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PAZAR TESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASI HALK GAZETESi Sayısı : 108 Para 

Gazi Enstitüsüne ---Devam eden öğretmenlerin ailele-
rine yardım edilecek 

Bu iş için Maarif Vekaleti 938 büdcesine 
tahsisat koydu _______ ,_ 

Ankara 22 - Haber aldı- • menlerin ailelerine yardım ol
ğırınza göre Maarif Vekileti mak üzere 938 Eylülünden 
0rt,Qıekte:p muallimi olmak •itibaren maktu bir ücret ver
iirere yazılı ve sözlü sınavlarda meğ'i kararlaşbrmış ve bunun 
mu:.-affak oLlrak Gui terbiye için 938 senesi büdcesine tah-
enstitüsiin.c devam eden öğret- sisat koymuştur. [a.a.] . - · -

Amerika- silihlanması 
.Parlamento 1,000,000,000 dolarlık 

tahsisat kabul etti 
--------

Vaşington 22 - Parlamen- lar, muavin gemiler için 247 
to mütemmim bahriye büdçesi Milyon dolar, tayyare inşası 
ni 100 reye karşı 291 reyle için de 106 milyon dolar ay-
kabul etmiştir. rılmıştır. 

Büdçe ayan meclisinin tas- Bu tahsisatı mecllsin 191 
dikine aHedilecektir. Bu tah4 ekseriyet reyile kabul etmesi 
sisat 46 harp gemisi. 22 mu- muhalif tarafa ağır bir darbe 
avin gemi, 950 tayyare inşa- indirdiğini ve hükllmetin vakit 

sına imkan vermektedir. Harp geçirmiyerek silihlanm~yı 
gemileri için 731 milyon d~ azmettiğini göstermiştir. 

ltalya ihtiyatları 
terhis etti 

Roma 22 [ A. A. J - İtal 
ya Trablusa ganderdiği ibti
Yct;tlan terhis etmiştir. 

lngiliz ·kabinesi 
toplandı 

Londra 22 (Radyo] Bu sa

hah başvekil Çemberlayinin 
riyasetinde toplanan kabine 
beynelmilel siyasi meselelerle 
nıeşgul olmuştur. 

Halkeoi köfe.i: 

1 -Bugün 16130 da kurs
" lar şubesi komitesi toplana

cakbr. 
2 - Saat 17,30 da spor 

komitesi toplanbsı vadır. 
3 - Saat 20 de motör 

kursu devam edecektir. 
4 - Saat 20 de seri 

konferansı ve müzik konse
ri vardır. Konferans ve 
konser temsil salonunda ve-
rilecektir. Davetiye yoktur. 

_, Herkes davetlimizdir. 

-=-
Bay Bek 

Gazetecilere 
beyanat verdi 
Varşova 26 [Radyo} - Po· 

lonya hariciye nazın B. Bek 
gazetecilerle vukubulan müla
katta ezcümle demiştirki ulus
lar kurumu hakiki teşkilat 
olabilmesi için hiç olmazsa 
bütün Avrupa devletlerinin 
iştirak etmesi lazımdır. Hal
buki Almanya ve İtalyanın 
çekilmesi kurumu zafa dütür· 
müştür. Benim İtalyayı .ziya
retim sırf Lehistanla Italya 
arasında bir muvasala hatta 
tesisatından ibarettir _ ....... 
iki casus yakalandı 

Paris 21 [A. A.] - Cenubi 
Fransada casuslukla medhal
dar iki kişi 8 martta tevkif 
edilmişlerdir. Bunlar Fransız 
askeri mahrem evrakının kop
yalarını çıkararak bir italyana 
satmak istemişlerse de kabul 
edilmemiş ve mumaileyh ta
rafından bükômet haberdar 
e<lilmiştir. 

hbayımız 
Nazilli ve Karacasuda 

İlbayımız Özdemir Günday 
bazı tetkiklerde bulunmak 
üzere dün Nazilliye gitmişler
dir. Oradan Karacasu ya ge
çeceklerdir. 
~ 

Çine hava kurumu 
Binası 

' Evvelki gün Çinede İlçebay 
ve parti baıkanının daveti 
üzerine Belediye reisi B. Nuri 
ve Türk hava kmıımu Aydın 
direktörü Ahmed Emin Ar
kayının da iştirakile bir top .. 
lanb yapılmış, Çinede güzel 
ve muntazam bir hava kurumu 
binası yapılması için a-örüşme-
lerde bulunulmuştur. / 

Müsamereler, gardenpartiler 
piyankolar tertibile bu işin 
batarılması kararlaşbnlmışbr. 

