etmişlerdir 

Ankara 6 [ A. A. ] Ada· 
nada Çukur ovanın su proje
sinin Seyhana ait ilk fili ha
reketi dün başlamış yapılacak 
hafriyat ve inşaatın temeli 
merasile atılmıştır. Savun onu oradan! 

Bazı Mali kanunların üzerin
de bir çok hatiplerin mütala
alarına maliye vekili Fuad 
A.ğralı cevaplarını vermiş ve 
hükumetin bu hususlara dair 
Yerdiği izahat gurupca itti
fakla tasvip edilmiştir. 

Romanya 
ınuahedelere sadık 
kalacağını teyit etti 

Bükreş 6 (A.A.] - Roman
ya hariciye nuzırı gazetecil~.re 
beyanatında Romanyamn mut-
tefiklerine sadık bulunduğunu 
söylemiş ve bilhassa Fransa, 
Polonya küçük antant ve 
Balkan antantt ile olan mua-
hedelere sadık kalacağını 
ehemmiyetle kaydetr...iştir. 

Y 
ağmur yağıyor, yağıyor .. 
Sabahtanberi, durmadan, 

1 

dinlenmeden, biteviye ya-
ğıyor .. Sokaklarda küçük kü
çük çaylar ve meydanlarda 
göller peyda olmuş .. 

Sokaklar tenha ve hava 
gittikçe kararıyor .. 

Bayan, öğle yemeğinden 
kalktı.. Sıcak, geniş odaya 
girdi ve ~ncerenin önü.ıdeki 

büyük ve kübik koltuğ~ gö
müldü.. Gözleri, tatlı hır re
havetle küçülüyordu .. Şık fın
canındaki kahvesinden bir yu
dum almak için elini uzattı .. 

Karşıdaki kaldırımda bir 
çocuk peyda oldu. Yırtık göm
leğinden yer yer taşan vücu
du, sırsıklamdı.. Saçları, suya 
girmiş bir tavuk manzarası 

·Devamı 3 n'~ ııa)<fada -
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Pamuk ekicilerine öğütlerimiz 

-3- 1 

Yazlık ekilen yerlerde karadirina 

Ziraat MGdilril Halil Onul 

levi ve hamızı mayiattan çok 
korkarlar. % 2 sa.bunlu su 
tırtılı anide öldürür.Ve nebata 
da bir bir zarar vermez. An
cak güneş çıkmadan şafakla 
beraber atılmalı ki yaprağın 
üstüne çıkan tırtıllara ilaç 
değmiş olsun. Tarla sahibinin 
bir tulumbası bulunursa bu 
itin muvaffakiyetle gürülmesi 
pek kolaydır. Toz zehir de, 
iyidir. Fakat bunun için dahi 
kükürt tulumbası gibi tulumba 
lizımbır . Pamukçunun aynı 
zamanda bağı da varsa göz 
taşı tulumbasi ile, değmekle 

öldürücü kalevi bir su veya 
yaprakları zehirlemekle öldü
rücü uranya ve diğer arsinikli 
bir su atmak ile de maksad 
tamin edilebilir. Bağlarda 
" Külleme ,, hastalığına karşı 
kullanılan kükürt tulumbası 

ile toz halinde ğayet hafif 
zehir serpmek te mümkündür. 

görülünce tarla sahipleri ara-. 
sında bir sızlanma başlar. Fa
kat on gün sonra ortadan 
kaybolan böceklerden yakasını 
kurtaran nebatların yeniden 
canlandığını gören çiftçinin 
şikayeti de durur. İşte bu za
manca böceğin mahvolduğu 

değil ikinci neslini yetiştir
mek üzere hazırlandığı bilin
meli ve ana göre tetbir alın
malıdır. Yukarda işaret edil
diği veçhile pek körpe olarak 
böceğin tahribatına uğrayan 

nebatlar yeniden süremiyecek 
kadar zarar görebilirler. Bu 
haşere diğer bazı böcekler 
gibi musallat olduğu yerde 
kökleşip kalmaz ve her yıl 
olmaz, bir yıl bir alanda gö
rülen bu lböceğin ikinci veya 
daha sonraki yıllar başka alan 
da görülüp kayboldukları va
kidir. Şiddetli bir soğuk birin
ci nesil damızlklarını, kuvvetli 
bir sıcak veya tam mevsinde 
çapa gömleğini değişrtirmek 
için toprak yarıklarına sokulan 
ikinci nesli de mhavedebilir. 

