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Çemberlayn mühim bir nutuk söyledi 
Çiftçilerimize 

Akala cinsi Pamuk 
tohumu dağıblıyor 
Nazilli tohum ıslah istas

yonunun üretmekte olduğu 
akala cinli pamuk tohumları
nm, pamuk ziraatı yapan çift
çilere tevzüne başlanmıştır. 

Bu seRe, Aydın, Çine ve Söke 
ka~alarıda akala cinsi pamuk 
bölgesi içine alınmış olduğun
dan Aydın şehri. içinde bulu
nan çiftçilerden akala cinsi 
pamuk tohumn ekmek için 
evvelce müracaatta bulunarak 
isimlerini ve istedikleri to
hum miktarını kaydettirmiş 
olanlar hazırlanmış olan taah
hütnameleri imzaladıktan ve , 
imzalarım mahalle mümessil-
i-erine ve.ya belediyeye tastik 
ettirdikten sonra tohumlarını 
zir•at bankasından alacak
lardır. 

Hazırlanan tevzi listelerine 
göre; Cumhuriyet mahallesin
den 13 çiftçiye 3450, Güzel· 
hisar mahallesinden 19 çiftçiye 
4925, Veysipaşa mahallesin
den 2 çiftçiye 160, Köprülü 
malmllesindao bir çiftçiye '7000, 
Hasan efendi mahallesinden 
4 çiftçiye 2265, Zafer mahal
lesinden 2 çiftçiye 140, Orta 
mahalleden 4 çiftçiye 505, 
Cuma mahallesinden 3 çiftçi
ye 925 kilo akala cinsi pa
muk tohumu verilecektir. 

T eabhütoamelerini imzala
yarak muamelesini tekemmül 
ettireren çiftçiler teahbüdna
melerile beraber doğruca zi
raat bsnkasına müracaat ede-

- De•am& 3ncü sayfada· 

Hallıevi lıöfesİ: 

Bugün: 

1 - Saat 16 da gösterit 
şubesi komitesi toplanacak
tır. 

2 - Saat 17 de müze ve 
sargi şubesi komite toplan
bsı vardır. 

3 - Saat 20 de Halkevi 
binasında güreş dersi de
vam edecektir. 

4 - Saat 20 de avcılar 
kurumu yönetim kurulu top
lanbsı olacaktır. 

5 - Saat 20 de karagöz 
ve kakla oyunu vardır. 

B. Millet Meclisinde ---Ort~ okul öğretmeni olmak için 
Gazi terbiye enstitüsüne devam 

eden öğretmenler hakkındaki 
kanun kabul edildi 

Kurslara devam eden ·öğretmenlerin ailelerine 
maktuan 25 lira verilecek 

Ankara 25 -Kamutay bugün mızın birinde Ziya Gevher 
İsmet Tunayın başkanlıiında arkadaşımız orta mektep öğ-
toplanarak Devlet demiryollan retmeni kursuna devam eden 
ve Hmanlan müdüriyet umumi- öğretmenlerin ailelerine yar-
yesinin 933 son hesabi kati dım edilmesi hakkındaki tek-
kanun layihasının biriaci ve lifinin nazarı dikkate alınaca-
orta okul öğretmeni yetiştir- ğını söylemiştim. Ôğretmen-
mek için Gazi terbiye enıti- lerin ailelerine •~ktuaa 25şer 
tlisünde açılan kurslara de- lira verilmesi kabul edildi. Ve 
vam edip mezun olanlar hak- vüni bütçede tahsisat konul-
kmdaki kanunun ikinci mü- du. Öğretmenlerin ailelerinin 
zakereıini yapmış ve kabul iaşe ve ibateleri için devletin 
etmittir. yaptığı fedakarlığı takdir bu-

Sonuncu kanun liyıhıının yurursunuz. Bu husus gelecek 
müzakeresinden sonra söz a- toplantıda tan'ibiilinize arzo-
lan Maarif Vekili Bay Saffet lunacaktır" demiştir. Meclis 
Arikao 0 geçen toplantıları- pazartesi günü toplacaktır. 
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B. Çemberlayn 
-

A varn kamarasında mühim bir 
nutuk söyledi 

Londra 25 [A.A.] - İngiliz 
Başvekili 8. Çemberlayn avam 
kamarasında söylediği bir nu
tukta İngilterenin harici siya
setini şöyle izah etmiştir. 