Halkın, hava kurumuna kar
şı gösterdiği yüksek ilği ve 
derin sevgi nazarı dik.kata 
almırsa, bu mühim teıebbüsün 
muveffakiyetle neticelenece
ğine şüphe edilmemektedir. 

KIJşk Tayyaresi 
Bu bhaarda Karapınar \'e 

Köşk kamunlan adına birer 
tayyare alınacağı ve ad kon
ma töreni yapılacağı evvel
ce yazili:riıştı. 

Evvelki gün Türk hava ku· 
rumu direktörü B. Ahmed 
Emin Arkayın, refakabnda 
ön yüzbaşı B. Abf ve Vilayet 
jandarma bölük kumandanı 
B. Azizle beraber Köşke gi
derek tetkikatta bulun
muşlar ve Köşk muhitinde, 
tayyarelerin kolaylıkla inme
sine müid bir saha bulama
mışlardır. Köşk tayyaresine 
ad kanma töreni Aydın ala· 
nında yapılacakbr. Karapınar 
tayyaresi, Nahiyede hazırlan~n 
sabaya inecektir. 

Sayısı : 100 Para 

Köşkte 
Güzel bir hükumet 

1 konağının 
temeli atıldı 
Köşk [ Hususi muhabirimiz 

yazıyor] - Yıllardan beri ka-
munumuzda her nasılsa yapı
lamıyan ve başanlamıyan iş-
lerden biri de hükumet kona
ğıdır. 

İlimizin en ısaız köy ve blı
caklarına kadar halkın ihtiyaç 

ve refahlarilc çOk yakınelaa 
ilgilenen aayın ilbayımız Ô. 
Gilnday bu miibim ihtiyacı 

karşılamak üzere kamunumuz
da da bir hükumet konağıma 

yapılması lüzumunu göz önün
de bulundurmuılar ve dünkü 
pazartesi günü saat 11 da 
Kötk istasyonu bapnda aabn 
alınan geniş arsaya temel 
atma töreni yapılmıştır. Bu 
törende başta ilbayımız oldu
ğu halde Aydından ve civar 

köylerden gelen bir çok da
vetliler hazır bulunmuşlar ve 
bir doğruluk kapısı olacak 
olan yeni binamn ilk temel 
taşını bizzat ilbayımız koy
muşlardır. 

Kamuumuza geldiği gün. 
denberi yorulmak bilmez bir 

gayretle çalışan kamunbayı

mız Osman Kozan mütevazı 
hali ve değerli bizmetlerile 
yalnız Kötk halkının değil l>ü
tün köylülerin gönlünü ve kal

bini kazanmış kıymetli bir ida
re adamıdır. Köşke asri me

zarbk, cumhuriykt meydanı 

ve saire gibi bir çok yeni ve 
güzel eserler kazandıran Os
man Kozanın başarmak üzere 
ele aldığı işler başardığı işler 
kadar kıymetli ve değerlidir. 

Hürmet ve şükranla selamlıgalım! 

• 
1 çimizde kaç kişi, hayir sa· 

bibi bir yurtdaşın, Atçada 
bir hastane kurulmak üzere 

mühim miktarda teberruda 
bulunduğundan haberdardır .. 
Bunu, daha dün işittim ve bir 
sene evvelden başlıyan bu 
yüksek hamiyet eserinden, 
şimdiye kadar haberdar ol
madığım için hicap duydum .. 

