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Sayısı : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASİ HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

C. H. P. kongreleri Yeni belediye 
reisi erimiz f Cumhuriyetin 15 nci 

........... l!iil!llDlmiİllllllll ................... . 

İlba yımız Bağarası Kamun Kon-
gresinde Bul~ndu 

Kongre Münasebetile Bağaralılar Şenlik Yapmışlar 
Milli Oyunlar Oynamışlar Tezahürat Yapmışlardır 

İlbay ve C. H. P. Başkanımız 
Bay Özdemir Günday 

İlbay ve parti başkanımız sa
yın Özdemir Günday beraber
lerinde Belediye reisi ve Parti 

İlyönkurul üyelerinden Bay Etem 
Meodres oİduğu halde dün Bağ
arası kamununa giderek Parti 

kongresine başkanlık etmişler

dir. 

Söke ilçebayı Bay Yahya 
Eritginle, Söke Belediye ve Par
ti başkanımız Bay Rifat Uluso
yun da b•lunduğu kongre çok 

samimi ve sıcak bir hava içinde 
geçmiştir. 

Köy ocaklarından gelen di
lekler üzerinde ilbay ve İlçebay 
izahat vermişler ve bazı dilek
ler üzerinde iıbayımız not ala
rak ilgililere direktifler vermiş
lerdir. 

Kongre mün~sebetile Bağara
lılar dün şe lik yapmışlar ve 
davul zurna getirerek milii 
oyunlar oynamışlardır. Biloassa 
Alilerden Salibin zeybek oyunu 
çok takdir edilmiştir. 

Yeni Kamunyönkurul asli üye
liklerine Mehmed Yurdcu, Meh· 
med Nar;ı., Sabri Özkan, Sun· 
ullah Ün ,al, Tevfik Bozkaya. 

Yedek üyeliklere: Tahsin 
Ege, İbrahim Karabaş, Mustafa 
Yalçın, Mustafa Akşehir, Halil 
İbrahim Çanha}a. 

Delegeliklere: Mebmed Yurd· 
cu, Mehr.ıed Ceylan, Mehmed 
Narin, Re•mi U1, Talip Yıldı-
rım. 

Yedek delegeliki ere : Kam l 
Kınacı, Mustafa İkiz, Tevfik 
Gümüş, Kamil Altıntaş, Hüse
yin Karaca seçilmişlerdir. 

Hepsini tebrik eder, muvaf· 
fakıyetler dileriz. 

Uzsk şarkt.a harp 
Bütün Çin Çan-Kay-Şeke yardıma 

Koşuyor 
Londra, 4 - Şanghaydan şiddetli yağmurlardan kabarmış 

Deyli Meyi gazetesine bildirili- olduğundan Japon ge,nileri 

yer: şimdilik nehirde serbestçe he.-
Yabancı askeri müşahitlere reket edel:ilirlersede nehrin sulaı ı 

göre Yuhan miotakasının tahliyesi inince bir çok müşkülatla karşı· 
Çinliler için hezimet şöyle dur-
sun bilakis çok menfaat temin laşalaşacaklardır. Son gönderilen 
etmiştir. sekiz yüz bin asker japonya-

Çinlilerin bu vaziyeti, muka- nın son ihtiyat kuvvetidir. Bun-

vemet ve azimlerine ve cesaret- dan sonra Çine gönderilecek 
}erine delalet ettiği gibi Çan- asker tedarikinde Japonya müş-
kay Şeke müzabaretleri daha külata duçar olacaktır. 
fazla artmıştır. Çinin bütün Bunu bilen Çinliler büyük bir 

eyaletlerinden Çinde tek bir taarruza hazırlanmakta ve Ja-
Japon kalıncaya kadar barba 
devam için hiç bir fedakarlık- ponları her taraftan ihata ede-
tan çekinmiyeceklerine dair tel- ceklerini ümit etmektedirler. 

=---=-

Söke (Hususi) - Yeni seçi
len belediye meclisi bir teşrini
sanı salı günü toplanarak bele
diye reisliğine Rifaı Ulusoy, 
daimi encümen üyeliklerine de 
Kazım Göktepe ve Halil T okeli 
şeçimiştir. 

İki yıldır ilçemizin parti baş· 
kanlığını yapan Rifkı Ulusoya 
yeni vazifesini tebrik eder ve 
muvaffakiyetler dileriz. 

Eski reis Eyüp Özbaş uzun 
müddetten beti Söke belediye 
reisliğini muvaffakiyetle yapmış 
ve halka kendisini sevdirmişti. 
Bu defa yörgunluğunu ve şahsi 
işlerini ileri sürerek belediye 
reisliğini kabul etmemi~ tir. 

Karapınar (Hususi) - Kamu
numuz belediye meclisi toplan
mış reisliğine Yusuf Selahattin 
Ağ ıbow, daimi er.cüm ~n aza · 
lıklar.m da Mehmet Alüş, Şa 
kir Sökmen, Ze!<i Kanada Sıdı
ka ÖLeri seçmiştir. 

Ötedenb- ri memleket ve be 
lediye işlerinde vazife alan 
yeni belediye reis ve encüme 
nını kutlular, muvaffakiyetl 
başa ı ılarını dileriz 

Geı mencik (Hususi) - Yeni 
bdediye meclisimiz dün topla
narak belediye reisliğine Reşat 
Zincirciyi ve daimi encümen 
azalıklarına da Hilmi Özkan, 
Ahmet Mumcu, Alim kooperatif
çiyi seçmiştir. 

Umurlu (Hususi) - KöyUmüz 
belediye reisliğine parti başkanı 
Mehmet Dirik seçilmiştir. Ar
kadaşımıza başarılar dileriz . 

Çine - Belediye reisliğine 
Nuri Güııgör seçilmiştir. 

Nazilli (Hususi) - Nazilli be
lediye meclisi evvllki gün top· 
lanarak belediye reisliğin e eski 
r~isimiz Emin Bilgeni s~ çmiştir. 

Bozdoğ.ın - (Hususi) İlçe Be
lediye reisliğine tekra'" Vefa 
Tarhan seçilmiştir. 

Kuyucak - (Hususi) Kamu· 
nomuz Belediye reisliğine yine. 
Halil İnci seçilmiştir. 

Atça - (Hususi) Kamunumuz 
Belediye reisliğine tekrar Mus
tafa Aksoy seçilmiştir. 

