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Şehir meclisi dün akşam 
ikinci toplantısını yaptı 

Büyük Şetiinizin 
Yüksek iltifatları 

_. .•. .._.. 

MacarlarTuna bölge
sini işgalebaşladllar 

Su tesisatı için Belediyeler Bankasın- 1 
dan 20000 lira daha istikraz edilecek 

Şehrimiz Bl' lediye Meclisi· 
nin ilk toplantısı münasebetile 
Büyük Kurtarıcı ve Dahi Baş
buğumuz Atatüı ke meclisin 
son; uz ve derin bağlılıklarını 

arzeden tel yazısma Büyük 
Şefimiz a,ağı d'lki cevabı lütf· 
etmek suretile iltifat buyur-

Slovakyadaki Almanlar Hitler 
rozeti takabilecekler -

Şehrimiz Belediye meclisi dün 
akşam Belediye reisi B. Etem 
Mendres'in reisliğinde ikinci teş
rin devresinin ikinci toplantısını 
yapmıştır. 

seçilen belediye azaları dün ak
kşam belediye meclisinin içti
maından evvel ayrı ayrı topla
narak belediye meclislerinin ça
lışma usulüne dair talimatname
nin 32 ınci maddesi mucibince 

Peşte, 6 (A.A.) - Macar kı- 1 Prağ, 6 ( A. A.) - Slovak-
taatı dün akşama kadar kendi- ya muhtar bükümeti Slovak-
lerine bildirilen hatları işgal 
etmişlerdir . yada oturan Almanların Hitler-

muşlardır. Bu gün de Tuna bölgesinin ci arma ve rozetleri taıımaları-
işgaline baılanmıştır. na müsaade etmittir. 

Evvelki toplantı zaptı okuna
rak aynen kabul edildikten son
ra Belediye meclisinin ilk top
lantısı müuasebetile meclis na
mına belediye reisi tarafından 
büyük Şefimiz Atatürke çekilmiş 
olan derin bağlılık ve tazim tel· 
grafına gelen cevap okunmuş 
ve Büyük Şefin yüksek iltifat 
ları mecliste minnet ve şükran 
tezahürü ile karşılanmıştır. 
Bundan sonra ruznamedeki mad
delerin konuşulmasına geçilerek 1 

belediye ve ele~trik m~~asebe- l 
lerinin 937 malı yılı budce ve 
kat'i he41ap cedvelleri tetkik 

B. Etem /Vlendres 
Aydın Belediye Reisi 

---=-::----------------~..::.:=..:.:..:... 

,Südet ve Nazi par-! Tütün piyasası reis ve mazbata muharrirleri 
intihaplarrnı yapmışlardır. 

Mülkiye ve Maliye encümeni 
reisliğioe B. Ekrem Çiftç:, mJZ
bata muharrirliğine Osman Ak
çasu, sıhhat encümeni reisl.ğioe 
doktor Hulusi Eralp, mazbata 

C. Belediye mecJisinin ilk 
toplantısı münasebetile bana 
karşı gösterilen temiz duygu
lara teşekkür ederim. 

1 tileri birleşti l 14 l~incıtşrinde açılıyor 
İktısat vekaletinin tebliğ ve 

tensibi üzerine inhisarlar idare· 
lerinin vilayetlerde açacakları 
ve bizim de evvelce yazıp gU
nünü belli etmediğimiz tütün 
piyasasının bu ayın on dördün
c:i Pazartesi günü açılacağı ha
ber alınmıştır. 

edilmek~üzere mülkiye ve maliye 
encüme~lerine havale olunmuş ve 
şehir suyu tesisatı için ilavei 
keşfolarak tahakkuk eden yirmi 
bin liranın Belediyeler banka
sından istikraz edilmesine karar 
verilmiştir. 

Meclis 14 ikinci teşrin 938 

muharrirlihine bayan Saime yaz-
gan. 

İmar encümeni reisliğine Ah
met Nesip Borata v, mazbata 
muharrirliğine Mustafa Rüştü 
Başkoru seçilmişlerdir. Bunlar
dan mülkiye ve maliye encüme
ni önümüzdeki Cuma günü top
lanarak meclisten havale olu
nan bütçe ve kat'i hesap cet
vellerini tetkik edect kti ... 

K. ATATÜRK 

Kamutay reisi B. Abd ı.Hha

lik Renda'nın cevabı: 
Etem Mendres 

Aydın Belediye Reisi 
Toplantısını yapan Beledi

ye meclisinin ızhar ettiği sa
mımı duygulaı a teşekkür 

eder. Saygılarımı sunarım. 

B. iv.'. Meclisi Reisi 
A. Renda 

.3erlin 6 - Südet partisi ile 
nas yona l sosyalist partisi birleş· 
miştir. Henlein Südet partisi 
adına, Hitler ve nasyonal sos
yalist partisine and içmiştir. 

a.a. 

ı Romalılık 
sergisi kapandı 

Roma 7 R. - Romada açılan 
Ogüst Romalılık sergisi kapan
mıştır. Sergiyi bir milyondan 
f .ula ziyaretçi gezmiştir. Sergi 
daimi ohrak kalacaktır. 

Pazartesi günü tekrar todlana-

::i~~~~~ı::~~~~=i:::ı:::ı::~ 
1
Çinliler muvaffak!I'etler kazanıyorlar 

Millet meclisi dün !Japonlardan top, mitralyöz ve zırhlı otomobil iğtinam edildi 

ı d Şanghay, 7 - ç;n telgraf rı taarruz, Kan Şangda Çin ' diriyor: Japodyanın himayesi al-
top an l ajansının Hankovdan aldığı bir kıtaatı tarafmdan durdurul- tında kurulan Çin cumhuriyeti 

. tP' . habere göre, y' ngçenin batı- muştur. federal bankası, şimali Çindeki 
Ankara 7 - Büyük Millet Ç k 1 ı bankalar üzerinde kontrol va-

14 d R f t sından gelen in ıtaatı i e ce- Çinliler, şimal batıdaki Dan <> n 
Meclisi; bugün saat e a e zifesine başlamıştır. 

d t 1 nuptan gelen Japon kıtaatı ara- mavzilerine muaabil taarruza Canıtezin batkanlığın a op a- Federal b~nka, bu bankalar-
ıında kanlı bir muharebe vuku- k "h' 'l l .. l . z geçere mu ım mevzı er e e dakı' altın ve gümi'ş paraların 

narak, meclis encumen erı ma - J 
bata muharriri, katip ve azala- bulmuş ve apoıılar müthiş bir geçirmişle r dir. Şu s:ıattc Japon kendisine teslimini ve çıkarttığı 

hezimete uğramıştır. kıtaatı~ın ciddi b:r hezimete uğ- kag" ıt paraların mevkii tedavüle 
rı intihabatiyle meşgul olmuştur. 