Atçada Mustafa Cornab a-

dındaki yurtd~, oldukça mun
tazam ve bilhassa çok sıhhi 
olan evini hastane i~tibaz e
dilmek üzere hediye ediyor. 
Ayrıca Sultanhisarmdaki bü
yük ve çok kıypıetli bir por
takal bahçesini, Atçadaki in
cir bahçelerini, bütün tarla
larını veriyor .. Bu günkü kıy
metlerine göre aşağı yukan 

-De-..amı 2 iad .ayfada -
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hiçinden röportajlaT: 
~--...........__.,~ ~.--

Nazilli 
Pam~k ıslah istasyonunda 

O. Becerik 
-4-

Direktör Bay Kemal sezen 
istasyonun 938 faaliyet prog
ramını şu suretle izah etti : 

- Şimdiye kadar istasyo
nun yapbğı iş, bütün Nazilli 
ovasını Akala ile techiz ettik. 
Bu sene 220 bin kilo akala 
cinsi saf çekirdeğin Aydın 
muhitine 75 bin kilo Denizli, 
9 bin kilo Muğla ve 9 bin 
kiloda Çorum vilayetlerine gön
deriyoruz. 

Nazilli, Bozdoğan ve Kara
casu ilçeleri geçen sene ye
tiştirdikleri kendi tohumlarını 
ekeceklerdir. 

Bu suretle müessese muhi
tini geçen yıla nazaran pek 
ziyade genişletecektir. 

Önümüzdeki yıl bütün Ege 
bölgesine verecek kadar to
huma malik olacağımızı sanı-
yoruz. 

Bu suretle istasyon vazife
sinin ilk pilinda gelen kısmım 
bitirmiş olacaktır. 

İkinci planımız; bu vermiş 
olduğumuz tohumların safiye
tiui daima muhafazadır. Bu
nun için müessese çiftlik ara
zisini genişletmiştir. 

Pamuk tohumu köylü elinde 
daima az çok bozulacağı için 
istasyon, dağıttığ pamuk to
humunu programla tecdit ede
cektir. Bunun için proğramımız 
şudur. Ege pamuk sahasını 
muayyen bölgelere ayırıp her 
yıl bir bölgenin tohumunu 
yenileyeceğiz. Bu sureHe bo
zulan bölgelerin tohumları 
müessesede yetiştirilen temiz 
ve saf tohumlarla dğiştirilmiş 
olacaktır. 

Mülakat uzamış, muhatabım 
hayli yorulmuştu, fakat ropör
tajımı tamamlamak için soru
lara devam ettim. 

- Ege pamuk sahası kaç 
bölgeye ayrılacaktır ? 

- Beş bölgeye ayıracağız. 
Her yıl bir bölgenin tohumunu 1 

değiştireceğiz. 

Eğer elde edilecek tohum 
ihtiyacı karşılamazsa ikinci bir 

müessese daha kurulacaktır. 
- İstasyonun bugünkü to

hum istihsal randmanı neka
dardır? 

- Hilen istasyon 50 bin 
dönüme yetişebilecek tohum 
istihsal edebilir. 

- İstasyonun tohum vere
ceği pamuk sahasını kaç dö
nüm tahmin ediyorsunuz? 

- Bolgemizde beş yıl önce 
150 bin dönüm pamuk ekili
yordu.. Bugün ekim sahası 
225 bin dönümdür. Bunun 250 

bin dönüme çıkacağını umu
yoruz. Yılda 50 bin dönümlük 
tohum alınacağına ve beş 
yılda bir tohum değiştirilece

ğine nazaren istasyonumuzun 
bölgesinin ihtiyacını tamamen 
karşılamıyacağını sanıyoruz. 

- Ekim sahası daha ge
nişliyemez mi? 
-Ege bölgesinde adam başına 

30-35 dönüm tarla düşer .. Bu 
itibarla yıllık normal pamuk 
ekimi 250 bin dönümü geç
memesi lazımdır. 

- Pamuk ekimi üzerindeki 
tavsiyelerinizi rica edeceğim!. •. 

- Bu bölgede pamuk zi- ' 
raati çok az ihtiyaçla yapıla
bilir.. Az himmetle Amerika 
derecesine çıkar. Görülen ek
sikler şunlardır. Çifçilerimizin 
muhakkak sıra usulile ekme
leri lazımdır. Bugün istihsal 
masrafı çok yüksektir. 