Aydın; yeni balediye reisle
rimizi canla kutlular, hepsine 
verimli ve hayırlı başarılar di 
leriz 

Harp okuluna ka
bul edilen gençler 

gr aflar gelmekte ve büyük şef-
lerine olan baglılıklar gösteril
mektedir. 

I• b J • Ulus meydanında Atatürk 
stan u rasatanesı anıdına çelenk koydular 

Altı ay zarfında Çin büyük 
mikyasta mühimmat idbal etmiş 
ve bunları emniyetli yerlerde 
yerlrde muhafaza etmekte bu
lunmuştur. 

Japon donanması nekadar kuv
vetli olursa olsun Çin sahilleri 

o kadar geniştir ki Japonya . 
Çine mühimmat idhaline mani 
olamıyacaktır. Yang - Se nehri 

Şiddetli bir zelzele Ankara 4 - Bugün Harp 

k d tf okulunda kıt'a stajıodan gelen 
ay e 1 birinci sınıfın okula kabul me-

ıstanbul4 - Rasataneden bil- · · 1 t fk' f 

dirildiğine göre bugün saat beşi 

elli bir dakika 50 saniye geçe 

şiddetli bir zelzele kaydedilmiş

tir. Merkez üssünün lstanbuldan 
880 Kilometre uzakta olduğu 
tahmin edilmektedir. 

rasımı yapı mış ır. ınci sını 

talebeleri genç arkadaşlarını se
lamlamışlar ve öğleden sonıra 
Ulus meydanına gelerek Ata
türk anıdına çelenk koymuşlar-
dır. Bu münasebetle iki genç 
ikinci sınıf adına birer söylev 
vermişlerdir. 

Yıldönümü münasebetile bütün dün-
ya devletleri Atatürke tebrik 

telgrafları gönderdiler -
Ankara 3 (A.A) - Cumhuriyetin on beşinci yıldönümil müna-

sebetiyle bütün dünya devlet reislerinden ve devlet adamlarından 
Reisicumhur Atatürke samimi tebrik telgrafları gelmiştir. 

Tütün piyasas 
• 

Bir kaç güne kadar açılıyor 
-

Eskiden adet olduğu gibi gece alış verişi yapıl-
~·nyacak ve alıcı ile satıcı arasında her halde 

bir sabş mukavelesi yapılacaktır --------Aydın ve mülhakatınde tütün al ıcı ve h t: m sat cı tarafından 
piyasasasının yakında ve bir birer nüshasının tanzimine aza· 
kaç güne kadar açılacağı haber mi dikkat gösterilecektir. 
alınmıştır. Ancak bu seneki tü-
tün mübayaasında bir çok mah- Tütünlerimiz, bu sene g-eçen 
zuru gözönüne alınarak gece seneye nisbetle daha verimli 
alış verişine müsaade edilmiye- meydana gelmiş olduğundan 
cektir. Müşteri ile müstahsil müstahsilin yüzünü güldürecek 

• 
arasında hususi kanuo mucibin· bir mübayaa vaziyeti hasıl ola· 
ce alış veriş mukavelesinin hem cağı umulmaktadır. 

Dünkü ve bugün
kü hava durum~ 

Ankara - 4 Devlet meteo 
rolojiişleri müdürlüğünden tebliğ 
edilmiştir: 

Suhunet düne nazaran yurdun 
her tarafında 1-7 derece düş-
müştür. En yüksek suhunet saat 
14 te yapılan rasadata göre 
Edirne, lslahiye, Malatyada 18, 
İzm\rde 20, Antalyada 21, Ada
nada 23 derecededir. 

Hava vaziyeti: 
Trakya, Kocaeli ve Ege böl

gelerinde kapalı diğer bölgeler-
de kapalı ve yağışlı geçmiştir. 
Yağmurun metre murabbaına bı
raktığı su miktarı Adanada 36, 
Alanya · Dörtyolda 22, Sinopta 
20, Çorumda 19, diğer bölgeler
de 1-12 kilogramdır. 

Rüzgar vaziyeti: 
Karadeniz ve orta Anadoluda 

şimali şarktan saniyede beş, do
ğu Anadoluda 3, diğer bölge
lerde şimalden beş metre sürat· 
le esmiştir. 

Yarınki hava vaziyeti : 
Karadeniz kıyıları ile Doğu 

Anadoluda kapalı ve yağışlı, 
Trakya, Kocaili ve Eğe mm ta-
kasın da kapalı ve diğer bölge· 
lerde kapalı ve yağışlı geçece-
ği tahmin edilmektedir. Bugün 
Arkarada hava kapalı ve ya-
ğışlı geçmiştir. Sühunet göl~e
de 13 derecedir. Hava tazyıkı 
686, deniz seviyesine göre 764 

milimetredir. Bugün lstanbulda 
hava çok bulutlu geçmiş, __ rüz
gar şimalden altı metre suratle 

. t ' Suhuoet 17 derece, 
esmış •r. . . d" 
hava tazyiğı 767 mılımetre ır. 
Komşu memleketlerde 
Sivastopolda çok bulutl~, 

Bükreş, Sofyada bulutlu, Sela· 
oik ve Atinada az bulutludur. 
En yüksek sühunet 13 ila 18 
derece arasındadır. 

Koçarlıda 
Köy kalkınması 

Rejimin köylünün kalkınma 
ve refahında ele aldığı mühim 
işlerden birisi de, köy manevi 
şahsiyetlerine daimi gelir kay
nakları temin ederek köylünün 
köy işlerine karşı olan mükelle
fiyetini hafifletmek, hatta bü
tün bütün kaldırmaktır. 

Köy işlerine ait yazılarımızda, 
daima vilayet makamının bu 
hususta aldığı tedbirlerden bah
setmiştik. Bu tedbirlerin şimdi
den mühim semereleri göriilme
ğe başlamıştır. Netekim dün 
Koçarlıdan geçen arkadaşımız 
bu yıl Koçarlı küy sandığı na
mına yapılan zeriyattan 7000 
kilo arpa, 5000 kilo buğdııy, 
3000 kılo pamuk, 1000 kilo bak-
la ve 1000 kilo da Mısırdan is
tihsal olunduğunu öğrenmiştir. 

Bugünkü piyasa ile 1000 li
raya yakın bir para tutan bu 
gelirin gelecek yıllarda daha 
çok artacağı ve köy hizmetleri-
nin köyün v bu gibi gelirleriyle 
karşılanacagını belli ediyor. 