Meclh pazartasi günü topla- Japonların zayıab bin iki yüz radığı bildirilmektedir vaz'ını istemiştir. Federaı ban-
nacaktır. a.a. ölüdür. Sekiz zabit ile kırk beş a.a. ka, istenen be paralar teslimin-

d k 
nefer esir alınmış, dört sahra ç=n federal bankası Çin de bankalar mümanaat ettik-

Anado}U a ar topu, OD alı mitralyöz, üç kam- bankalarındaki altınları leri takdirde eski Pekin bükü-
-· yon, bir tank ile beş zırhlı o- meti tarafından ilan edilen mo-

Boluda dün yağan kar tomobil ibtinam edilmiştir, istiyor ratoryomn kaldıracağını bildir-
seksen santimi buldu Japonların btaıdan yaptıkla- l okyo 6 - Domei ajansı bil- miştir. A.A. 

Bolu 7 - Boluda dün ak
şamdanberi yağan karın k~lın
lığl şehir içinde otuz, cıvar 

dağlarda seksen santimi bul-

muıtur. 

Kar yağmakta devam etmek
tedir. Bolu yolunun kapanma-
ıundan korkuloyor. a.a. 

Karadenizde fırtı-
na devam ediyor 

- a98E- -

Zonguldak 7 - Karadenizde 
fırtına şiddetini artırmıştır. Fır-
tınanın şiddetinden Zoguldakta 
bir motör batmış 24 vapur, bir 

çok motör ve yelkenli gemi 
Zonıuldak limanına iltica etmiı-
lerdlr. A. A. 

Ziraat vekaleti 
Aydın ve Koçarlıda modern zeytin 

yağı fabrikaları kuruyor 
Koçarlı; İlimizin en çok zeytin 1 bugünlerde başlanacaktır. .. 

yetiştiren bir kam unudur. Ko- Menuniyetle öğrendiğimize go-
çarlılar ötedenberi, burada fenni re ziraat vekaleti Aydında bir 
bir zeytinyağı fabrikası kurul- zeytin ıslah istasyonu açacaktır. 
masını isterler: Hal~ın bu dileği İstasyon büyük ziraat ve köy-
t ahakkuk etmış, koy odası ta- 1 k . d kurula· 

f d l · h. er ongresın en sonra 
ra ıu an ayrı an genıı ır arsa I . . k e 
üzerinde Ziraat Vekaleti tara- caktır. lımız yurdun en ço ~ 
fından Ziraat Bankası del5letile iyi zeytin yeti~tiren bir bölgesı-
modern bir zeytin yağı fabrika- dir. Vekaletin bu kararı he~ 
ıı kurmağı kararlaştırmııtır. zeytinlerimizin ıslahını tem~n 
Mühendisler gelerek arsa üze- edecek ve hem de her bucagı 
rinde tetkik~t yamış~a~ ve f~b- yetiştirmeğe elverişli ola_n ~Ha-
rika kuarmaga elverışlınoldugu- yetimizde yeniyeni zeyınlıkl~r 
nu teabit etmiılerdir. inşaata yetiıtirlmesini tetyik edecektır. 

Çine 
Su projesi tasdik 

edildi 
Çine kasabasının sıhhi su te

sisatı projesi nafıa vekaletince 
tasdik edilerek gönderilmiştir. 

Çine belediyesinin bu işin ta
hakkuku için icabeden teşebbü
sata ğiriştiği haber alınmıştır. 

Zeytincilik kursları 
Gençeo sene Aydında açılan 

zeytin imar ve timarcılık kursu 
bu yıl vi ayetimizin bütün kaza 
ye nahiyelerinde açılarak zey
tinle alakadar bütün köylüleri
mızm fenni zeytin bakımını 
öircnmelerini temiu edecektir. 

-·--Karacasu ve 'neipa
za,. belediye reisleri 

seçildi 
Karacasu belediye reiılığine 

Ali Vehbi Tuncer ve yenipazar 
belediye reisliğine de Riza Te
keli seçilmişlerdir. 

Her ikisini de tebrik eder, 
başarılarını dileriz. -·-Barut deposu yapılıyor 

f nhisarlar idaresince Aydında 
bir Barut deposu açılması te
şebbüsü katiyet kesbetmiş ve 
depo için T ellidede yolunda in
şaata başlan'Dıştır. 

-~·-

Köşk kamun kon-
gresi toplandı 

C. H. P. Köşk kamun kon
gresinde bulunmak üzere lıb;ıy 
ve parti başkanımız sayın ô. 
Günday beraberlerinde parti il
yönkurul üyelerinden bay Raif 
Aydoğdu bulunduğu halde KCSı
ke giderek Köıkün kamun kon
gresinde başkanlık etmişlerdir. 

Delegelerden başka pek çok 
köylü partililerin iştirak ettiği 
kongre çok samimi ve sıcak 
b~r hava içinde devam etmiı 
dılekler ve parti kongrelerinin 
ehemmıyeti üzerinde ilbay ve 
bay Raif Aydoğdu kongreyi 
aydınlatmışlardır. 

Yeni Kamun yönkurul asli 
üyeliklerine: 

Mehmet Sezer, Mahir Vural 
Nuri Köşl<lü, Fuat Çemen Ha~ 
lit Sezer. ' 

Yedek üyeliklere: 
!smail Tekeli, Kamil Tunçer, 

Alı Kolcu, Sabri Batikan, Ulvi 
Çetin, 

lıçe konüre delegelikterine: 
Avukat Ne,et Akkor, Raif 

Aydoğdu, Mehmet Sezer, Mahir 
Vural, Nuri Köşklü, Halit Sezer, 
Ahmet Topçu, İsmail Candan, 
Oıman Ejder, Sabrin Çetin, . 

Devamı 3 llncl aah"9de 
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•ç·~:;·;:;~~~~,halkm elinden terazi Atatürk ve inkll8bı i 
ve kantar düşmeyen köyler Türki.ye cumhuriyeti ı 
Çiftlik - Yenice köyleri • Çok gerinde ve mu-

ARASIRA 

Aydın. o . 1. dı K enız ı umumi yoluo-
dıal uyucaktan sonra Karıncalı 

• arına doö lano -.ru, pamuk tarla-
ın araıınd b" J B an ır şose ayrı-

ır. u fos .. M d b· · en eresi aştıktan 
ırız aonra d w 

lır Az aga muvazi kıvrı-

b. · kö titede büyük ve mamur 
ır · · d 

K Y ıçın en geçer. Bu şose 
ıracaau f .d. 