Bu böceğe karşı alınacak 

tetbirler: 
1 - Mümkün olduğu kadar 

yede biraz canlandırinıŞ olan 
nebatın yapraklarını böcek 
tamamen tüketemiyeceğindan 
nebat büsbün hırpalanmış ol
maz. 

2 Bu haşre çıktığında 
pamukta ve diğer mezruatta 
seyreltme çapasını bırakmalı 
"Çünkü haşere mevcut bütün 
nebatlara hatta otlara taksim 
olununca zararın azalacağı 
tabiidir . ,, 

İkinci:Bunun tırtılları ka-

Aydının telrika•ı: 128 

Nazilli pamuk üretme çift
liğinde yapılan tecrübelerde 
"Meritol,, tozundan biraz fay
da gürüldüğü anlaşılmıştır. 

2 - EPRİAS İNSULA; Bu
nun tırtılı kozaklarda rastla
nır Müstevli bir halde görül
miyorsada pamuk çiçek aç
mağa başladığı tarihten iti-
İıesil verdigf göz· önUne. ~lı"xıa
rak punun da ortadan kaldı
rılması lazımdır. 

Karadirina gelip geçici ha
zan mevzii olduğu ve her yıl 
görünmedigv i halde " EAİAS 

" kökleşmiş olarak pamuk tar-
lalarında kozaklarda ~o 1,2 nis

betinde görülmektedir . 
Bunun ilaçla mücadelesi çe

tindir. Tüzak nebatı olarak 
"Bamya, gülhatmi veya mısır,, 

• Devamı 3ncU sayfada-

• 
Baht işi 

Roman 
- Macid; hain Macid, di

yor. Neye geleceğini haber 
vermedin ? 

Sonra geri çekilerek yüzü
me bakıyor. Gözlerinde yaş
lar ve dudaklarında tebessüm 
var. 

Bu halile o ne kadar gü
zel... 

Biraz sararmış, biraz sol
gun ve biraz daha zayif, fakat 
yine güzel, yine cazip ... 

Onun önünde saadetten ve 
zevkten eriyorum sanki ... biran 
için kafamda ondan başka 
her şey siliniyor. 

İçimde rahata ermekten de
ğil; ona kavuşmuş olmaktan 
mütevellit bir huzur bir itmi' -

Yazan: V. H. 
nan var. 

Gece ; o vakta kadar on
dan sakladığım maceramı an
latıyorum. Yaralandığımı bil
dirmediğim için kızıyor, ken
dine pek yakışan bir ciddi 
tavırla; güzel parmağını teh
ditkar sallayarak . 

- Peki Macid ; diyor. beni 
nekadar sevdiğini anlıyorum. 
Sen yaralandın ve bana bunu 
haber vermedin. 

Ya ölseydin ? 
Sonra bu kötü ihtimali zih

ninden kovmak istiyormuş 
gibi, elini alnından geçirerek . 
ilave ediyor. 

- Sen çok fena, çok katı 

1 
kalpli olmuşsun Macid. Artık 

• 
1 ANADOLU EDEBIY A Ti 

li ~ - 13 ncü asır - ,_ - -
Tefrika No. 21 Yazan . t. Gün . 

Selçuk/arda ilmi ve Edebi inkişaf 
Evlenmeden ölen hacı Bek- dilerine "Sofiyan, Sofi,, adını 

taşın yerine kedisine kız edin- veren kızılbaşlarca en büyük 
diği kadıncık ana (KUTLU· er ve pir varisi tanınmış, bu 
MELEK) in oğlu Hızır Lala, gürültü son zamana kadar 
ondan sonra Resul, Yusuf ve sürmüş gitmişti. 