Sulhun muhafaza ve idame
si harici siyasetimizin temeli
dir. Fakat hayati menfaatla-

mucibince Çekoslavakyaya kar 
şı olan taahhütlerini yerine 

getirmek isterse bütün askeri 

kuvvetlerimizle derhal Fran
saya yardımda bulunmak ve 
yahut Çekoslavakyanın istik-

< Devamı 3ncü .ahifede ) 

Hayattan aesl!!r: 

Liklerin üçüncü 
haftası 

Spor bölgesi futbol voley
bol ajanlıklarından tebliğ e
dilmiştir. 

21131938 Pazar ıabahı saat 
odda Aydın spor sahasmda 
Mendrespor - Sümerspor vo
leybol takımları arasında vo
leybol maçı başlıyacaktır. 

Saat on dörtte futbol maç
ları başlayacakbr. 

Birinci maç saat on dörtte: 
Aydısspor - Krapınar genç

lerbirliii hakem Hald Arpaç. 
ikinci maç saat on albda: 
Sümerspor-Mendressor ha

kem Zihni Demir. 

Elektrik fiatları 
Ucuzlagor 

Belediye daimi enciiınc•i 
eYYelki gÜlakü toplanbBUlda 
elektrik fiatlarının kilovat ıa
atından iki kurUf tenzilit 
yapılmasını kararlaşbrmışbr. 
Büdçeyc teıir etmemesi içi• 
haziran ibtidaıından itibare• 
tatbik edilecek olan bu yeni 
tarife yalnız ev ve ticarethane 
gibi hususi müeHeselcre aid 
olup tenr.ilitlı tarifeye tabi 
olan resmi ve sanayi müesse
ıeleri dahil değildir. 

-+~((ıf 

Niğde 

Elektriğe kavuştu 
Niğde 25 - Kasabamız bu 

gece elektriğe kavuştu. Halk 
cumhuriyetin kendilerine ver
diği bu nimetten dolayı se"riılç 
içindedir. [ a.a. J ......... 
Erbegll incir istas
yonu ihale olundu 

Erbeylide yapılacak incir 
ıslah istasyon binaları 46,600 
küsur liraya müteahhit Yahya 
Kranite dün ihale olunmuştur. 

1 rımız tehdid edilirse harp 
edriz. Taahhüdlerimizde bizi "Kusursuz güzel yoktur,, 
harbe sürükleyebilir. İngiltere
nin bu gün taahhüdleri her 

şeyden evvel Fransa ve Bel
çikaya sebebiyet verilmemiş 

bir taarruz karşısında onlan 
müdafaadır. Keza Portekize, 
fraka ve Mısıra karşı da ta
ahhudlerimiz vardır. 

Çekoslavakya bir Alman 
taarruzuna uğrar ve Fransada 
bu hükumetle olan muahede 

K
ıymetli Edip Yakup Kad
rinin ilk yazısı 0 hazır ol 
Y akup, kışı İstanbulda ge

çireceğiz ,, başlıklı güzel bir 
parçadır ve hatınmda kaldı- , 
ğma göre, Şair Eşrefin çıkar
dığı mecmuada neşrolunmuş

tur. 
Yine habrımda kaldığına 

göre, Y akup Kadri bu yazı
sında İstanbulun kışından ve 

kendisinin, bu kışı, yalnız ve 
kimsesiz geçireceğinden bah
setmekte, enfes bir " mensur 
şiir ,, vücude getirmektedir. 