1.k k- oıesı ır. Bu köy Çift-
1 oyüdür. 

Köye girerken, köylünün him-
met ve gayr t'I .. k . d c ı e yu selen 1an-
ırma karakolu ve karakol et-

rafında · yenı yapılan ve köyü 
batıya do- · . l 

1 
gru genışleten yenı ev-

er e karıılatırsınız, sağınızda 
muntazam bir cumhuriyet alanı 
fÖriir ve içindeki şık ve zarif 
Atatürk :ınıhnı selamlıyarak 
çarııya dalarımız. 

Çiftlik köyfi halkı en münbit 
ve mahsuldar pamuk tarlalrına 
sahiptirler, 50 dönümden 500 
d.önüme kadar pamuk eken ve 
ııraatlerini makineleştiren çalış
kan çiftlik köylüleri susam, Mı
ıır, yer fıstığı ve bububat zira-
atiyle demeıguldurlar. 

Bu köyün şimdiden uiştiği 
refah, köy kredi kooperatifinin 
dunmiyle belli oluyor. 4200 li
ra adi ıer mayeai 2100 lira ih
ti!ah olan kooperatifin hiç es-
lu alacaiı yoktur. Bu }' ılki tah
ıi' it nisbd! % 90 dır . Pamuğun 
bu günkü yükselmesini bekleyen 
ve •ezen ortaklar, mahsullerini 
erken •atmışlar, kooperatif 
milsaadekir davranmış bankada 
bOsnn niyet sahibi ortakların 
~'!ifadelerini koruyarak iki ay 
•çın yüzde 2 kanuni tahsil mas · 
rafı alınmamasına müsaade et-
llıif. 

Karacasunun vaktiyle Nazil
liy~ kaptırdığı 14 köye kavuş
tugu gün Çiflik Kamun merkezi 
olacak. Karacasu ilçesi de Ka
munıuz ilçe olmaktan hatta tek· 
r~r Kamuna çevrilmek teblike
ıınden kurtulacak. 

Şosenin iki tarafına sırala
~n han, kahve, fırın, terzi ve 

kader muhtelif dükkanın 
•~a11ndan geçerek Çiftlık kö
yunn arkada bırakır. Bahçe ve 
z~y.tinliklerio süslediği hafif me 
yıllı tepeleri aşar~k Yenice kö
yüniin meıhur narlarını yetişti
ren bahçelerine biraz sonra da 
Yeoice köyüne gelirsiniz. 

Burad da şosa, aynı Çiftlik 
köyü ıibi iki tarafa sıralanan 
kahve ve dükkinltır arasından 
ftçer, yalnız fark, Yenicede 
daha mDtebarz bir ümran ve 
refah vardır. 

.. Yenice köyü 350 hane 1200 
Q~fu~l~dnr. Halk burada da gi
yım ıbbtrile kasabadan farksız
dır. KöylünUn sahip olduğu çok 
kıymetli 4000 dönüm pamuk 
tarlası, yağar senelerde mahsul 
abotbiltn kır hububat tarlaları 
ve bakımsız çok miktarda zey
tinleri vardır. 

Fakat Yenice köylilleri en zi
ıade P•nıuk, ıebze ve meyveden 
i.atif ade ederler. Yenicede her 
dlrltı sebze meyve yetişir, bil
~ .... narı çok mqhurdur. lıte 
bundandolayı bu köy ba,kının 

O . Becerik 

elinden yıl on iki ay terazi 
düşmez. 

Beş sınıflı mekteplerinde, ya
kın dört köyün çocuğuda okur. 

Bu köyün dileği, köyde haf
tanın bir günü pazar kurulma-
sıdır. 
endişeleri, çok iltifat etmedik
lerinden -ihtiyaçalri olmadığıa-
dan- muamelesi azalan, kan 
masrafım karşılamıyan koope
ratiflerinin çiftlik koopratifine 
bağlanması tasavvurudur. Ye.
niceliler tek faiz haddi yüksel 
sin fakat koopratifimiz yine 
kalsın temennisini ile ı i sürüyor
lar. 

bu köyde ilbayın neşesini ar
tıran, hepimizrn yüıünü güldü · 
ren bir vaziyet duyduk, sevin
dik.. Nüfusun mütemadiyen 
artıyor.. Köylü hem seviniyor, 
hem dlişünüyo:-.. 

Sevinci; nüfusu artar ve köy 
büyürse kam un mekezi çiftlik 
olmaz, Yeniceye kurulur. 

Düşüncesi; nüfusu arttıkça 
toprak vaziyeti darlaşıyor, zi
raat sıkıntısı başlıyacak 

Fakat yersiz düşünce : Nüfus 
arttıkça kır tarlalardan mahsul 
almak için tabiatın ihsar ı bek
lenmiyccek, çalışılarak ondan 
mahsul verme kabiliyeti artırı
lacak.. Bakımsız zeytinlikler 
imar <dilerek hakkile is1 ifade 
edilecek. 

Bu tavsiyeyi Cnmhuriyet va
lisinin ağzından duyan Yenice
liler kır tarlaların ba\umı, ba
kım~ızlıkla verimsiz olan zeytin 
lerin imarı için kooperaHfin da· 
ha çok rağbet kazanacağını, 
muamelesini artırarak Çiftlik 
kooperatifine bağlanmak tehli-
kesi de kalmızacağını takdir 
ettiler. 

Bu tatlı konuşmaları takip 
eden Parti kongresinden sonra 
köy odasından ayrrldığımızda 
etrafımızı çevreliyen köy çocuk
larının 1indeliği ve pür sıhhat 
neşeli çehrelerdeıı duydukları-
mızın bir hakikat olduğonu bize 
bir defa daha teyit etti. 

Çiftlik ve} a Yenice köyü er
geç kamun merkezi olacaktır. 
Fakat bu devlet kuşunun han-
ğisinin başına konacağı şimdilik 
belli değildir. Nüfus çoğaltma 
ve imar yarışını kazanan bu 
nimete erecektir. 

A vdın ovasının ., 

sulama işleri 
Sontajlar müsbet netice 

verdi. Büyük bdraj 
Işıklar gölünde kurulacak 

Koçarlı ve Söke Ovalarının 
sulama işi için sular idaresi mü
hendisleri tarafından Çineçayı 
va Işıklar gölü üzerinde yapılan 
sondajlar müspet netice vermiş · 
tir. 

Haber aldığımıza göre biiyük 
baraj Işıklar gölü üzerine geniş 
sedler yapılarak kurulacaktır. 
Ayrıca Mendres nehriyle Ak
çay üzerinde de bendler yapıla
rak Aydın, Koçarlı ve Söke o 
valarının tamamen sulan.ması 
temin olunacaktır. 