Bunu düşürmek için mutla
ka çapa makinesi kullanma
lıdır. Bir misal: Adanada dö
nüm başına masraf 4 lira 
olduğu halde burada 17 - 18 
lirayı buluyor. Bunu geçtiği de 
görülmüştür. İska işi intizama 
konulmalıdır. İska işini devlet 
eline almalıdır. Kanallar ya
pılmalı su tevziatı intizama 
sokulmalıdır. Mendres yüksek 
olduğundan bunun için sarfo
lunacak para elde edilecek ne
ticeye göre çok az olacaktır. 

Mendresin tabii vaziyeti, 
Mısırda olduğu gibi milyonlar 
sarfile kanallar yapılmasını 

icap ettirmez. 
Çiftçi tohumunu katiyen 

tüccardan almamalıdır. Çünkü 
tüccar eline geçen tohumlar dai 

ma karışık aslı nesli belirsiz 
olur. Çiftçi tohmunu kendi 
seçmelidir. 

Birde erken ekmek lazımdır. 
Faraza Nisan ayında ekim bit
meli Mayısa katiyen bırakıl
mamalıdır. Sonra münavebe 
yapılmalıdır. 

Dünyanın her yerinde pa· 
muk tarlalarına bir yıl pamuk, 
ikinci yıl bakaliye, üçüncü yıl 
hububat ekilerek münavebe 
yapılır. Her yıl pamuk ekilen 
tarla. yorulur, bozulur, alınan 
mahsül hiç olur.,, 
İstasyonun gayet muntazam 

ve son sistem makinelerle 
techiz edilmiş bir de cırcırha
nesi vardır . 

Burada üç tane merdaneli, 
iki tane de destereli cırcır 
vardır. Merdaneli cırcırlar sa
atta 64 destereli cırcırlar ise 
25 kilo pamuk işler. Halbuki 

Çocuk bakımı 
Doktor Fahretttn Süjiir 

-34-
Kabız hali başladığı zaman 

ise 2-3 ve nihayet dört gün 
zarfında defi tabii yaparlar. 
Bu zamanda maddei gaitaları, 
katı kokulu, yarım yumuşak 
bazan da zeytin taneleri gibi 
kozalak halindedir. Bu halde 
çocuklar gaz d~ yaparlarsa 
daima rahatsızdırlar. Her za
man bağırarak aileyi rahatsız 
ederler. Bazan abdestlere böy
le katı çıktığı zaman üzeri 
sümüklü ve hatta kan bulaşı
ğı olanlara da tesadüf edilir. 
Bu çocukların karınları şiş, 
adeta davul gibidirler. Bağır
saklar tedrici tevessüe baş
lar. Eğer bu tevessü ·büyük 
kolonlarda da olursa karın 
daha gergin ve mideye fazla 
tazyik etmesinden dolayı kus
malar tevlid ede.r. 

yerli fabrikalarının elinde bu
lunan cırcırlar saatta · ıo-12 
kilo pamuk çıkarırlar, Bu cır
cırlardan halkın da istifade 
ettirilmesi mümkün olup ol
amıyacağını sordum. 

- Burada İstasyonun ve 
ortaklarının pamukları on 
günde işlendi. Fabrikacıların 
fiatı 4.5 kuruşa çıkarmal~rı 
üzerine halkı davet ettik .• 
Balya verdik ve kilosu~u üç 
kuruşa işleyeceğimizi ilan et
tik .. Falfat tesisatın -uzama~ 
sından vakıt geçmişti, rağbet 

az oldu.. Gelecek sene bu sa
hada da pamukcularımıza bü
yük hizmet edeceğimizi umu
yoru~ ... 

Bu yıl halkın bir şikayeti 
ve dileği vardır. Basma fab
rikası bir cırcır kursun, halk
tan doğrudan doğruya pamuk 
alsın.. Kendi cırcırlarmda iş

lesin .• 
Sayın müdüre bundan bahs

ettim ve sevinçle öğrendim ki 
fabrikanın ayri bir cırcırhane 
kurmasına lüzum yoktur. İs
tasyonun cırcırhanesi f11brika
nın ihtiyacını tamamen işle

dikten sonra kalan pamukla
rı da işleyecek vaziyettedir. 