Yine arkadaşımızın öğrendiği
ne göre Koçarlı kamununun 
Soböca, Bıyıklı, Kasaplar, Yağ-
banlı .. v~ Haydarlı l<öylerinde 
de. koy sandığı adına yapılan 
zerıyattan mühim istifadeler te
min edilmiştir. 

Y ~pan ve yaptıranları takdir 
ederız. 

1 Bir haftada yC:-ka
lanan kaçakçılar 

Ankara 4 - Bir hafta için 
gümrük nıuhafaı a teşkilatı d

rafından 77 kaçakçı, 325 kilo 
gümrük kaçağı, 529 gram uyuş
turucu madde, 31 Türk lirası, 
10 kaçakçı hayvanı ele geçiril· 
miştir. 
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Kaınutay Büyük Şefimizin Başvekil 1 

tarafından okunan nutuklarile açıldı 
Her Genç Kız Gibi 

Diiıık& 
••yıdan devam 

iNHiSARLAR İDARESi 
KURUMLARI 

ta~ın arkadaşlarım! 
l
nhllarlar idaresi kurumlarının 

ma· 1
' monopol, ticari teşekkül 

ve mali l . k va orızasyon kurumu 
arekterini .kt' . . . . be ı sap etmesı ıçın 

ıca dtn esaslı tedbirler alın-
~~k ta ve semereleri de elde 
e ı~mektedir. Çok kıymetli ve 
nefis mahsullerimizden biri olan 
tütünün ziraat usullerini düzelt
mek zürrai mahuulünü işlemek 
ve değer fialiyle satmak bakı
mından aydınlatmak ve korumak 
tütünl · · · d erımızı ünya piyasalarına 
daha çok tanıtarak vermektedir. 
~iğer inhisar maddelerinin is
tıbsal ve istihlakinde de inkişaf
la görülmektedir. 

CJa •. ~~QLTÜRÜMÜZ 
s.r-"' arkadaşlarını! 
. ~ll~sek tahsil gençlerini iste

dıgımız muhtaç olduğumuz gibi 
~illi şuurlu ve modern kültürlü 
~ ~rak yetiştirmek için İstanbul 
unıversitesinin tekemmülü An
kara üniversitesinin tama~hn
ması ve şark tiniversitesinin 
yapılan etüdler:e tesbit edilmiş 
olan esaslar dairesinde Van 
gölü civarında ku ulması mesa
isine hızla ve önemle devam 
ed'l ' 1 mel\tedir. Geçen sene tec-
tÜ elerı"n· .. · ın umıt veıici mahiyet 
le olduğunu kaydettiğim eğit
'llleo okulları çok iyi neticeler 
vermiş ve eğitim kadrosuna bu 
Y_al lSOO kişi daha ilave edilmiş
tı~. Önümüzdeki yıllar içinde bu 
~ıktarm arttırılacağı şüphesiz
dır. 

TÜRK T ARiH ve DiL 
KURUMLARI 

T" k · ur ta rıh ve dil k1.1rumları · 
nın çalıımaları takdire layık 
k~ymet ve mahiyet arzetmekte
dır. Tarih tezimizi reddedilmez 
delil ve ve "k 1 l ·1· d"" !t a ar a ı ım unya-
tına tanıtan tarih kurumu m~m-
l~~etin muhtelif yerlerinde ye
nı en kazılar 'yaptırmı ş ve bey
Dtl 'I 1 mı t toplantılara muvafEaki-
yetle · t' l'w 11 ırak ederek yaptığı teb-
ıglerle ecnebi uzmanların alaka 
~e takdirlerini kazanmıştır. Dil 
. urumu en güzel ve feyizli bir 
lf olarak türlü ilimlere ait Türk
çe terimleri tesbit etmiş ve bu 
suretle dilimiz yabancı dillerin 
te · · d •ınn en kurtulma yolunda e-
•aalı ad le ımını atmışhr. Bu yıl 
0 allaıımızda tedrisatın Tilrkçe 
terimlerle yazılmış kitaplarla 
baıla~ış o'masını kültür haya:
lımız ıçin mühim bir hadise ola
rak keydetmek iderim. 
d !ürk gençliğinin kültürde ol
. ;gu. gibi spor sahasında da 
1 ealıne ulaştırılması için yük
sek kamutayın kabul ettiği be-
den terb" · k . k' ıyesı anununun tatbı-
ıne geçildiğini görmekle 

memnunum. 

K~HRAMAN ORDUMUZ 

Muhterem arkadaşlarım! 
Vatanın ve rejimin koruyucu-

su olmakla kalmayıp en geniş 
ve hakiki manasiyle bir sulh 
amili ve bir eğitim ve öğretim 
ocağı olan millet ordumuzun 
geçen sene de itarct ve izah 

ettiğim gibi son sistem siUh ve 
motörlü vasıtalarla cihazlandır
ması yolundaki çalışmalara hız 
verılmiştir. ( Bravo sesleri, şid
detli alkışlar ). 

Geçen sene büyük kamutayın 
kabul buyurduğu tahsisat ile 
bir umumi silahlanma proğramı 
yapılmıştır. Tatbikatı ilerlemek
tedir. Deniz kuvvetlerimizin tak
viyesi için lüzumlu olan harp 
gemilerimizin küçük bir kısmı 
sipariş edilmiştir. Büyük bir 
kısmı da siparış edilmek üzere
dir. (Alkışlar) 

Bu meyanda mevcut gemile· 
rimizin daha mükemmel bir ha
le konulması için tertibat alın
maktadır. Bu sene Gölcük harp 
tersanemizin inşasına başlana· 
caktır. Hava proğramımız önem· 
le tatbik olunacaktır. Şanlı adı
nı andıkça gönül ferahı ve son
suz gurur duyduğum..ız kıymetli 
ordumuz bu yaz şark bölgesin
de tabiatin en çetin ve haşin 
şartlar içinde yaptığı manevra
larda her gün artan kudret ve 
kabiliyetini bir kerre daha gös· 
tem;ştir. (şiddetli alkışlar) 

Çok değerli komutan ve su
baylarımızla kahraman erlerimi
zi huzurunuzda iftihar ve tak
dirle selalar1m. 

(Bravo sesleri, sürekli alkış
lar.) 

Sayın mill t vekilleri: 
Harici siyasetimizin son sene 

zarfıodaki inkişafı geçen sene 
ana vasıflarını çizmiş olduğum 

esaslar dairesinde cereyan tt
miştir. Son aylar zarfmda sulh 
çetin bir imtihan geçirdi. Şimdi 
imtidadını ancak daha bir müd
det sonra aıılıyabilect ğimiz yeni 
bir sükun devresi içiııdnyiz. Sulh 
milletleri refah ve saadete eriş
tiren en eyi yoldur. Fakat bu 
mef bum bir defa ele geçirilince 
daimi bir ihtimam ve itina ve 
her milletin ayrı ayrı hazırlığını 
ister. 