Nafia Vekaleti Aydın sular 
idaresi kadroıuna dört mühen
diı daha ilave ve tayin etmiıtir. 

vaffak bir karar 
Bir Fransız muharririnin inkılabımız Aydının bundan önceki sayı-
hakkında neşrettiği bir makalesi ~:~\:~r hka;;ud!s1a::r::· i~Y:~:~ 
Bir iki defa Türl<iveyi ziyaret Lttikten sonra Ulu Önderin 

dehalı idaresi altında genç cumhuriyetin kısa zamanda başardığı 
büyük işlere hayran kalm ı ş ve memlt! ketinde bizi daha yakından 
tamtmak için devamlı neşriyatta bulunmuş, bu arada " Atatürk 
ve Türkiyenin hakiki çehresi,, isimli olduğu bir eser de neşre tmiş 
olan fransız muharriri Gerard Tong~sıı. Anverste çıkan " La vie 
econnomique et sociale ,, mecmuasında " Türkiye Cumhuriyeti ,, 
başl ı klı bir yazı neşretmiştir. 

Ulus gazesinin dilimize çevirdiği bu güzel yazıyı okurlarımıza 

sunuyoruz. 

Önümüzdeki 29 ilk teşrinde 
türkiye, türk milletinin müced
didi büyük Şef Kemal :Atatürk 
tarafınd m cumhvriyetin tesisi
nin on beşinci yıldönümünü pa"
lak bir sorette ve tarif ed•lmez 
bir heyecanla kutluhyacaktır. 

Satırlariyle başlıyan bu etüt 
Atatürkün harikalar ve zafer
lerle dolu hayatının kısa bir 
biyoğrafisini yaptıktan sonra 
inkilap rejiminin ana uqıdeleri 
ni ve partir. in altı okunu izah 
ediyor ve türkiyenin dış politi
kasını dürüstlük ve isabetini 
tahlile geçerek diyor ki : 

" Türkler nihayet bir Türk 
milleti,,nin teşekkülüne en uy
gun olan " coğrafi çerçeve ,, yi 
bulmuşlardır. Anadolu ve Trak
yaya tarihin ve hatta tarih ön
cesinin en eski zamanlarından 
beri, Orta Asyadan gden türk
lerin hakiki yuval!lrını üzerinde 
kurmuş oldukları bir ülkeye 
cekilmiş olaıı. Kemalistler Hitit
lere layık ahfad olduklarını is
pat ttmektedirler. Oolar türk 
toprakları üstünde türk mede 
niyetini bütün parlaklığıyle di 
riltmek istiyorlar. 

Muayyen bir coğrafi mınta · 
kaya karşı bu sarsılmaz rabıta 
milli mevcudiyetin ana şartı

dır. 

mektedirler, fakat ''nüfuz ,, dan 
bahsedildiğine asla tdhammül 
etmezler. Bu kelime onlara deh
şet telkin eder. 

Sovyetler birliği, Türkiyenin 
kendisiyle iyi münasebetler tesis 
etmiş olduğu iki devletti. Bunda 
bir çok sebepler amil olmuştur.E
vela, rus ihtilali, Türkiye cumhu
riyetini ihlal ve iktisadi menfaat
lerini ihlal etmek şöyle dtrsun, bu 
devlete kudretli şimal komşu
sunun, uzun zamanlardanberi 
ağır basan meşum tehlikesini 
ortadan kaldırdı . Diğer taraftan 
Sovyetler birliği ve Türkiye, o 
devirde, aynı garp devletleriyle 
mücadele halindeydiler. Bu do .; t
luk o zamandanberi ciddiyetle 
idame edilmekten geri kalma
dı. Her iki devletin aşikar ve 
devamlı menfaatleri ibabı oldu
ğu içiıı bu dostluk çok sağlam · 
dır. Sovyetler birlıği için Kara
denizin kapılarında ve Anadolu 
yaylasında kuvvetli bir Türkiye 
Sovyet topraklarının son dere-
ce zayıf no 1c tcılarını himaye e 
der. Türkiye.ye geli ıce , Rus 
dostluğu onu iki cepheye karşı 
koymak endişesinden kurtarır. 

Nihayet, bu yüzden, iki memle
leketin Asyadaki itibarla rı mah
sus surette artmakta, aksiyon 
ları daha m'iessir olmakta ve 
birlikleri sınırdaş memleketlerin 
modern evolüsyonları üzerinde 
bir cazibe kuvyeti teşkil etmek 
tedir. 

Onun içindir ki, yeni hüku
met merkezi Ankara, Türklerin 
vatanlarına bağlılıklarının bir 
delilidir. İslam topluluğundan Almanya, büyük cömertlik, 
sıyrıldıktan' sonra Türk ruhu ' propaganda ve suples gayretle
Anadolunun ve Trakyanın taşlı ri sarfederek Türkiye ile pek 
toprağına yavuklanmıştır. İmdi, , sıkı münasebetler idame et
bütün bu ülke (1), Avrupayı As ' mektedir. Sovyetler birliği gibi 

ı o da baştan başa organizasyon 
yaya bağlıyan bu köprü, aşağı halinde olan bu memlekette, 
yukarı dünyanın tam coğrafi onunla geniş bir iş birliği ya-
merkezinde bulunmaktadır. Bu- ' parak, oynıyabileceği büyük ro
rası enternasyonal kara ve hava , lü derhal anlamıştır. Bu suretle, 
yollarının tabii geçididir. Aynı Türkiyenin endüstrileşmesinin 
zamanda bu memleket büyük büyük bir kısmı Alman mühen-
deniz yollarının en heybetli st· disleri ve kredilerinin yardımiy-
ratejik noktalarından biridir. le vi:cuda gelmektedir. İki mem-

himaye kurumları başkanları İl
bay ve Parti başkanımızın baş
kanlığında toplanarak bundan 
sonra sosyal yardım alanında 

yapılacak teşebbüs ve toplana
cak yardımların organize edil
mesini kararlaştırdılar. 

Halkevi sosyal yardım şube
sinin idare edeceği bu mühim 
davanın bu suretle halledilme
sinden herkesin çok memnun 
olacağına ve müteşebbislerini 
arkalıyacaklarına eminiz. 

Çünki bu teşebbüs umumun 
arzu <ı ile ortaya atılmış, bu ka
rara umumun isteği mesnet ya
pılarak varılmıştır . 

Umumi efkarın tercumanı o
larak ilk defa bu düşünceyi ga
zete sütunlarına aksettiren bir 
yazıcı olmak sıfatiyle, en sala
hiyettar ağızdan öğrendiğim 

maksat va gayeyi burada teba
rüz ettirmek istiyorum. 