Mürsel babalar, ondan sonra Bektaşi şairleri başta Sait 
da Mürsil babanın oglu olup ve Yunus Emreler olduğu 
Rumelide Seyyit Ali sultan· halde daha ziyade halk için-
dan feyz alan ve 922 hicride de yayılan bektaşiliği anlat-
vefat eden "BALI SULTAN,, mak ~.için halka halk dilile 
geçmiştir. işte bektaşi ayinini hitap etmek lüzumunu duy. 
meydana koyan ve bektaşilik muşlar ve bu suretle hece 
teşkilatının esasatını kuran veznını kabul etmişlerdir. 
bu zattır. Bektaşiler, buna Bu da Anadoluda halk ede-
" BALEM SULTAN ,, derler biyatının da 13 üncü asırda -
ve ikinci pir sayarlar. Balem Daha evvelleri de olmakla 
sultandan sonra yerine geçen beraber - yayılmağa başladı-
kardeşi Kalender çelebi, isyan ğını gösterir. 
etmekle 937 de öldürülmüş SAİT EMRE : Bektaşi vila-
ve pir makamı 23 sene kal- yetnamesine göre Konya Ak-
mıştir. 956 de Balem sultanın sarayında yetişmiş olup dört 
dervişlerinden sersem Ali de- yüz talebeye ders veren bü-
de isminde biri makama geç- yük bir lalimdir. Evvelce hacı 
miş ve bu suretle hacı Bektaş Bektaş Veliye muarız iken 
tekkesinde iki makam mey- sonradan görüşerek ona bağ-
dana gelmiştir. Bunların biri lanmış ve epeyce bir zaman 
Mücerret dede babalık maka-
mı, öbürü de Kadıncık ananın hizmetinde bulunmuştur. Ho-
evliidı, yani çelebiler arasından camın elinde 19 şiir vardir-ki 
en büyüğünden en büyü- bunların birisinin bir koç 
{lüne k::ıılan mütevelli - parçası "Makalat tercümesi " 
'rcTeumK lHaKamıaıaır. yeıc- ınae aynen mevcuttur çıkacak 
ler, bektaşilerce hacı Bektaş olan "Yonus Emre,, sinde de 
Velinin nefes evladı sayılırlar. Sait Emreye ait malumat var-
Fakat son zamanlerda sülbi dır. Ve İstanbul mektupcusu 
evlat olduklarını da iddia et- Osman beyin Sait Emrenin 
mişler ve çelebi Ahmet Ce- Yunus olduğuna dair "Milli 
malüddin efendi, bu iddiayı mecmua,, da neşrettiği maka-
ferman, berat ve tarihlerle 

le, " Adsız mecmua ,, nın 17 
tevsika kalkışmıştır. Bu iki inci sayısında hocam tarafın-
makamı temsil edenler, hazan 

dan tenkit edildiği gibi bu 
hoş geçinmişler, hazan birbir-

çıkacak kitapta da bu husus
lerinin kıyasıya aleyhlerine 
çalışmışlar; dede babalar, ta daha etraflı bilgiler mev

cuttur. bektaşilerce; çelebiler de ken-

seni sevmiyeceğim. 
Elimle ağzını kapıyorum, 

dudaklarını sıkıyorum. 
- Sus Zeynep diyorum. Ba

na bu kelimeyi söyleme. La
tifede olsa söyleme ... 

- Peki söylemeyeyim. Fa
kat sana her halde bir ceza 
vermem lazım. Öyle bir ceza 
ki bir daha böyle bir şey 
yapmana mani olsun. 

- Cezayi ver Zeynep! fa
kat bir daha böyle bir şey 
yapmama imkan olmadığımda 
bil. 

- Neden ? Pekala yapar-
sın, 

- Belki yapardım. Lakin be
nim için artık öyle bir mace
raya atılmak mümkün değil... 
çünki çürüğe çıkarıldım. 

Ona son yaramın beni 
nekadar hırpaladığını ve ancak 
geri hizmetlerde kullanılabile
ceğimi anlatıyorum. 

- Devamı var -

İki gün sonra Harbiye ne
zareti heyeti sıhıyesinde bir 
muayeneden geçirildim. Bir 
hafta sonrada harbiye daire
sinde bir şubeye tayin edil
dim. 

Senelerdenberi harp cephe
lerinin tamamen tesadüfe bağ
lı serazat ve daima faal ha
yatına alıımış olan beni, bu ; 
sabah gidilip akşam çıkılan 
daire hayatı çok sıktı. 