Memleketimizi her gün daha 
çok kuvvetlendirmek her saha
da her türlü ihtimallere karşı 

koyabilecek bir halde bulundur
mak ve dünya hadisatınıo bü
tün safhatını büyük bir teyak
kuzla takip etmek sulhsever si
yaset!mizin dayandığı esasların 

başlıcasıdır. ( Bravo sesleri, al
kışlar) 

MiLLETLERİN EMNİYE · I 
Milletlerin emniyeti ya iki ta

raflı ve yahut çok taraflı umu
mi müşterek anlaşmalarla, uzlaş
malarla temin edilebilir diye 
mutlak mahiye· te ortaya atılan 
ve her biri diğerlerine zıt ad
dedilen prensipler sulhun muha

fazası emrinde bizim için kat'i 
ve isabetli değildir ve olamaz. 
Bunların her birini coğrafi ve 
siyasi icap ve vaziyetlere göre 
kullanarak; sulh yolundaki ih
timamı realitelere tevfik etmek, 
her millet için ayrı ayrı bir va
zifedir. Cumhuriyet hükumeti 
bu hakikati görmüş, tatbik et
miş en yakın komşularile oldu
ğu kadar en uzak devletlerle 
olan münasebetlerini, dostlukla
rım ittifaklarını ooa • göre tan
zim etmeği bilmiş ve bu saye
de harici siyasetimizi ıağlam 

esaslara istinat ettirm;ştir. (Al
kışlar ) 

Balkan siyaseti, balkanların 

münferit ve müşterek menfaat
lerinin en beliğ eir ifadesi ha 1 
kan milletlerinin her birinin ay
rı ayrı kuvvetlenmesi de sulh 
yolunda dinamik tarzı telakki
nin fiili bir misaldir. 

SELANiK ANLAŞMASI 

Burada memnuniyetle kaydet 
mek istediğim bir hadise Bal· 
kan milletlerini birbirine büsbü· 
tün yakınlaştırmakta kuvvetli 
amil olmuştur. Ve yarın için de 
ümitler vadeden bir eserdir. Se-
lanik te Balkan misakı devlet
leri namına konsey reisi ve 
muhterem Yunan başvc!kili ge
neral Metaksas ile sayın Bulgar 
başvekili Mösyö Köse İvanof 
arasında imza edilmiş olan an · 
laşmadan bahsetmek istediğim 
anlaşılmıştır. Bu anlaşmada sulh 
yolundaki mütemadi gayretleri
mizin ve Balkan devlc.tlerinin 
takip edegeldikleri salim poli
tikanın hayırlı bir tecellisidir. 
(Bravo sesleri). 

gene ayni realiteler ayni di
namizm ve ayni yüksek gayeler 
Sadabad akitlerinin maziden 
mevrus hurafeleri nasıl bir ham 
lede yıkarak münasebetlerini ye
ni ve velut esaı;;lara istinat et-
tirmeği bildiklerini göstermiştir. 
Türkiyenin diğer devletlerle o-
lon münabebetleri geçen sene 
sarahatle gösterdiğim yolda 
dostana inkişafını takıp ederek 
ilerlemekte bulunuyor. 

HATAY MESELESİ 

Hatay meselesinin rnn sene 
zarfında geçirmiş olduğu safha
lar malumunuzdur. Bu milli da · 
vayı bir Türk Fransız dostane 
anlaşmasile hal 'etmek }Olunda· 
ki mesai muvaffakiyete erdi. 
Türk ve Fransı z askerinin mu
vakkat ve müşterek işgali bu 
anlaşmanın bariz tezahürü oldu. 
Bu sayede sükun yerleşti ve 
intihabat ikmal olundu. Niha
yet Hatay millet meclisine ve 

Aydının roman tefrikası : 20 

Acı ile kanayan kalbinin ya
rasını saracak bir el arıyor. O 
üzerinden geçen zamanla yara
sının kapanacağını sanıyor. Fa
kat bunun aksi olduğunu yara
sının daha çok büyüyüp kana
dığını görüyordu. 

Tarla da biraz avundu. Bir 
kaç tane meyve koparmak için 
tarlanın biraz ilersindeki bah
çeye gitti. Ağaca tırmandı. Bir 
kaç tane Hafize kadına atıyor. 

Şen kahkahaları yeşil dallar 
arasından yükseliyordu. Birden 
ağaç sallandı. Serpil bir çığlık 
kopararak yere yuvarlandı. 

Hafize kadın deli gibi oldu. 
Hemen onu kucakladı. Bir a
ğacın altına götürdü, yuzune 
biraz su serpti. Serpilin ölme
diğini yavaş, yavaş inip kalkan 
göğsünden anlıyordu. Ağzından 

mütemadiyen kanla köpük akı· 

yor, temiz kalpli köylü kadını 
ne yapacağını şaşırdı. Kağnısı
na koydu köye getirdi. Serpil 
gene ayni şelsilde idi. Ağzından 

istiklaline kavuştu. (Şiddetli sü
rekli a'kışlar) 

Müstakil Hatay devleti bugün 
inzibat kuvvetlerini tanzim ey· 
lemek ve memleketin dahili em· 
niyetini de kendi vasıtalarile 
temin etmekle meşguldür. Bu
nun da yakında başarılacağını 
ümid ediyoruz. Geçl!n sene : 

Yarınki Türk Fransız müna
seoetlerioin dilediğimiz yolda 
inkişafına Hatay iıfoin iyi bir 
yö nde yürümesi esaslı bir ölçü 
ve amil olacaktır. 

Demiştim. 

Filhakika Hatay işindeki Türk 
Fransız anlaşması iki devlt..t ara· 
sındaki münasebetleri çok dos· 
tane bir duruma getirmiştir. 

Hatay işinden istihsal edilen ne
ticelerin istikrarı Türk Fransız 
dostluğunun da inki~afı ve te
bellürüne bir esas teşkil edece 
ğı kanaatindeyim. 