Komite her kese yılda bir 
defa başvuracak, memleketin 
sosyal yardım işleri icio bir de
fa hamiyetine müracaat edecek. 
bunu okullardaki yoksul talebe
lere, memleketin hakiki yoksul
larına dağılma ve onların ihti
yaçlarını karşılama hususunda 
çok hassas ve titiz da ıranacak .. 

·Toplamada nekadar hassas 
olacaksa, dağıtmada da azami 
isabetle çalışacak. 

Burada bir sual varid olabilir? 
Ya balo ve müRamereler ve 
bunlar için bilet dağıtmalar .. 

Bunlar olmıyacak .. Bu demek 
değildir ki , arhk bundan sonra 
müsamere verilmiyecek bola ya
pılmıyacak ... 

Halkın eğlencesini temin ede
cek balo verilecek, müsamere
ler yapılacak, fakat biç bir te
şekkül namına hiç kimse biç bir 
ferde giderek bilet ve davetiye 
dağıtmıyacak. 

İstiyen biletini alıp baloya 
gidecek, arzu eden kişeye baş 

vurup müsamereye girecek. 
Bu teşebbüsü başaran, kabul 

eden ve iştirak edenler ve biz
zat alakadar olarak tahakku
kunu temin eden İ ıbay ve Parti 
başkanımız bütün Aydınlıların 

minnetini kazandılar. 
Aydınlılar bu minnet duygu

larını, kendi arzu ve dilekleri
nin tahakkukuna hizmet eden
lere azami yardım ve müzahe
ret göstermekle ödiyeceklerdir. 

Gazeteci 
Bu vaziyetin ehemmiyetini ve leket arasında ticaret çok mün- :...-------- --===== 

aynı zamanda milletin hayatına keşiftir. 
karşı davet edebileceği tehlike- Yunanistanla Tüı kiye arasın-
leri müdrik olan Kemalistler, da dostane münasebetlerin te· 
sultaolarınkine taban tabana zıd essüsü daha küçük olmıyan bir 
bir politikayla, topraklarının ehemmiyet arzeder. Şarki Ak-
masuniyt tini temin için hiç bir deniz alemi için hayati bir an-
şeyi ihmal etmediler. Aynı se- da, Atatürk ve Venizclos iki 
bepler dolayısiyle, Türkiyenin memleket arasında bunca za-
bütün dış politikası dahili işle- mandanberi mevcut olan husu-
rine kimseyi karışt rmamak meti sağlam bir dostluğa tahvil 

ettiler. Bu dostluk Türkiyeyi, prensibine istinat ettirilmiştir. 
tek başına tehlikeli olmasa bi-

Türkler yenileşme eserlerine her le, Avrupa devletlerinden biri 
türlü dürüst ve faydalı iş birlik- veya diğeri tarafından faydala · 
lerini memnuniyetle kabul et- nabilecek bir hasımdan kurtar-

(1) Türkiye, Sovyetler birliğinden 
sonra Avrupanın en i[enl' mesaha
ya Hhip memleketidir. 

mıştır. Modern diplomasi tari
hinde böyle- bir iş birliğinin mu

Devamı 3 ncU aahHede 

Felaketzede köylüle
rimize yardım 

Bir kaç gün evvel Çinenin 
bahçe arası köyüne son büyük 
yağmurda su baskını olduğunu 

ve yirmi evin yıkıldığını yaz· 
mıştık. Evleri yıkılmak suretile 
felakete uğrayan köylülerimize 
Çine kızılay kurumu elli ta· 
kım çamasır vermek suretile 
yardımda bulunmuş, Aydın kızıl 

şubeside yardımda bulunmak 
için teşebbüsata geçmiştir. 

Felaketzedeler muavenet işle
rile vilayet makamıda yakmdan 
alakadar olmaktadır. 



- ---------·-~-------, - - - - -- --

SAYI : 386 

Her Genç Kız Gibi 
_ Aydının roman tefrikası : 22 

Serpil artık tamamiyle iyileş
mişti. Değneğini atmış, arka
s ındaki sancılarda dinmişti. 

Seyfi beyle Serpil çok iyi an
laşmışlar, ya lnız hayatlarına ait 
tek bir kelime birbirlerine söy
lememişlerdi. Serpil onu bir 
baba gibi st. ver ve hürmet eder
di. 

Mektepten çıktıktan so nra 
beraberce evlerine giderler ye
meği hangi evde yiyeceklerini 
kararlaştırılmışlarsa orada yer 
ler, hoş vakitler geçirirlerdi. 

~': 

"' "' Bu gece otururlarken birden 
bire Fahire hanıma bir fenalık 
geldi. Hepsi şaşırdılar. Seyfi 
bey hemen şehre doktor getir 
mek için bir adam yolladı ka
dmcağız. 

Tedavi altına alındı. 

Fakat günden güne iyileşe
ceği yerde fenalaşmıya başladı. 

Bugün Seyfi bey mektebe bir 
telaşla geldi. Çocuklardan biri 
ne bir kaa t verdi. Ve hemen 
şehre gitmesini bu kaaatta ya
zılı adrese telgraf çekmesini 
söyledi. 

Serpile, sizinle biraz görüşmek 
'istiyorum dedi. Serpil onu oda
sına aldı ve Seyfi bey anlatmı

ya başladı.. Ben Serpil bugün 
sana geçmişi anlatmıya geldim. 
Ben epeyce kredili bir tüccar
dım. Hayatımda sevdiğim yega
ne şey oğlum ve karımdı. Oğ
lumu bir tayzareci yetiştirdim . 
Onunla biraz övüneceğim sırada 
fena hem çok fena bir kız sev· 
di. Evleneceğioi söyledi. Böyle 
bir kimseyi ailemize sokmaya ne 
ben ne de annesi razı olduk. 
O her şeye rağmen bize onunla 
evleneceğini söyledi. 

Ve bizi de terketti.~ Bir daha 
uğramadı, bu kızı hiç görme
miştik Fakat onun bunun ağzın
dan işittiğime göre fena bir 
aileye mensup bir kız olduğunu 
anldadım, bunun üzerine talih 
bize yardım etmedi 

Servetim yavaş yavaş sön
miye ve vaziyet'm bozulmaya 
başladı. Nihayet 10 parasız kal· 
dım. İstanbulda bu vaziytele 
duşmanlarmın karşısında otur
mayı doğru bulmadım\ ve bura
ya talib olup geldim. 