Netekim Ereğli dokuma 
fabrikası geçen sene bir me-
mur . göndermiş halktan çekir
deklı pamuk aldırmış ve is-
tasyonda işleterek mahlıçlarını 
götürmüş .. 
Bunu sevinçle kaydederken ge
lecek yıl fabrikanın mutavas
sıtları aradan kaldırarak pa
muk ;htiyacını doğrudan doğ
ruya halktan temin edecek 
tedbir alacağını umarız. 

Sayın direktöre teşekkür 
ederek ayrıldım, teşekkürleri
mi burada da kendisine ve 
yar direktörle baş asistan ar
kadaşlarıma tekrarlıyorum. 

Çoçuk umumiyetle vaktini 
rahatsız Sgeçirir. Bu hallerde 
karına sıcak havlular konul
ması muvafık olmakla bera
ber çoauğun müzmin kabzınıo 
sebebini anlamağa çalışmalı
dır. Zikredilen bir çok esbap 
ortadan kaldırılmalıdır. 
Karında şişlik fazlalaştığı 

zamanlarda ağrılar da bittabi 
artar. Çocuğun bağırınasile d~ 
bir derece daha cµtan ağrı 

ve gerginlik adeta korkunç 
bir şekil alır., Çocuk fazlaca 
ıkınır bu ıkıntılar sukutu şer
ci bile mucip olur. Eğer bazı 
bağırsaklarda hafif bir asabi 
tenebbuh de olursa .hazan ba
ğırsak bukülme ve boğulma- . 
larıda husule gelebiHr. · 
Çocuğun fazla ıkın.tıları ne'-

• • • t • 

ticesi çocuğa asabi ha ~ale 
nöbetleri geldiği gibi kalp ilze- ' 

rine de asabi teJJbihler ya
parak kalp tetanozu neticesi 
ölümleri de husule getirir. 
Bundan dalayıdır ki çocuğun 
devamlı, ·sancılı ağrılarına 

meydan vermemelidir. Bu şe
kilde çocuk kaybeden aileler 
pek çoktur. Çocuk kabızdır. 
Ani olarak bir sancı başlar, 
çocuk bağırır, aile efradı bu
nu A he~ zamanki gibi bir ağrı 
telakkı eder. Ağrı arttıkça 
çocvkta haleti asabiye husule 
gelir ve kalp üzerine yapaca
ğı asabi bir tesirle ölümü gö·
rürler. Bu zamanda· doktora 
müracaata vakit bile kalmaz. 

- Devamı var -

Hürmet ve şükran
la selamlıyalım! 

- Baş~arafı 1 inci Sayfada-

20 bin liralık bir teberruda 
bulunuyor .. 

Atça gibi, işgal neticesiııde 
tamamile yanmış, mahvolmuş 

küçük bir kasabada, bu güne 
nazaran mühim yekunlu bir 
teberruda bulunmak, şüphesiz 
ki çok fevkalade, çok mesut, 
çok asil bir harekettir. Küçük · 
Atça, kendisine göre küçük, 
fakat muntazam bir sıhhi ko-
ruma yuvasına kavuşacak ve 
sıhat yuvasıda kendi bağrın
dan çıkan bir yurtdaşın eseri 
olacak .. 

Revir vaziyetinde olsun, 
böyle bir müessese, Atçamu 
büyük bir ihtiyacına cevap 
verecektir. 

Varbk sahibi yurtdaşlarm, 
bütün dünya hırslarından sıy· 
rılarak, kudsi bir inanış ve 

yüksek bir memleket ve insan 
severlikle bu gibi ulvi hare-
ketlerde bulunması, mensup 
oldukları cemiyete necabet ve 
asalet seciyesi kazandırır. 