ı MUHTELiF DEVLFTLERLE 
AKDETTİGİMİZ ANLAŞMALAR 

1 

Cumhuriyet hükumeti geçen 
Devamı 4ncil aabHede 

Aydın vakıflar müdürlüğünden : 
T. Günleri ihalenin yapılacağı mahal 

3/111938 Perşenbe Çine vakıflar idaresinde 
8/111938 Salı Bozdoğan 11 " 
91111938 Çarşanba Söke " " 10/111938 Perşenbe 

" " " 
11111/938 Cuma Nazilli 

" " 

12/11/938 Cumartesi " " il 

14/11/938 Paz::ırtesi Karacasu kazasında 
16/11/938 Çarşanba Nazilli vakıflar idaresinde 

14/11/938 Pazartesi Aydın 
" " 

15/11/938 Salı 
" " " 

17/11/938 Perşenbe ,. N " 
181111938 Cuma " il " 19/111938 Cumartesi H " il 

22111/938 Salı H il " 
23/11/938 Çarşanba 

" " " 
24/11/938 Perşenbe 

" " " 

Mediha Tin 

akan kanla köpük dinmemiş 
fazlalaşmıştı. Annesi bu hali 
görünce şaşırdı . Kadıncağız he
men onu yatağına çıkardı. Şeh
rede bir otomobil getirmek 
için adam yolladı. Bütün köy 
kadmları Serpilin yatağının et
rafında sıralanmışlar. Bir sürü 
uydurma ilaç tarif ediyorlar, 
muztarip annede kızının başın

da kolonya ile nabız ve şakak
larını uğuyordu. 

Bu hale binbir ıztırapla kıv
ranan kalbinin nasıl tahammül 
ettiğine şaşıyordu. Bir kaç saat 
sonra otomobil geldi. Serpili 
annesinin kucağına yatırdılar. 

Otomobil hızla yel alırken an
nesi başını ona dayamış bu 
kıvrılan yollar ona bitmiyecek 
mit gibi geliyordu. 

Serpil gene öyle ondan hiç 
ümit yok. 

* .... 
Lizol kokan geniş koridorlar 

beyaz geyinmiş hastabakıcılar, 

Hepsinin yüzünden teessürleri 
okunuyor. Onlar konuşmaktan 
bile çekiniyorlar sanki. Hasta
neye derin bir sükut hakim. 
Yalnız bir kaç odasının kapısı 
açıldıkça kesik bir öksürük ve 
bir inilti sesi, ameliyat odası

nın kapısı açıldı bir sediye ve 
beyaz sargılardan taşan siyah 
saçlar operatör hastasına çok 
itina ediyordu. İçerde bir kaç 
hemşire operatör Serpil, evet 
Serpil bugün başından ameli
yat oluyordu. Ağaçtan düştü
ğü zaman başı büyükçe bir taşa 
çarpmış ve ciğerlerinin üstüne 
düşmüştü. Bir kaç günlük teda-
viden sonra ameliyata lüzum 
görülmüştü. 

Dışarda, bir kaç has-
tabakıcının yanında, siyah baş 
örtüsüne bürünmüş zavallı an· 
nesinin hıçkırık sesleri, Bu ses
lere cevap veren kesik ök,ürük. 

Devamı yarın 

imtiyaz sahibi ve Umum1 Ne9rlyal 
MQdürü ı Etem Mendre• 

e .. ıldıvı ver ı 

C. ff, P, Baaımevl 

Mıntaka 

Çine kazası köyleri. 
Bozdoğan kaza ve köyleri. 
Bağarası nahiyesi ve köyleri. 
Kesirboğazı ve havalisi 
Nazilli merkz nahiyesi ve köy
leri ve Kuyucak nahiyesi ve 
köyleri. 
lsabeyli ve gereniz köyleri 
Karacasu kazası veköyleri 
Atça ve sultanhisar nahiyele
ri ve köyleri. 
Karapınar ve köyleri 
Aydın merkaz nahiye ve köy
leri Umurlu dahil . 
Karahayıt nahiyesi ve köy
leri. 
Köşk nahiyesi ve köyleri. 
Germencik nahiyesi ve köyleri 
Çine çayından cincine kadar 
cincin dahil 
Cincinden büyük dereye ka
dar (büyük d~re dahil) 
Büyük dereden sarı çaya ka· 
dar mıntakalar 

Mülhakatla birlikte Aydın vilayeti dahilinde vakfa aid zeytioliklerin 938 senesi mah· 
süllerinin mıntaka itibariyle satışları hizalarında gösterilen tarih ve günlerde ve saat 10 
da açık artırma suretiyle yapıl« caktır. Artırmaya ittirak edecek olanlar % 20 Muvakkat 
teminat vereceklerdir. Satıt bedelleri pefindir. Taliplerle fazla mal6mat almak isteyenlerin 
Aydın vakıflar Müdürlüiü ile mahalli vakıf memurluklarına mOraca~tları. (890) 23 27 29 
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YÜZ: 3 

• • Er beyli ıncır istasyonu 
Henüz tesis halinde bulunan istasyo

nun zirai kalkınmadaki rolü 
Bu :stasyon ayni zamanda incircilerimize klavuz 

ve Örnek olacaktır 

Ziraat vekaletince Erbeylide 
kurulmakta olan İncir istasyonu
nun incirciliğimize ne suretle 
yanyacagını öğrenmek istiyen 
sayın halkın bu arzularına hiz
met olarak aşağıdaki izah1mın 
neşrini rica ederim. 

Portakal, Elma, Fındık, Fıs
tık, Zeytin gibi meyvelerimizin 
ıslahı uğrunda memleketimizin 
muhtelif yerlerinde kurulmakta 
bulunan istasyonlardan biri de 
incir için Aydın vilayetinde ku
ruluyor.' 

158 dekar genişliğinde olan 
istasyon arazisi eldeki plana gö
re damızlık, üretme, ve örnek 
parçalarına ayrılmıştır. 

1 - Damızlık parçada şimdi 
bu&unan incir ağaçları timar ve 
terbiye edilerek ve yenileri yetiş
tirilerek gürbüz çelikler vermesi 
temin edilecek ve her yıl o çe
likler kesilerek fidan haline ge
tirilecektir. Çelik ihtiyacını ka
pamak için ayrıca iyi bahçeler· 
den de çelik satın alınacaktır. 

2 - Üretme parçası 50 de· 
kar genişliğinde olup burada 
100 bin köklü fidan yetiştirile
rek her sene 50 bin tanesi 
memlekette yeni bahçe yetişti
recek ve eski bahçeleri taze
lendirecek olanlara meccanen 
dağıtılacak tar. 

4 - Örnek parçasında ayrı 
ayrı bölümlerde 3, 4, 5 budakla 
kısa ve orta ve tek gövdeli 
örneklik ağaçlar yetiştirilecek· 
tir. 