Dün, öğle üzeri hükumet 
bulvarından brmanırken, gü
neş, ideta ensemi yakb ve 
Y akubun bu yazısı habnma 
geldi, arkası sıra ( hazır ol 
güncü, yazı Aydında geçire-

·Devamı 2 ln:ci sayfacLa -
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il içinclen rflportajl~: 

Nazilli Basma Kombinası 
O. Becerik 

-S-
Y arabcı dehanın , kuruc• 

elile bet buçuk ay ev.el açı
lan Nazilli Basma ~ombinaaı
nın 16 ailelik d6rt memur, 800 
İfçi için yapılan iki amele 
apartmanının inşası da bitmiş
tir. 

bk kuruluşunda bir ekiple 
işe başlıyan fabrika, bu gün 
iki ekiple çalışıyor, üç ekiple 
işleyeceği ve tam randman 
vereceği günler de uzak de
ğildir. 

Fabrikanın tam istihıal ran
dımanını, yılda istihlak ede
ceği pamuk mikdarını resmi 
•e salihiyetdar ajulardan 
hepimiz öğrendik .. 

Bugiinkü pamuk istihlik ve 
iplik, basma istihsal mikdan
nı da Sümer Bank merkezin
den öğrenmek meviindeyiL 

Bu yazımda ben fabrikanın 
umumi çalışma vaziyetini yaz
mağa çalışacağım .. 

Fabrika buharla baş bin 
beyğir kvuuetinde iki Turbinle 
müteharriktir. Kazanları ısıtan 
ocaklar otomatik bir surette 
kömürü alır, gazını ayırır, kok 
yapar. yakar .. 

Fabrika işlemediği gllnler 
lüzumu olan elektiriki istihsal 
için aynca· 50 ve 150 kilovat
lık iki yedek motörü de var
dır, Dev gibi kömür yutan; 
cehennem gibi hararet yapan 
ocaklann kaynatbğı suyu a
nide soğutarak tekrar maki
nelere veren havuzun manza
rası hakikaten görülmeğe de
ğer .. Havuzun üzerinde daima 
bir sis ve buhar tabakası gö
rürsünüz. 

Fabrika üç kıaımdır. iplik, 
dokuma, baama kısımlan.. Kı
sımlar bibririne üzeri kapalı 
beton koridorla bağlıdır.. Bu 
koridorda listik tekerlekli el 
arabaları kısımlar arasında 
mütemadi muvasala temin 
eder. 

iplik kısmı : 
Halaç, tarak , fitil, iplik 

b61melerine ayrılmııtır. 
Bu bölmelerde işleyen ço

cuklar, kadınlar, erkek ifçiler .. 
işlerinin tekniğini tamamen 
kavramışlar .. Yıllardır bu işle 
meşgulmuş gibi bir alııkanlık
la makineleri emirlerine ram 
etmişler .. 

Halaç makinelerine ufak bir 
arıza mı var.. Makine itare
tini verir .. Taraklara bir şey 
mi oldu.. Otomatik bir alet 
ifçiyi ikaz eder .. Fitillerde bir 
düzensizlik mi var.. Makine 
bqındaki mi çağırır .. 

iplik büken ve saran mas
ralarla birisinin ipliği mi kop
tu makine durmuıtur. 

Bunlann bqındaki türk yav
ruscı. tOrk kadını, tOrk oğlu .. 
Fennin bu harikasını seyirci
lere a-östermeği de borc sayar. 
Hangi kısmı ve hangi makine
yi tetkik ederseni:ı, size bu 
teknik kolaylıkları gösterir 
izah eder. 

İplikler olmuştur.. Artık 
dokumaya .. Hayır acele etme
yin.. Buharla elyafı sıkıştırı

lır, mukavemet çoğalır.. Bu 
ameliyeden önce elinizde da
ğılan iplik buhar kazanından 
geçtikt<:n sonra kolay kop
maz.. Bu ameliye atkılar için
dir. Çözgüler haşıllanır, tara
nır .. Daha bir çok ameliyeler 
görerek 768 tezgahın çalıştığı 
dokumahaneye gider. 

Fakat dokumahaneye gir
mekte pek acele etmeyin .. 