Mustafa Cornalıyı hürmet 
ve şükranla selamlıyahm 1 

GÜNCG' 
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Fıkra 

Fen kahramanları 
-----------------------Şimal kutbunda keşfiyata lığı eriştirmek isteğinden baş-

,;ılçan Rus ilim heyetinin kur- ka ne tasavvur olunabilir. Bu-
tarılışı karşısında duyduğumuz nu yapabilcnlerse kalabalık 
sevinç onların feci bir akibete Dünya nüfusunun içinde par-
uğramaları haberile duyacağı- makla gösterilebilecek kadar 
mız teessürden farklı olmazdL azdır. Şüphesiz en büyük bir 
Buzlar arasında hayatlarını insanlık örneği gösererek ha-
teblikeye koyarak yalnız ilim yatlarını ilim için istihkar 
için kalplerinin kuvvette kal- eden Papenin ve arkadaşla-
masını isteyen Papenin ve ar- rına bizzet ilim nankörlük et-
kadaşları düşünmeli ki bizim memiş ve yardımcı kollarile 
bir şubat soğuğu karşısında bu şimal kutbu kaşıflerinin 
hile bir sıcak sobanın reha- elinden tutarak bütün dünya-
vetini arayan tabiatımızın ak- dan irtibatları kesilmiş bir buz 
sine olarak ne kadar cesur kayası üzerinde bulundukları 
bir iradenini sahibi bulunuyor- zaman bile seslerini vatanla-

' lar. rına duyurmuş ve nihayet 
İhtiyaçlarımızdan, zevkleri: kendilerini bir gemiye bindir· 

mizden ve sevgilerimizden her miştir · 
hangi birini kendimize aid Tereddütsüz söyleyebilirizki 
başka bir maksadın uğruna bugün şimal kutbu hakkında 
feda edebiliriz. Fakat bunla- yeni tetkik ve malumatı ilim 
rın hepsinden feragat ederek nekadar Papenin ·ve arkadaş-
bw: iklimlerinin arasında ölü- lanna med~nsa; onlar da bu 
mün soğuk hayallerini göre- günk kurtuluşlarını Telsiz, 
rek hayabmızı ilme fedai kıl- tayyare ve gemilere malik 
nıak ancak ilmin daha asır- olan bir ilim ve fennin mev-
larca sonra bile erişilmeyecek cudiyetine medyundurlar. 
olan yüksekliğine bütün insan- A. Özdemir Altümsek 

Halkevi Başkanlığından: 
23-3-938 Çarşamba günü saat 20 de Halkevi

tnizde seri konferansı ve müzik konseri devam 
edecektir. · 

PROGRAM 
1 - Konferans: 

(Gebe kadının sıhhi durumu) Dr. Münif Erman 
2 - Müzik konseri: 

( Kemanla klasik parçalar ) Ortaokul müzik öğ-
retmeni Abdullah Güleryüzlü 

3 - Konferans ve Konser gösterit salonunda verilecektir. 
Davetiye yoktur. Bütün yurddaşlar davetlimizdir. 

Çinlilerin bir 
muvaf fakı yeti 

Hangok 22 [ A. A. ] -
Çinde Püken tintsin yolu 
cephesinde şiddetli muhare
beler olmaktadır. Japon kuv
\'etlerini çeviren iki Cin kol
ordusu büyük bir mmvaffaki
Yet kazanmıştır. Japonlar 4000 
kişi zayi etmişlerdir. 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 
t• 1 - Belediyenin mülkiye
hınde bulunan Kurtuluş ma-

allesinde 289 ada 4 parsel 
No. lu 195 metre murabbaı 
~rsanın mülkiyeti açık arbrma 
ıle sablacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 
llıetresi 30 kuruştur. 

.. 3 - isteklilerin şartnameyi 
dg~rınek üzere Yaz .. işleri mü

ur1 •• v •• i . ugune, ertırmaya iştirak 
sÇJ.n 31131938 perşembe günü 
~~at 1~ de Belediye daimi en-
llnıenıne müracaatları ilan 
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Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

[Hacı) Alinin ötedenberi 
tasarruf ve ziraatıaltında iken 
ölümüle oğlu Mehmed Emine 
intikal ettiği ve adına tescili 
serçe köy ihtiyar heyetinden 
tasdikan verilen ilmühaberle 
istenilen serçe köyünü yeni 
oluk mevkiinde şarkan deveci 
oğlu Mıstan garben Habibe 
şimalen tavaslı oğlu cenuben 
menzilci Ali vereseleri tarla
ları ile çevrili tarlanın tapu 
sicilinde kaydı olmadığı anla
şıldığ:ndan ilin tarihinden 11 
gün sonra tasarruf ve iktisap 
sebepleri hakkında inceleme 
yapılmak üzere yerine memur 
gönderilecektir. 