Islah bakımından yapılacak 
hareket daima dolayısiledir. 
Yani en iyi yetişmiş ve sağlam 
ağaçtan en iyi ve temiz meyve 
alınabileceği i<anaatına göre 
baştan başa harap görünen 
ağaçlar yerine bahçelerimizi bir 
boy ve posta yarasız, beresiz, 
gürbüz ve muntazam ağaçlarla 

bezendirmek ve onlardan yüz 
güldürücü mahsul beklemek ge
rektir. Gürbüz ve sağlam ağaç 
yetiştirmek için gürbüz ve sağ
lam fidan yetiştirmek ve bunun 
içinde pişkin ve boğumları 
düzgün çelik seçmek ve çelik
leri en iyi mahsul veren agaç
lardan almak ve bunlardan bol 
köklü boz renkli sık boğumlu 
sağlam ve orta l oy fidanlar 
yetiştirmek incirin ıslahı işinin 
birinci hareketidir. 

Halkın veya halktan olan fi
dancıların inceden inceye meş· 
gul olmadıkları bu önemli hare
ket ancak istasyon marifetiyle 
yapılabilir. 

İkinci hareket de fidanların di
kildikleri asıl bahçede ağaç 
haline geliciye kadar alacakları 
şekft ve tabi tutacakları buda
ma ve timara ve topraklarıma 
yıllık idare ve hazırlığana hafri
yat ve gübrelemelere aittir. 

İstasyonunu örnek parçala
rında bütün bu işleri bir pro
ğram dahilinde hem geniş fenni 
tecrübeler şeklinde yapıla ya
pıla en iyi netice verenleri ve 
mulc:ayeselri ileride broşürlere 

:••••••••••YAZAN :••••••c-•••t 
f NADIR BiRVAR ! • • .............................. 
kayıt ve halka mal edil<. cek, 
hem de bu çalışmaların eseri 
olarak o parçalardan yetişen 
ağaçlar yeni yetiştirilecek ıncır 
bahçeleri ve ağaçları için kıla
vuz ve örnek olacaktır. 

Kök uyuzu gibi ağaçları ku
rutucu hastahklarla ağaç ve 
mahsule zarar veren böceklere 
karşı istasyonun meşgul olması 
ancak kendi fidan, agaç ve 
mahsullerini korumaktan ibaret 
kalacak, dikkat edenler bundan 
da örnek alacaklardır. 

Fidan, ağaç, bahçe idareleri
le mahsul yetiştirme, toplama, 
kurutma, paketleme işlerine va
rıncaya kadar iocir bahçelerin
de kayna,an işlerin başarılması 
için en ucuz ve elverişli olan 
şekillerin de tecrübe ve tesbiti 
istasyonun vazifelerindendir. 

Elhasıl ayrı ayrı hizmetlere 
yer veren damızlık, üretme ve 
örnek b? hçelerinin . bir araya 
toplanmasından doğan incir is

tasyonunun ıslah bakımından 

rolü doğrudan doğruya incir zi-

raatına müessir olmak ve o yol 

dan mahsulürl nefaset ve sela
hına riayet etmektir. 

Sarı lop ı e\linden daha nefis 

ve ticari nevi a ramak mevzu
bahs değildir. 

Henüz tesis vaziyt tinde bulunan 

istasyonun faydalı neticeleri bir 
iki sene sessizce çalışmasına de-

vam edildikten sonra git gide 
belirecektir. 

Memleket meyvelerinin ıs~ahı 
ve meyveciliğin büyük devletler
deki dereceye varması iktısadi 
faidelerdt n başka medeni ve 

müterakki varlığımızın birde 
,erefidir. İncirciliğimizin tica-

ri ~öhretine nazaran zirai va

ziyeti yahut bahçelerimizin 
manzarası ar asında çok fark var
dır. 

Bu farkı ortadan kaldırmak 
yani bahçelerimizi mesela Kali-

foronya bahçeleri gibi gönüllere 
ümit ve takdir verici hale getir
mek bir süs ve gösteriş olmak
tan ziyade mahsül kalitesinin 
yüzde 80 - 90 nisbetinde nefis, 

temiz ve büyl\k kıtada yetişme
sine imkan vermek demektir. 

İşte incir istasyonunun kıla
vuz ve örnek olacağı ıslah ha
reket ve kanaatının son tarifi 
budur. 

Markın düşmesi 
Almanya şimdilik hubu

bat almıyacak 
Bükreş 4 - Almanya ile Ro

manya arasında yapılan ticaret 

müzakereleri esnasında Alman 
hububat ofiıi murahhasları 
mark kıymetlenioceye kadar 
mübayaada bulunmıyacaklarıoı 

bildirmiştir. 

AYDIN 

ZABITA 
HABERLERİ ıı 

Kızıltepe köyünü su bastı 
15 ev yıkıldı Bir çocuk boğuldu 

31110/938 Akşamı Yağan şid
detli yağmurlardan Çineye bağ
lı Kızıltepe köyünü sular bas
mış 15 haneyi alıp götürmüştür. 
Bu arada Cafer İnönünün oğlu 
beş yaşlarındaki Ali İoön '.j de 
kurtarılmıyarak boğulmuştur. 

Nüfusça başka zayıat yoktur. 
Ruhsatsız bıcak taşıyanlar 
1111/938 Akşamı Koca gür 

köyünden Ali oğlu 330 doğumlu 
Ali Altınayaz ile Karacasulu 
Rifat oğlu 326 doğulu Zeki O
narın şehir içinde ruhsatsız bı
çak taşıdıkları görülerek yaka
lanm·ş ve bıçakları müsadere 
edilerek haklarında kanuni mu
amele ifa edilmiştir. 

Çocuk dövülür mü ? 
2/11138 Akşamı Cuma mahal

Jesinde Mehmet kızı 11 yaşla
rında Müşerrefi döven ayni ma
halleden Hamdi kızı Suat karı· 
sı Emetullab adliyeye verilmiş
tir. 

Bir çift iskarpin alm1 ş 
21l1138 günü köprülü mahalle

sinden Mehmet kızı İkbal Arı
gülün ayni mahalleden Arif 
Hikmet Erdemin evioe girdiği 
ve Arif Hikmet E delin çocu
ğuna ait bir çift iskarpinin zo:-
la alındığı iddia ed;lerek bir 
cürmü meşhut zabıtvarakasiyle 
suçlu adliyeye verilmiştir. 