Oda evlenmedi. Çünkü kız 
bırakmış izini belli etmiyerek 
bir yere kaçmıştı. Şimdi Serpil 
Fahire hep Gökban diye oğlu
nu sayıklıyor hiç olmazsa onu 
son nefesinde bir daha göre 
bilmesi ıçm, telgraf çektim, 
Serpil hayretten büyüyen göz
lerini belli etmemek için başını 
önüne eğdL Halinden bir şey 
anlatmamak için çocuklarımn 
yanına gitti. Fakat o bugün 
ıuursuz insanlara dönmüştü. Ne 
yaptığmın farkında bile değildi. 
Bir türlü aklı bu işlere ermi
yor, bu tesadüfün cilvelerine 
şaııyordu. Akşam üzeri geldi 
annesını evde buld LJ, hemen 
eşyaları toplamak için ona yar
dım etmesini rica etti. Birkaç 
ıaatin içinde her şey toplanmış
tı. Anneside bu hallerden bir 
Şey aolalD'lyarak şaşkın şaşkın 
kızının hareketlerine bakıyordu. 
Araba da kapıda hazırdı. Ha
vada cpiycc kararmış, araba 

Mediha Tin 

köyden ayrıl ırken Fahire ha· 
nımın ölüm haberini verdiler. 

:.': 
:,\ ~~ 

Bugün Serpil İstanbuldaki evi· 
nin penceresine oturmuş Akşam 

gazetesinden takip e ttiği bir ro

man :tefrikasını okuyordu. Bi· 
rinci sayfada birdenbire göz;.ine 
( Hazin bir ölüm ) serlavha lı bir 
yazı i lişti. :Birdenbire Gökhanın 
iri yeşil gözlerini resimde gö 
rüoce şaşırdı, kelimeleri yutar 
gibi okumağa başladı. Gökhan 
( S ) köyüne gittiği gün annesi
nin cenazesine yetişerek onu 
defnettikten sonra ertesi gün 
babas ı onu köyün boş bir evinin 
boş bir odasında ölü olarak bul· 
muştu . Bu evde bir kaç gece 
evvel bila sebep köyü terkeden 
ve nereye gittiği belli olmıyan 
babasının muallim ar!<adaşı Ser
pilinn eviydi . Demek babası 
Serpilden ona bahsetmjşti. Hala 
Gökhan onu hayatını uğrunda 
feda edecek k·adar seviyordu. 
Bu kara haberi müjdeliyen sa
tırlar Serpili o gözlerini yaşarttı. 
Fakat bu yaşları g ururundan 
yükselen ses sildi. 

- BiTTİ -
- ---

Hava raporu 
Soğuklar bütün şiddetıle 

başlad ı 
Ankara 7 - De vle t meteo-

roloji umum müdürlüğünden 

tebliğ edilm iştir: 
Suhnet düne göre Karadeniz 

kıyılarında biı· derece yükselmiş 

diğer bölgelerde 1-9 de rece 
düşmüştür. En küçük subunet 
sıfırın altında, Bolu ve Anka ra
da lt Ulukışlada 2 derecedir. 

En yüksek suhunet Urfa ve 
Sinopta 12, İzmir, Bodrum ve 
Diyarbakırda 13, Adanada 15 
derecedir. 

Hava vaziyeti: 
Trakya, Ege, Kocaeli bolge

lerinde bulutlu, orta an adoluda 
kapalı ve ka rlı ve diğer bolge
lerde kapa lı ve yağışlı geçmiş

miştir. 

Kar: 
Bu senenin orta anadoluda 

ilk kar yağıfı bugiine başlamış
tır. 

Saat sekizde yapılan rasada
ta göre yağan karın kalınlığı, 
Boluda 16, Ulukışlada 7, Nikde 
de 2 santimetredir. diğer böl
gelerde yağışı müteakip hemen 
erimiştir. 

Rüzgar vaziyeti : 
Karadeniz, Eğe, Kocaili böl

gelerinde doğudan saniyede 11, 
diğer bölgelerde şimalden 7 
metre süratle esmiştir. 

Yarınki (bugünkü) muhte
mel hava yazigeti : 

Trakya, Ege bölgelerinde bu
lutlu, Orta Anadoluda bulutlu 
ve yağışlı geçecegı; rüzgarın 
doğu Anadoluda şarktan ve 
diğer bölgelerde şimalden sür
atle eseceği tahmin edilmektedir. 

Bugün hava ankarada çok 
bulut'u geçmiş, ruzgar şimali 
şarkiden saniyede 7 metre sur
atle esmiştir. Eo yuksek suhu
net 8 derecedir. Hava tazyikı 
667 milimetre deniz seyiyesine 
göre 706 milimetredir. Bugun 
İllanbulda hava kapalı fırtınalı 

AYDIN 
,. .. .. ~ .. .. ..... . . . . .... .. . . .. ... 

Atat·· v.e iı1kı·libı 
ürkiye cü:mhuriyeti 

füştH - fı 2 inci sayfad a ':müzaheretimizi kabule imade-
ad:lini bulmak kolay değildir. .dir. Kemalist Türkiye Fransa 
Bu birligin ehemmiyeti çok bü· ile sıkı bir ·surette iş birliği 
yüktü.r, çünkü etrafında yeni yapmak istiyor,• ve· bu birlik 
bir Bl ll<an aleminin teşekkül bütün diğerl erin~en ziyad~, dün~ 
edecegw i nüveyi, teşkil e tmekte· • lh · ı:- · ·· '-1 ' · ya su unun KUVVec i bir unsu-
dir. Bu yeni Balkanlar alemin- 1

• ru haline ·gelebilir.,, . . .,~ 
de büyü k devletler müessir bir M'" ll'f H t ue 1 , a ay meselesini de 
nüfuz icra edemiyeceklerdir.,, m:.i talaa etti kten sonra yeni tür-

Muhar. ir bundan rnnra genç kiyenin mali ve · iktisadi eserini 
Türkiye ile İt.ılaya arasında .. d' • • · · z· · · goz en geçmyor. irai ve ikti-
tazelenmiş olan dosluk müna- dA h d 1.. k 1-k -sa ı sa a a~ı a ınmamızın 

sebttlerinden bahsededrek Fran.. rakamla delillerinj vererek '·'Ne-
saya geçiyor, Kemalist inkıta-

1 
·tice,, başlığı altında şunları ya

bından menfaatleri en ziyade 
1 

zıyor. 

lı~le\ gören memleketin Fransa Atatürk tarafından başarılan 
olduğunu, Fransan·n Türkiye muazzam ve eşsiz siyasi, iktı(Ja: 
üzerindeki ekonomik ve kültü- di ve mali eseri, heyhat ki pek 
rel nüfuzunu tamamiyle kaybet- kısa olarak, izah ettik. Tam -
tiığini anlatarak diyor ki: bir fikir verebilm~k için, .. aynı 