Sözü geçen bu tarla üzerin
de ayni bir hak iddiasında 
bulunanlar keşif günü yerinde 
bulunacak memura veyahutta 
bu müddet içinda tapu sicil 
muhafızlığına 581 fiş sayisile 
muracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 402 

Yurdumuz 10.ziraat 
bölgesine ayrıldı 

-----------------------8 u taksim faydalı olacaktır 
----------------Ziraat Bakanlığı, yurdun üzere üç tali bölgeye ayrıl-

zirai bölgelere ayrılması me- mıştır. Bu bölgede Ordu, Gi-
selesini yurdun iklim, toprak resun, Trabzon, Riıe ve Art-
ve mahsulü bakımından bir vin olmak üzere beş viJayeti-
esasa bağlamış bulunmakta- miz vardır. 
dır. Yurd ziraat bakımından Malatya bölgesi 
10 zirai bölgeye ayrılmıştır. A. B. C. D. olmak üzere 
Bu bölgeler de 30 tali bölge- dört tali bölgeye ayrılmışbr. 
ye ayrılmıştır. Her bölgede, Ve Maraş, Malatya, Elazıg, 
ameli bir surette çalışacak, Erzincan ve Muş olmak üzere 
halka nümune olacak ve çift- beş vilayetimiz bulunmaktadır. 
çinin zirai ihtiyaçlarına cevap Erzurum bijlgesi 
verecek ziraat merkezleri ku- Bu bölge A ve B olmak 
rulacaktır. Bu merkezler bütün üzere iki tali bölgeye ayrıl-
ziraat ve baytar işlerile meş- maktadır. · Erzurum, Kars, 
gul olacaklar, muhitin mahsul Ağrı ve Van· olmak üzere 
vaziyetine göre çiftlikler, dört vilayetimiz bulunmakt~dır~ 
fidanlıklar, ormanlar tesis ·Diyarbakır bölgesi 
edeceklerdir. Bu bölge A. B. C. D. olmak 

Trakya bölgesi üzere dört tali ·bölgeye ayrıl-
Bölge taksimatma göre makta ve Antep,· Urfa, Diyar-

birinci bölge Trakya ve Mar- b~kır, Mardin, Siird ve Hakari 
mara havzası m,ıntakasıdır. Bu olmak üzere altı vilavetimiz 
bölgenin A. B. C. olmak üzere bulunmaktadır. Bu taksimat 
üç tali bölgesi bulunmaktadır. yordun iklim şartlarına göre· 
Trakya bölgesinde İstanbul, · tesbit edildiğinden kazalardan 
Edirne, Çanakkale, Kırklareli, bir kısmı vilayetin tabi bulun-
T ekirdağ , Balıkesir ' Bursa, duğu bölgeden ayrı bölgelere 
Bilecik ve Kocaeli olmak üze- verilmiştir. 
re dokuz vilayet vardır. ----~-------......;---...;. 

Ege bölgesi •·ı A · . 

İkinci bölge, Ege bölgesidir. .1.. an 
Bu bölgede A. B. C. D. E. 
olmak üzere beş tali bölge 
bulunmaktadır. Eğe bölgesinde 
İzmir, Manisa, Aydm, Denizli, 

· Muğla, Burdur ve Isparta 
olmak üzere 7 vilayet vardır. 

Akdeniz bölgesi 
Üçüncü bölge Akd~niz böl

gesidir. Bu bölgenin tali böl
geleri yoktur. Bölgede Adana, 
İçel ve Antalya olmak üzere 
üç vilayet bulunmaktadır. 

Orta Anadolu 
Dördüncü bölge orta Ana

dolu bölgesidir. Bu bölge A. 
B. C. olmak üzere üç tali 
bölgeye ayrılmıştır. Ankara 
bölgesinde, Eskişehir,Kütahya, 
Afyon, Konya, Çankırı, Çorum, 
Sivas, Kırşehir, Niğde, Kay
seri ve Y ozgad olmak üzere 
12 vilayetimiz vardır. 