Hamam peştamalı çalmış 
3/11/38 akşamı Camalin ha

mam müsteciri Nihat Hekimhan
lı oğlunun hamam önüne astığı 
peştamalın Hasan efendi ma
hallesinde Hasan oğlu Muhar
rem pehlivan ve Çineli şoför 
Mehmet korucu tarafından ça
lındığı anlaşılmakla suçlular ta
kip ve meşhuden yakalanarak 
peştamal müsadere edilmi, ken
dilerinin de haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Arkadaşını bıçakla öldörmüş 
NaziUide oturan Tavasın Çal 

köyünden 335 doğumlu İdris 
Şahbaz ile Tavasın Karahisar 
köyünden 334 doğumlu Halil 
İbrahim Akbaş, İdris Şahbazı 
bıçakla iki yerinden yaralaya
rak öldürmüştür. Suçlu adliyeye 
verilmiştir . 

Bir hakaret vakası 
29/l 1/938 Akşamı Tepecikte 

Çiftlik sahibi Safi oğlu Fadıl 

Köprülünün Mesudiyeden Ahmet 
oğlu Mehmet Emin Kır Ovalıyı 
tahkir etmesi yüzünden suçu 
sabit görülmUş Fadıl yakalan
mıştır. 

Macarlara verilen 
Çek toprakları 
~ 

Peşte 4 - Macaristana terk
edilen araziyi teslim etmek üze· 

re Macar ve Çek murahhasla

rı Bratislavada toplanmışlardır. 

Çek murahhasları bu toprakla

rıo 11 Teşrin isaniye kadar tes• 

lim edilemiyeceğini ileri sürmüş

lerdir. Ağlebi ihtimal 6 Teşrini
sanide Tuna üzerine kurulacak 

iki köprü vasıtasiyle Macar kı

tatı Tuna mıntakasında bu köp

rülerden geçerek umumi işgal 

hareketine baılıyacaktır, 

SAYI : 384 

Üçok -Aydın spor maçı 
Gençlerimiz 1 - O kazand~lar 

Büyük bayramımtzın üçüncü 
pazar günü spor sahamızda se
nenin en mühim futbol tsması 

yapıldı. 

İzmir likinin birincisi, milli 
kümenin dördüncüsü ve İzmirin 
en kuvvetli takımı olan Üçok
sporla-bolgemiz likinin birincisi, 
Ege likioin şampiyonu olan 
Aydınspor karşılaştı! ar. 

Her şeyden evvel şonu söy
liyelim ki iki komşu bolgenin 
bu en kuvvetli iki takımı pazar 
günü, hiç te tatminkar bir oyun 
oynamadılar. 

Maçı bay Hisameddin idare 
etti. 

Oyun; tam saat 15 te ve 
Aydınsporun duruşmasiyle baş
ladı. 

Üçokun muavin hattında ke
silen top pek çabuk Ayd!n ka
lesi önlerine indi. Fakat bugün 
baştan sonuna kadar fırsat 

•• 1 
kaçırmakta israr eden Uçok 
mubacimleri bu ilk fırsatı da 
avuta atmak suretiyle heder 
ettiler. 

Aydınspo .. da kendi sahasın 
da oynamak avantajından isti
fade etmesini bilemiyordu. 

Ara sıra kendisini Üçokun 
baskınından kurtarıyor. Fakat 
İzmir kalesi için tehlikeli olma
dan topu yine kaptırıyordu. 

Yirmi dakika devam eden 
Üçokun hakimiydi yavaş ya yaş 
çözüldü ve yirmi dördüncü da
kakada ortadan inkişaf eden 

bir Aydın akınında Mukadderin 
soliçe geçirdiği topu Osman ıs
ka geçerek Aliye bıraktı. Ali 
topu kalenin önüne doğru ata
rak ortaya güzel bir pas verdi. 
Mukadder de aldığı bu pası 
eyi kullandı sağ köşeyi bulan 
bir vuruşla topu İzmir aglarına 
gönderdi. 

Bundan sonra Üçoklular be
raberlik sayısını yapmak için 
sıkı bir iki hücum yaptılarsa da 
çok güzel bir oyun çıkaran Fik
retia fedakirane kurtarışları, 
müdafaanm yerinde müdahale
leri sayı olmasına mani oldu ve 
birinci devre 1-0 Aydıdsporun 
lehine bitti. 

.. İkinci devreyi baştan aşağı 
Uçok hakim oynadı. Lükio ge
rek Sait ve gerek Namık şans
sız bir günlerinde idiler. Yara
tılan fırsatlardan istifade edt.· 
mediler ve oyun bu suretle 1-0 
Aydmsporun galebesile niha
yetlendi. 

Misafirler; saat 1 B de kendi. 
!erini getiren hususi otorayla 
lzmire döndüler. · 

İstasyonda memleketimizin he
men bütün spor idarecileri ile 
elemanları misafirlerini geçir
meğe gelmişlerdi. 

Çok samimi bir hava içinde 
hareket vaktine kadar konuş
malar yapıldı ve İzmirin genç 
sporcuları arkadaşlarının alkış -
ve sağol temennilerile ugur
laodılar. 

Kamutay, Büyük Şefimizin Başvekil 
tarafından okunan nutuklariyle açıldı 

Baştar~h 2 inci sayfada 

senedenberi muhtelif devletlerle 
iktisadi münasebetlerini tanzim 
eden mukavele ve anlaşmalar 
imza etmiş bulunuyor. Bu me
yanda İngiltere hükumeti ile 
akdedilen ticaret anlaşması ve 
ayni zamanda 16 milyon İngiliz 
liralık bir ticaret ve teslihat 
kredisi mukavelesini zikretmek 
isterim ki esasen buna müteferri 
kanun yüksek tasdikinize ikti
ran etmiştir. 

Bir kaç gün evvel memleke
timizi ziyaret eden Almanyanın 
mümtaz iktisRt nazırı B. Funk 
ile 150 milyon marklık bir kre
dinin esaslarında mutabakat 
hasıl oldu. Teferruat yakında 
iki hükumet arasında tesbit e
dilecektir. Bu kredi anlaşmala
rını memleketimizin mali itiba
rına karşı gösterilen ciddi em· 
niyetin ve harici siyasetimizdeki 
dürüst hareketin bir tecellisi 
olarak telakki etmek lazım ge
lir. (Bravo sesleri) 

Hükumetin aktettiği muka ve
leler meyanında hukuki sahada 
muhtelif anlaşmalar mevcut ol
duğu iibi istiklaline kavuşan 

dost Mısır devletile aktedilen 
bir dostluk ikamet ve tabiiyet 
mukavelenamesi mevcut bulun· 
maktadır. Büyük komşu ve dos· 
tumuz Sovyet ittihadı cümhur~
yetile geçen yıl içinde yeni bır 
hudut mukavelesi imza edilerek 
iki memleketin hudut münase
betleri bu suretle iki taraf tec
rübelerinin gösterdiği salim 
esaslara bağlanmıştır. Bu mu-

kavelenin yakında meriyet mev
kiine konulması beklenmekte
dir. 