Geldiğimi ve yerleştiğimi 
bildirdiğim babam verdiği 
cevapta: 

Ablamın geçen kış öldüğü
nü ve bu ölümü benden sak
ladıklarını bildiriyor, Annemin 
hastalığının ilerilemesi yüzün
den kendilerininde bir kaç 
güne kadar tamamen burada 
yerleşmek üzere istanbula ge
leceklerini yazıyor münasip 
bir ev tutmamı istiyordu. 

(Deva ~ ı yarın) 
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Ekonömi: 

Haftalık borsa haberi 
İzmir ticaret ve zahire borsasmda29-12/937-4/1/38 tarihleri içinde satıl
mış olan ticarat eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
fiatlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

Cinsi Mikdarı Kabı Asgai 

5 125 

Azami 
Buğday 2546 Çuval 6 4375 
Arpa 
Bakla 
Kum darı 
Mısır darı 

Fasulya 
Nohut 
Pamuk 
Muhtelif palamut 
Pamuk çekirdeği 
~cı badam içi 
incir 
Zeytinya~ı 

BUGDAY: 

600 
206 
213 
124 
28 
50 

834 
2000 
146 

2500 
230 

119550 

Buğday piyasasında son 
hafta içinde geçen haftaya 
nisbetle az muamele olmuş 
isede fiatlar geçen haftakin
den daha yüksek bulunmuş 
Ve hafta kapanış fiatı terak
kiye meyyal bir vaziyet gös
termiştir. 

Buğday fiyatlarında husule 
gelen terakki meyillerini da
hilden az mikatarda mal gel
mekte olmasına hamledilmek
tedi r. 

BAKLA: 
Halen piyasada mahsüs bir 

durgunluk olmakla beraber 
stoklar iyiden iyiye azalmış 
olduğundan fiatlarda istikrar 
Vardır. Yeni talepler karşısın
da bakla piyasasının kuvvetli 
tir şekilde terakki edeceği 
uvvetle ümit ediliyor. 
KUMDARI: 
Talep mahdut olmakla be

taber piyasada mal mevcut 
0lduğundan fiatlarda istikrar 
Vardır. Bazı ihracatçılar ufak 
tefek partiler mübayaa etmek 
te iseler de bu mübayaatm 
8Pekülasyon için olduğu ka
lıaatı vardır. İyi ve temiz 
»nallar için piyasa sağlamdır. 

MISIRDARI : 
Dahili sarfiyat için talepler 

\'aki olmakta ve mevrudat 
satılmaktadır. İri ve temiz 
tlıaUara daha fazla rağbet 
Vardır. Piyas sağlamdı. 

PAMUK: 
Son haftaya ait borsa bül

tenlerinda tesadüf ettiğimiz 
l>aınuk satışları berveçhiati 
~lltetta tasnif edilmiştir. 
A Nevi Balye Az Çok 
y kala lci eski 25 42. 42. 
y ~tl~ lci hazır 58 31.50 32. 
y ~rl~ lci vadeli 700 31.50 33.50 
y~tlı lci eski 50 32.75 32.75 
~kun 834 

Son hafta pamuk piyasası
ll.ıtı vaziyeti fiat noktasından 
a-~çen haftaya nisbetle daha 
il\" lll~s~ittir. Ancak muamelatın 
I Uhinı yekununu vadeli mal
ar teşkil etmekte olduğundan 
~· sırlarda ihracat için mal 
ltl Ubayaa edilmediği anlaşıl
abaktadır. Bu suretle satın 

llan mallar da spakülasyon 

" 3 75 3 75 
" 4 375 4 375 
il 4 75 6 75 
" 4 25 4 375 
il 800 800 
" 6 50 6 50 

Balya 31 50 42 00 
Kental 420 510 00 
Ton 2 45 2 50 

Kilo 52 00 52 00 
Çuval 3 375 15 05 
Kilo 26 00 28 50 

için olduğu anlaşılmaktadır. 
Bugün için piyasada hafif 

bir terakki meyli mevcut ise 
de bu halin önümüzdeki hafta 
içinde devam ve inkişaf edip 
etmediği hakkında tahmini 
dahi olsa bir fikir yürütülme
mektedir. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ: 
Geçen haftanın son günle

rine çekirdek piyasasında gö
rülen faaliyet afağı yukarı 
bu hafta da devam etmiş ve 
fiatlar geçen haftaki seviye
sinde kalmıştır. 2,45-2,5 kuruş 
arasında fiatlarla 146 ton 
çekirdek muamelesi yapıldığı 
anlaşılmıştır. Piyasada alıcı 
vardır. Hazır mallar tercihan 
mübayaa edilmektedir. 