İplikhanenin bir vazifesi 
daha vardır. Bizim devletcilik 
sistemimiz; ferdin yapamıya· 

cağı devlet elile yapar. Şah
si teşebbüsleri de kontrol ve 
himaye eder. Bu itibarla ip
likhane dokumabanenin ipli
ğinden baıka Karacasu, Bul
dan , Kadıköy , Burdur , 
dokumacılarının ihtiyacı olan 
ipliği de yetiştirmek mecbu
riyetindedir. Bunun için yapılan 
iplikler de hususi dairesinde 
boşalan masraları kendi ken
dine atan sarğı makinesinde 
sanlır. On yaşında bir çocu
ğun elinde hususi kalıplarda 
topan olur. 

Bu ameliyelerde iplik kırı
lırsa makine durunca elle dü
ğüm yapmağa lüzum yoktur. 
Küçük bir makine bir yaru
cağın elinde bu ameliyeyi 
saniyede bqanr. 

( Davamı var L 
" Kusursuz güzel 
yoktur!,, 

(Battarafı loci eahlfede) 

ceğiz ! ) dedim .. 
Aydının kışı, mutedildir .. 

Çok fazla veya sürekli soğuk
lar yapmaz .. Sonbahan güzel
dir, çok devam eder.. Fakat 
yazı çekilmez doğrusu.. B!1-
naltıcı sıcak, insanın ensesin
de ve sırtında, sırnaşık bir 
kedi yavrusu muaccizliği ile 
sabahtan akşama kadar bağ
daş kurar. 

Mütemadiyen terlemek ve 
mütemadiyen su içmek sure
tile, insan pestilletir ve bar
dak) bardak suların verdiği 
ağırlıkla kımıldayamaz bir ha
le gelir .. 

Gündüz karasineklerin, gece 
sivrisinek ve yakarcaların ta
bur halindeki hücumları da 
katmerli bir izbraptır .. 

Tevekkeli " kusursuz güzel 
olmaz ! " dememişler ! ... 

G0NC0 
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Çocuk ba~ımı 
Doktor Fahrettin SUpr 

-31-

Bazan bn şekilde üç ya,ıa
rına kadar yaşıyan çocuklar 
vardır. Kanoları adeti hamile 
kadınlann karınlarına benzer. 
Bu defada ona karşı alışkan
lık basıl olduğu için ez çok 
defi tabii yaparak bayatını 

idame edebilir. Fakat bu haller
de çocuk birdenbire ishale de 
dönebilir. Çünki Bağırsakta 
toplanan pis kokulu günlerce 
kalen maddei gaita tahrişi 
olarak ishati mucip olnr. Fa
kat çok devam etmeden yine 
kabız olurlar. Büyümelerine 
rağmen vücutça beslenemez
ler. Koca kannh sıska çocuk
lar meyanında göze çarpar. 
Bunları da aile efradı şüphe
lenirse vakit geçirmeden neş
•Ünümadan geri kalmadan 

·doktora müracaat ederek te
daviye tevaasül etmelidir. 

Çocuklar üç ayı tecavüz 
ettikten sonra onların yaşla
rına her hangi ufak bir sepep 
tahbnda musallat olan bir 
hastalıkta bağırsak boğulma

larıdır. Ufak yaşta bağırsak 
boğulmaları istatistiklere gö
re mühim bir yekun tutar. 

Bu bğırsak boğulması müz
min devam eden madi ve 
meai teşevvüşlerde pek ziya
de görülür. Maddei gaitaıı 

bir türlü düzelememiş çocuklar 
günün birinde birden ağlama
ğa başlar. Ağlamak o derece-
de şiddetlidirki etraftan du
yanlarda acınırlar. Yapılan 
müdavat boşunadır. Ne sıcak 
ve ne de soğuk fayda vermez. 
Çocukta durmadan ağlar ağ
ladıkça bağırsakta gazatta 
artar. Gazabn artması sancı
nın artmasını mucip olur. 

Aile efradı şaşkınlık içinde 
lialır. Vakit zayi etmeden dok
tora müracaat edilmelidir. Şa
yet böyle bir t bal mev
mevcut ise derhal ameliyat 

yapbrarak çocuğu kurtarma
lıdır. 