"Fransa hala eski zihniyetini zamanda daha .. az .: ~~ein~iyetlj 
bırakmaktan imtina ediyor. Bu- olmıyan · ve Türkiyenin mukad-
nunla berabn, Parisin dostlu- deratinda hayati bir rol . oynı-· 
ğuna çok kıymet veren Ankara yan içtimai eserini de mütalaa 
hükumeti asırlık Fransız · Türk etmek lazımdı / Yerimizin kıtl

1

ıği 
dostluğunu takviye etmekten dolayısiy le bunu yapmıyo .. ruz. 
başka bir şey istemiyor. Türki- -Filhakika, her şeyden evvel 
yede kendisine bir şeref mev Türk mifretinin sori derece han- · 
k ii temin etmek yaln ı z Fransaya tal dış manzarasını değiştir· 
bağlı bir şeydir. miş ol ıı n bu muazzam reform-

Kemalistler, altmJa bir ta- .lar serisini teferruatiy,le an· 
haklcüm zihniyeti gizli hiç bir !atmak icap ederdi. Kıyafete, 
yabancı "tesir,,in işlerine karış- dile, adıiyeye ait bütün o re-
masını ist t mezler, fakat in- formları hatırlatmak, kadının 

kılap 'arında kendilerine hizmet hürriyete kavuşturalması, milli 
edebil ~ cek her tü rlü iş birlikle- terbiyenin organizasyonu i.ize· 
r ini mem'luniyetle kabul ederler. r~nde israr etmek, halkın sih·y· 
T ürk top ağının bit· sömürge ol- batini korumak · içtri alınmfş o-
madığ ını, fa kat içinde yavaş ya- lan tedbirleri göstermek ve sa· 
vaş, lceli'llenin taw manasile ha- .yısız nafıa · işlerioi ·. zikretmek 
kiki bir türk milletinin yüksel . icap ederdi. Her sahada, her 
diği bir yuva olduğunu nihayet şey yeniden yaratılmıya , vaya -
anlmış olanlara ellerini uzatır· teşkilatlanmıya muhtaçtır. . 
lar. Mutlak surette mustakil o- İşte bu ihtiyaç her biri diğe·-
lan bu devlet, diğer milletlerle rinden daha cüreili uzun -bir 
ancak, müsavi sıfatiyle müna- sıra reformları doğrudur. Ma~ 
sebetlerde bulunabilir. İmdi, ziyle kati surette · rabıtalannı~ 
fransız tesiri, Tür ki yede derin l< esen ve onun külleri üzerinde 
izl ;! r b • ral<mışt.r. Burada m :m- hakiki ·bir Türk ~ill~tfy'aratma -
leketimiz, pren<. iplerim 'z, kültü- ya azmeden Atatürk milli inkı -
rüml.iz hala büyük bi r tercihe lap _ planını sistemiyle tasarladı 
mazhar olmaktadır. Türkiye, ve takbik ett:. Son derece zap-
Fransızlar: a bir çok iş zihniyet raşık olan bu eserin tahakku-
ideoloji, karakter ve tampere - kunda beşeri dehayı çok yük-
man yakınl ı kları olan milletinin sek bir dereceye çıkrmıya mu-
olgunlaşması yolunda sc. m'mi vaffak oldu. 

konferansi Bükreş 
-----=~-------------------

Kıra l Karol ile pren~ Pol g~rüştüler 
Bilkreş 6 ( A . A. ) - Dün 

Bükreşte kıral sarayında Ro
manya kıralı samajeste Karol 
ile Yugoslavya naip kıralisi 
prens Pol aralarında Romanya 
hariciye nazırınında iştiraakile 
bir konferans aktedilmiştir. 

Bu konferansta umumi politi
ka üzerinde göriişmeler yapıl

mıştır. 

Neşredilen bir resmi tebliğde 
tetkik edilen bütün müseleler 
üzerinde tam bir fikir beraber
liğinin bir kere daha müıahede 

geçmiş, ruzgar şimalden sani
yede 11 metre suratle esmiştir. 

Hava tazyıkı saat 11 de yapılan 
rasadata göre 763 milimetredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti; Sivastopol, Odcsada 
bulutlu. fırtınalı, Sofya, Seİanik 
Aninada kapalı geçmiştir. En 
yüksek ıuhund 4.13 derecedtr. 

l · edilmiş ve iki memleket arasın
daki anlaşma ve iş birliğinin 

halen her zamankinden daha 
sıkı olc\uğunun görüldüğü bildi· 
rilmek fedir. · 

.. Filistin meselesi ve 
Mısır üniversite 
talebesi 

Kahire 7 - Kahire Üniver· 
sitesi talebesi Filistin meselesi 
hakkında bir kongre aktedm'ş
tir. Kong~e; Filistinin, arap ale
minin ayrılmaz bir cüzü olduğu-
na karar vermiştir. a.a 

_,....___ 
- : . .. 

Tan gazete~·; bugun 
çık~gor ., ~ 

Ankara 7 ( Radyo) - Hükfı · 
metçe kapat ılmış olan Tan ge
ıetnsi y-arınki sak gfüiil yeqiden 
intişare başhyacaktır. 

YÜZ: .3 

Kadını dövmüş 
_ § - Hasanefendi mahallesin
den smail karısı Cemile Kara
c~ör:eni <\öve.~ ay~ı mahalleden 
Naz_ım kızı Hatice Akbaba · ya
kalanarak adliyeye verilmiştir. 

Kamun· kongreleri 
_ Baş ta.rafı birhıci sayfada 

Lütfi Atılgan, · · ttA~it Evgen, 
Ahmet Bilgen, Kamil Tunçer, 
iltifakla seçilmişlerdir. 

o ·rtaklar 
·Kamun kongresi evvelki 

gün toplandı 
Partimiz Ortaklar İtibari . na

hiyesi yıllılc kongresi evvelki 
gün toplanmıştı. Kon~rkde par
ti ilyönkurl üyelerinden avukat 
Neşet Akkor ve bay Raif Ay
doğu ile ilçeyönkurul üyes!n"den 

.. av·ukat Ahmet'· Nesip Brotav 
bulunmuşlardır. . 

Kongre bay Raif Aydoğdunun 
başkanlığında · toplanarak, · ka-

., munyönkurulun hesap bütçe iş· 
!erini konuşmuş oqık kongrele
r~ ~den. gelen dilekler müzakere 
ve kabul oluomuşt~r. 

Ortaklar kamununa bağlı 
ocaklar, hakikaten köylerinin 
sosyC1l, kültürel .ve medeni ihti
yaçlarını düşürıerek dileklerini 
teshit etmişlerdir. 

"' Kamunyön kurul üyeliklerine: 
· Mehmed Güzel, Mustafa Ôn

ce.J i, A. Sabri Öztürk, Hilmi 
Yildırım, İsmail Qemir. 