ZEYTİNY AGI : 
Son günlerde bazı ihracat 

evlerinin az miktarda da ol
sa mal mübayaa etmeğe baş
laması piyasada inkişaf husu
lünü intaç etmiş ve fiatlarda 
da biraz da tarakki meyli 
göstermiştir. 

İNCİR : 
İncir mevsimi tamamile so

na ermiş telakki edildiğinden 
bundan böyle kuvetli işler 
olmıyacağı kanaati vardır. 

UMUMi VAZİYET : 
Senebaşı tatilleri dolayısile 

geçen hafta sonlarında piya
sada görülen durğunluk ve 
sükunet bu hafta içinde kıs. 
men zail olmuş ve işlerde az 
çok hararet belirmiştir. Her 
cins eşya fiatlarında istikrar
rardan fazla tereffü meyilleri 
meşhuttur. Vaziyetin önümüz
deki hafta içinde bir derece 
daha tavazzuh edeceği ümit 
edilmektedir. 

Aydın piyasası 
6/1/938 

Zeytinyağı 26 
Zeytin tanesi fa. tes. 3 3,75 
Pamuk yerli 30 31 
Pamuk akala 35 36 
Pamuk çekirdekli yerli 7,50 8 
Pamuk ,. akala 10 11 
Kozak 4,50 5 

İz~ir zeytin yağı ve pamuk 
muamelelerde sıcaklık vardır. 
Zeytin yağ 28,5 kuruş oldu
ğuna göre Aydın fiatına da 

Halkevi Başkanlığından : 
Halkevimizde açılacak İngilizce ve Fransızca 

yabancı dil derslerinin kayıt müddeti 15-1-938 
tarihine kadar uzatılmıştır . 

İsteklilerin büroya adlarını yazdırmaları. 

Koyun ve Sığır ka- Pamuk ekicilerine 
sapları ayrılacak öğüt/erimiz 

Belediye geçenlerde ittihaz (Baştaraf 2nci sahifede) 

ettiği bir kararla birinci ve ekip bunlara musallat olan 
ikinci nevi ekmek çıkaracak böcekleri toplayıb yakmak. 
fırınları ayırmıştı. 

Düokü Encümen toplantı
sında da koyun ve sığır eti 
kasaplarının ayrılmasını lüzum
lu görmüştür. 15 ikinci kanun 
tarihine kadar kasaplar bele
diyeye bir beyanname vererek 
dükkanlarnda hangi cins et 
satmak arzusunda bulundukları 
nı bildireceklerdir. 

Bu karar 1 Şubat 1938 
tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. -·-Japon askeri 
arasında panik 
baş göstermiş 

Londra, 6 [A.A.) - Bir Çin 
tebliği resmisine göre Çin 
taarruzunun tehdidi altında 

bulunan Hangsudaki Japon 
kıtaatı arasında panik baş gös
termiştir. 

Savun onu oradan! 
• Baş~arafı 1 inci Sayfada

almıştı.. Titreye titreye yürü
yordu.. Tam, bayanın otur
duğu pencereden gorunen 
karşıdaki evin önüne gelince 
durdu .. 

Bu evin geniş merdivenli, 
sıhanhklı kapısı vardı.. Oraya 
sığındı .. 

Şimdi daha çok üşüyor, tit
reyordu ve yırtık, kısa panto
lonundan sızan yağmur dam
laları, çıplak, ince bacakların
dan yuvarlanarak çıplak ayak
larından kayıyordu .. 

Çocuk; kirli, sıska parmak
larını nefesile ısıtmak için 
uğraşıyor, yırtık gömleğinin 

orasından burasından taşan 
ıslak vücudunu kollarile ka
pama ya çalışıyordu .. 
Bayanın keyfi kaçtı. Yemek 

üzerine; zarif, şık fıncanını, 
boyalı dudaklarına götürerek 
yudum yudum içeceği kahve
nin lezzeti, zehir olmuştu san
ki.. 

Yüzünü buruşturdu, koltu
ğundan kalktı ve oda kapı
sından çıkarken bağırdı: 

- Kızlar, şu karşıki dilenci 
çocuğa iki dilim ekmek verin 
ve savun onu oradan!! 