Gene geçen yıl içinde İtalya 
hükumeti Montröde imza edilen 
ve kendi iştirakine açık bırakı
lan boğazlar mukavelesine ilti
hak etmiş ve bu komşu büyük 
memleketin bize karşı olan bu 
dostane hareketi memleketimi
zin de ayni dostane bissiyatile 
karşılanmıştır. 

Büyük Kamutay, şimdiye ka
dar olduğu gibi bütüı1 işlerinizde 
başarılar dilerim. (A.A) 

Prens Polun Bükreş 
Seyahatı 

Bükreş 4 - Royter ajansının 
Bükreş muhabiri bildiriyor; 

Yugoslavya Kral naibi prens 
Pol bugün Bükreşe vasıl olacak
tır. Kral Karo( prens Polu bir 
av partisi~e davet ettiği söy
lenmekte ı~e de hakikatta biiyük 
bir ehemmıyet atfedilen Kral 

.Karol~n. Lo~ ' seyahatından 
evvel ıkı hu ~mdarın bir fikir 
taatisinde bu unacalHari tahmin 
edilmektedir. 

Havas ajansının Bükreş mu
habiri ise Prens Polun Romanya 
hükumet merkezine yapacağı 
seyahate ağlebiihtimal her iki 
h.ü~ümdarın İtalya Almanya ha
rıcıye nazırının Macaristan le-
hirı e verdikldri kararı tetkik 
edecekleri ve Kral Karolun 
Londrayı ziyaretinden evvel iki 
memle~et . için pek büyük bir 
ehemmıyetı haiz olan bu me!le
leyi görüşeceklerini bildirmek
tedir. 
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Aydın Belediye Reis
liğinden: 
d 

1 
b - Belediyenin mülkiyetin· 

1 
e. ulunan Cumhuriyet mahal

:~}nde 320 ada 4 parselden 

3 
lu rez 9 parsel numaralı ve 
8·75 metre murabbaı arsanın 

mülk' t' 
t 1 ıkye ı açık arttırma ile sa-

ı aca tır. 

2 - Muhammen bedeli met
re murabbaı 60 kuruştur. 

.. 3 - İsteklilerin şartnameyi 
r0~m~.k üzere her giln yazı iş . 
erı mudürlüğüne, artırmaya gir-

kek üzr~ 1435 kuruş muvak-
at ternınat makbuzlarile bir-

likte 24/111938 perşembe günü 
saat 16 da daimi encümenine 
müracaatlerı ilan olunur. 

5 10 15 20 (914) 

Aydın belediye reisli
ğinden: 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Ramazanpaşa ma
hallesinde 49 ada 1 parsel nu
maralı ve 38.50 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
re m.un~bbaı 350 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşin öde
necektir 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün yazı işle
. ti müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 1011 kuruş muvak-
kat teminat makbuzlarile bir
likte 24-11-938 Perşembe günü 
s~at 1.6 da belediye daimi en
cumenıne müracaatları ilan olu-
nur. 915 5-10-15· 20 

Nazilli belediyesinden 
Nazillide belediyece yaptı

rılacak olan 17,400 lira be-
dı:li keşifli hal binası 2,490 
numaralı artırma ve eksilt-
me kanununun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile 
17110/938 de eksiltmeye kon-
muştur. ihalesi 71111938 Pa
zartesi günü saat 16 da Na-
zilli belediyesinde yapılacak· 
tır. Müteahhitler fenni şart-
name. ve projeleri meccanen 
beledıye dairesinden tedarik 
edebilirler. 

18 22 28 5 (874) 
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(:ı ~~·,,o~;;i;~i;";tüi;~;i~l1 
!~ Yeni açılan ve sanatokulu me- t:J 
~ı zunları tarafından idare edilen ı:1 

:a DEMİR İŞ A TÔL YESİnde f 
:~ Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demir ve Kur- r: 
+1 şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen [+] 
+ fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç r+] 
+ sahiplerinin atölyemize müracaatları. t•ı 
• Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur ,. . ~ + ve Osman Alpsoy (+ 
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'''''''••...V .. G:ıml' ~'8iDI .... 
DOKTOR 

MÜNİF İ. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESİ 

Ooğ'um, Kadın haıtalıkları mütehasaıa 

ve Operatörü 

Hastalarını her rün Park karşısında Bay Hasan Kanıi-
lin evinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Ôğ'leden sonra 3 den itibaren 

Biçki ve 
. .. "'''• 
dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafm çokluğu gözönüne alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağh boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alın1r. 

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

t.ı1ıA1ılııılıtltı61ilı•lııtıı lıııt.ılıılıılııt.ıdDlıııılı ~·ımlbılııltıı~66ıılıı~ 

Altı ay vade ile 
SÜMERBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalarını 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesinde. Aydın 

:····························· .. ······ .. ··················ı ! DOKTOR % 
: ı 
: FAHREDDİN SÜGÜR ı : ı 
: Birinci S1nıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabassı•ı ı : : 
• Pariı Tıp Fakültesi Haatanelerinden lhtiıaalı • • • i Muayyenebaneai.A.ydın-ia Gad Bulvarında Bafalıoglu dükkinnan i 
: Üzerinde her rün sabahdau aktaıua kadar Haatalariaı kabul eder • .............................................. ~ .......... , .. . 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni maoaıile anlamanın kıy 

metli bir örncA'i olan AYDIN T ARIHlni Aydanda Belediye kartııuıdı 
Süleyman Gezer, istanbulda R.enızi kütüphanesinden tedarik edebilir · 
ıi niz . 

Aydının bütün tarihi malihıatından batka cotrafi tabii mahluH 
lıoı da bu kitaptan ötrenecekziaiz. 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her ~ydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi! 

Fiab 250 kuruıtur. 

AYDIN 
• 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 

gazetesidir. 

,.- lıanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

. 
defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık 

fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 

-