Yedek üyeliklere: 
H~m İbrahitn Girgin, Neşet 

.. Germen, _Ali" ke§kin, Ali Atar, 
' lbrahim Özer. _ 

, Delegelikleare: _ . 
. Raif Günaydın: Bo. Ruhiye 
Telli oğlu, Hamdi Ça~~ak Mus
tafa Enver Ôncel. 
. Yedek delegelildere: 

Hilmi Yıldırım, Neşet Germ~n 
"Meiimecİ Güzey, Mehmed Anil 
seçilmişlerdir. 

Koçarlı 
Parti kongresi dün 

toplandı 
İlbay ve Partimiz başkanı sa

yın Özdemir · Günday beraber
lerinde İlyönkurul üyelerinden 
·avukat Neşet Akkor olduğu hal
de dün Koçarlıya giderek .Ko

·çarlı Rarti kamun kongre!i'ne 
·başkanlık yapmışlardır. Kongre
·de merkez ilçeyönkurul üyesin-
den Bay· Hamit Albparnıak ta 
bulunmuştur. ' - · · • 

İlbay ve Parti başleanıniız h'er 
dilek üzerinde durarak -konır~e

. ye uzun izahat vermişlerdir; J 

KamuriyönkÜrul : · 
As·ıI üyelikler~ : Mehmed Yu

nus, Meb.~ed Çollanoğltı, Ahmed 
Konya, · Hasan İdigüt, · Ahmed 
Şahin. Yedek . üyeliklere: Atif 
Şahin, Abidin _Sipahi , Tevfik 
Timur, H.akkı Ungan, Aali Ak
soy: Çelegeliklerc; Şevket 'Le.
..... end, Dokto.r Hulusi Eralp, Meh
.ıned Dobanoğlu. Ahmed. Koa)!a, 
Meb-m.ed Ungan, Ahmed Şahin, 

: Ali Aksoy, Mehr "d Yunus · 
'· Yedek delt> : Kemal 

Çetin , Ahmed Orh~n, Mu~tafa 
Çihıınoğlu, Mevlul Çettn, ·Sadık 
Oıbey, Halil Şahin. Mehme Şa
hin 

3 ~hme:Ciüng<lr se~i1mişlerdir. 
·İlbay geç vakit Aydına ·avdc

etmiılerdir. 
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• Necip Aydın : 
• Rontgen mütehaşsısı •1 

! Muayene yeri : Eski . operatar Mitat luliniki balen •J 
• doktor Ziya evinde hatta kabul ~der. !i . ~ 
J Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar ~.~ 

~ -
• icabında Rontgen hastanın evine de j'iltllrUlebilir. !i 
-·a·t·::s~~·.•ssP!!ll~~'="'='~ 911 ~····""='• - - e ............. m-~~m •••iııııı~~··~lııiiiıftııOe 
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Demir iş atölyesi 
Yeni açılan ve sanatokulu me
zunları tarafından idare edilen 

DEMiR JŞ A TÔL YESlnde 
Her nevi Demir İfİ, Galvanizli, Demir ve Kur

ıun borulu ıu teaiaatı ucuz, Hğlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun ıekilde yapılır. ihtiyaç 
ıahiplerinin atölyemize müracaatları . 

Adre.a: Bezirıin karıııında Mehmet Uygur 
ve Oıman Alpsoy 

..................... . ... ._ 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
Eo soo Paris metoduyla ve esa kolay usullerle 

bilürnum biçki ve dikit derıleri r6aterir killtilr 
direktölilğündeo taıdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokJuj'u rcb6nllae alınarak 
ıeri bırakılmamaıı için yurt direktiSrli bilümum 
maarah Ozerine alacaktır Ocrette ıuhulet yapılmıttır. 
Şapka çiçek 1epet itleri yaila boya ve foıfor dera
len Yerilir kayıt kapanmadan milraceat edin nam· 
ıet faılaclır fazla iıaabat yurt direkt6rlnden abnır. 

Adreı: Gaıi Bulvan S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

... _.lıA._~ .. M .. llıllıııM~•teaa666 

S . . l Orman 
nıilhendls/lğlnden: I 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .19 3212 

SAYI : 386 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rnğbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 19:19 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

fJll 12 ay veresiye satış 

Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

Aydının Daiemiri ld5y civarında 1 

karlı" devlet ormanındaki çam ı 
enkazından 116 ve ırBlcik köy ci
vrında 6ç aısz ormanında ~16 ken· 1 

tal çı111 odun beher kentali 8 ku· 
ruıtan ve yine glSlcOk köy ci

Basımevimizde 
1 - Belediyenin mülkiye

tinde bulunan Zafer mahalle-

sinde 138 ada 11 parsel nu .. 
maradan ifraz 152.86 metre 

• arında çobanlar çayı devlet 
ormanında 586 kental meıe <? .. 

dun kentali 10 kuruıtan ibaret 
olaıak üzere 'l/10/938 tarihin
den itibar~D ayrı ayrı olmak 
üzere arttırmaya kunulmuıtur. 
Ve ibaleıi de 14/11/938 tarih 
P&ıarteıi gün öiledeo ıonra 
~at ~4 te yapılacaj'iodan ta· 
lı.pienn '' 7,~ teminat akçele
rıyle birlikte orman idaresirıe 
ID\lrıcaat etmeleri iliz olur. 

- 4 8 10 13 911 
~ 

Aydın inhisarlar 
Baı nıQdiJrlilğllnden 
Aydın inhisarlar barut de .. ::ada ~·~ılıcak 8~3 lira 21 

f ketıflı bekci odaıile tel 
~rgll •e ıu kuyusu 30/11/938 
•rıanba r&nn aaat ikide iba· 

le edilmek ilıere eksiltmeye ko· 
ıualmuıtıır. 

Taliplerin Aydın lnblıarlıar 
Baı mtıdOriyetine ıiıGracaat et· 
aaeterı. 4 10 18 24 912 

I<;ÖYLERIMIZ iÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

murabbaı arsanın mülkiyeti 

açık artırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün yazı 
işleri müdürlüğne, artırmaya 

girmek üzere 344 kuruş mu

vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 10/l 1/938 Perşenbe 

günü saat 15 de Belediye da
imi encümenine müracaatları 

ilan olunur. (896) 
25 29 3 8 

:........ Abone şeraiti •••••••·: 
! Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
ı idare yeri: Aydında C. H. i . . 
i P. Basırnevi. ; 
i gazeteye ait yazılar için f 
; yazı işleri müdürlüğüne, ilin· ! 
t • • td "d- lü~- : : lar ıçtn are mu ur 5 une ! 
! müracaat edilmelidir. : : ................................................ : 