Zonguldak bölgesi 
Bu bölge A. B. C. olmak 

üzere üç tali bölgeye ayrıl

makta ve Zonguldak, Bolu, 
Kastamonu ve Sinop olmak 
üzere dört vilayetimiz bubun
maktadı. 

Samsun bölgesi 
Bu bölge A ve B olmak 

üzere iki tali bölgeye ayrıl
mışbr. Bu bölgede Samsun, 
Tokat ve Am~sya olmak üzere 
üç vilayetimiz vardır. 

Trabzon bölgesi 
Bu bölge A. B. C. olmak 

Aydın tabu sicil 
Muhafızlığlndan · 

Aydının balcılar namı diğer 
kurtuluş mahallesinden Hüsnü 
kızı Rüveyde Kaplan namına 
intikalen tescilini istediği mu
risi hacı Mehmedden kızı Ze
libaya ve onun da fevtile ev
ladları Ayşe ve Tevhideye 
hacer ve Naciye kalan Koçar
lınm Madran dere köyünün 
çay kenarı mevkiinde şarkan 
Çay garben sofracı oğlu Hü
seyin ve hacı Hüseyin oğlu 

Hasan şimalen zerdali bahçesi 
cenuben Mehmed oğlu Ömer 

ile çevrili zeytinliğin tapuda 
kaydı olmadığından tasarru
funun tahkiki için gazete ile 
ilan tarihinden itibaren 11 gün 

sonra mahalline memur gönde
rilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
mahallinde bulunacak memura 
veyahut o güne kadar 580 fiş 
numarasile tapu sicil muha
fızlığına muracaatları ilan olu
nur. 
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imtiyaz sahibi ve Umum1 Neşriyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Baeıldığı yer : 
C. H. P. Bası.mevt 



\'OZ: 4 AYDIN SAYI : 197 

Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

Aydın ili Tarihi 
Uv;un bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manaatle anlamanın kıy· 

metti bir örneti olan AYDIN TARIHİni Aydında Belediye karşısında 
Süleyman Gezer, lıtanbutda Remzi kütüphanesinden tedarik edebil'ir
sinB. 

Aydının bütün tarihi malômabndan baıka coğrafi tabii malüln'a
hnı da bu kitaptan ötreuecekı:iniz. 

Yaı:an1ar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÖLENER 
Her Aydınhnm bu eserden bir tane ediomesini tavsiye ederiz. 

Fiab 250 kul'Uftur. 
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Taze ve ucuz ilaçları • • Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız • 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 

: ..................................................... : 
• DOKTOR • • • : : 
; FAHREDDİN SÜGÜR : 
• • 
: Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : • • 
: Parü Tıp Fakültesi Hutanelerinden İhtisasla : • • 
: Muayenehane: Aydında Gui Bulvarında Bafalıoglu dükkinının : 
; illerinde her gün aabahdan ak.tama kadar Hastalarını kabul eder. ı :. ....................................................... : 

pv .... ı~.......,...,-
~ DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 
p Bel •ofrıklalu, Firengi ue Cilt ha.talıkları miitehcı•sısı 

1 Muayenebaneıi: 

Çocuk parkı karşısında köşe başında 

1 Muayene saatleri: 
Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 

~~~ .. , ..... ! ...... 
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Doktor Şevket Kırbaş 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı a_d 

{•J Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki 
~:~ muayenehanesinde,. hergün saat yediden sekize ve 
~~ üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedavi ~-== 

. f!4 eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra fi~ 
l•J edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan r 1 
Ft1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ıı: -
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W. DOKTOR - OPERATÖR 

1 Memle~~~=~~i!~!~ratörü J Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci 
iP Bay Osmanın yeni yaptırdığı evin üst katında 
~ kabul eder. 4 
5> Muayene saatlan: ~ 
il Sabahları 8 kadar ~ 
iV Akşamları 3 - 8 368 41 
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AYDIN 
• 
ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

C. H. P. · Basıme1Ji 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
------· ·------

En şık, En güzel, En sağlam 
, 

' 
Cilt işleri 