GÜNCÜ 

20 para zam yapılması icap 
eder. 

İzmirde: 
Zeytin yağı 
Yerli mahlıç 
Akala 

28,5 
32 - 33 
37 kuruştur. 

mı~ır sap ve koçanlarını taze 
iken "Tırbl kelebek olmadan,. 

kesip hayvanlara yedirmek 
kurtlu kozaları da toplayıp 

\ 

yakmak lazımdır. 
3-HELİTTHİS OBSOLAT A 

Bu da EARİS gibidir. Bu ha
şere bölgemizde henüz rast
lanmamışbr. 

4 - OKSYCARENUS HY
ALİNPENNİS : Yarım kanad 

sınıfından ola~ bu haşerenin 

gerek sürf el eri gerek kanad
lan açılmış pamuklann elyafı 
arasında çekirdeğe yakın yer 
!erlerinde görülmektedir. Çe
kirdeğin suyunu emen bu ha
şere aynı zamanda elyafın 

dip tarafını kısmen sarartıyor. 
Bunun tutulmuş kozaların el
yafı kalite itibarile düşük ola
cağı şüphesizdir. Yerli kapalı 
kozalarladan fazla açık kozalı 
amerikan cinslerine musallat 
olur. Bu bitler öldürülünce 
tahta biti kokusuna benzer 
koku çıkarırlar. Bu haşere 

pamuk kozası bulamadığı tak 
dirde hayatını gül hatmilerde 
gaçirir. Bu haşareyi keskin 
gaz kokus ile sersemletmek 
veya öldörmek mümkündür. 

Memlekete uf acık bir hiz
met yapabilmiş olmak kasdile 
yazılan şu çok samimi öğütle
rimizin çiftçilerimizin arasında 
aynı samimiyetle karşılandı-

ğın görmek en büvük eme
limdir. 

( Son ) 

ilin 
Ger mencik Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizin yaptırmakta 

olduğu mezbahanın zemini 
peter ve sıva kısmı inşaab 

281121 937 tarihinden itibaren 
20 gün devam etmek üzere 
eksiltemeye çıkarılmıştır. ta
lipler mevcut kroki ve keşif
nameye göre fazla tafsilat 
almak için Germencik Bele
diyesine müracaatları ilan 
olunur. (264) 

4 7 9 12 
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Deve Güreşi 
Halkevimiz sosyal yardım şubesi tarafından 15ve16/1/938 Cumartesi 
ve Pazar günleri büyük deve güreşi tertip olunmuştur. 

Başı kazanan tülüye 40, ortaya 20, ve ayağa 10 lira para mükafatı ay
rıc~ bir de kıymetli halı verilecektir. 
Güreşe iştirak edecek tülü sahip ve savranlarının iaşe ve ibate 
masrafları da ödenecektir. 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 
Aydına gelmiş ve tekrar hasta
larını kabule başlamıştır. 
Her gün sabahtan akşama 
kadar hastalarını (Hükumet 
bulvarı eski basımevi üzerin-
de) kabul eder. 260 

1.lin 
inhisarlar umum 
Müdürlüğünden 

1 - Aydında şartaname ve 
projesi mucibince yaptırılacak 

Kara barut deposu inşaatı 

201121937 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden ve pa
zarlık suretile eksiltmeye kon
muştur. 

il - Keşif bedeli [2695] lira 
[17] kuruş ve muvakkat te

minatı [202.14] liradır. 

111 - Eksiltme 13111938 tari

hine rastlayan perşembe günü 
saat 16 da Kabataşta levazım 
ve mübayaat şübesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 
13 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar umum Müdürlüğün

V - Eksiltmeye iştirak ede

ceklerin fenni evrak vesaikini 
inhisarlar inşaat şübesine ib
raz ederek münakasaya iştirak 
için ayrıca vesika almaları la-

zımdır. 

VI - İsteklilerin pazarhk 
için tayin edilen gün ve sa
atta % 7.5 Güvenme parala
rile birlikte yukarıda adı ge-
çen komisyona gelmeleri ilin 
olunur. [258] 30,2,5,7 
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AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- lıanlannızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. Basım evi 
iyi kağıt, Sağlam cilt, Temiz baskılı her ne\'İ 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerint 
arzedcr. 