Burada yukanda tarif edi
len ağrı ile beraber ailenin 
nazarı dikkatini celbedecek 
bir arazda çocuğun kusması
dır. Bu kumıuğa dikkat li
zımdır. Alelade her zamanki 
kusmağa benzemez. Bidayette 
gıda halinde çıkan kusmuk 
bilahare maddei gaita ile . be
raber olur. Tedrici miktarı 

artr. Son zamanlardaki şid
detli kusmalarda içinde kan 
da görulür. 

Karın şişliğinde dikket edi
lecek bir nokta da çocuğun 
kasıkları üzerine dokundur
mamasıdır. Bu bağırsak 

boğulması çok şiddetli olan 
vakayide çocuğu nihayet · a.za- · 
mi 24 saatte öldüriir. Fakat 
şiddetli olmayıpta hfif devam 
eden vekayide bazan yarım 
yol açıklığı vaziyetini de gös
terir. Atağıdan çıkmayan mad
dei gaita ağızdan çıkbğı gibi 
aşağıdan da gelmeğe başlar. 
Sulu, kokulu, kanlı olarak 
görülür. Fakat yukarıdan Ye 
aşağıdan bu halde bir hafta 
on gün kadar yaşar. Fakat 
akibet ölümdür. 

Teşhisi erken yaptırıp mü
dabalei cerrahiye yaptırma
lıdır. Bunun kendi kendine iyi 
olması ihtimali çok uzaktır. 
yok gibidir. İyi oldu denilen 
vakayi ise her halde tagallüf 
değildir. 

Büyük çocuklarda bilhassa 
ehemmiyet verilecek çok mü-
him arazlar gösterir. ihmal 
edilmeden çaresine bakılmalı
dır. BOyük çocuklar şiddetli 

ağnlan tarif edebilirler. aile 
efradının gerek b&ytlk ve ge
rek küçük çocuklardaki en 
ufak ihmalleri nedametlerini 
mucip olur. 

• Devamı var -

Halkevi Başl<anlığından : 
Halkvimizde her hafta verilmekte olan seri 

konferans ve konserlere 30-3-938 çarşamba günü 
saat 20 de devam olunacakbr. 

1 - Müzik Konseri 
A: Parizer 
B. Sarhoş 

PROGRAM 

C : Sarı zanbak 
2 - Konferans [Znhrevi hastalıklar ve 

Korunma çareleri] 
3 - Müzik Konseri 

Ç : Komela Ros' e 
D: Gönül 
E : Milli şarkılar 

Orkestra 
Frez laher 
Tango 

" Doktor 
Fuat Bayraktar 
Orkestra 

Vals 
Tango 

Davetiye yoktur, Bntnn yurddaşlar davetlimizdir. 
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Fıkra 

Tercüme eserlere dair 
Cumhuriyet gazetesinin baş

bğ ın sağ başında çıkan şu üç 
ilanı hep beraber okuyalım: 
(Remzi kitaphanesi dünya mü
harrirlerinden tercümeler seri· 
si: 23 Oscar Vilde, Dorion, 
Grayin portresi .. ), ( İnkılap 
kitabevi, tercüme eserler seri
si: 1, Emil Zola, bir Aşk ge
cesi..), (Tercüme eserler seri
si: 2, Marsel Prevost: Kadın 

nıektupları) bu ilanlardan da 
tercüme kütüphanemizin bu 
son seneler zarfında aydan 
aya zenginleşen bir tekimüle 
doğru yürüdüğünü anlıyoruz .. 
Fikriyat.mızın dar bir çerçeve 
içinde sıkşıp kalmasması için 
bu neviden eserlere ihtiyacımız 
olduğu muhakkaktır. 

Fikri çevrili olduğu mahpas
ten kurtarıp ona bütün b\r 
dünyanın varlığını göstermek 
isteseyorsak sadece ken_di ~i
limizden eserleri okutmakta 
israr edemeyiz.. Gıdalarımıza 
kattıiımız tenevvü nasıl or
ğanlarımızm daha normal iş 
görmesine hizmet ediyorsa 
kafamıza vereceğimiz eserle
rin cins, şekil ve temsil ettik
leri milletin kültürü itibarile 

de tenevvüu düşünüşümüzüa 

pencerelerini geniş ve aydınbk 
ufuklara açmağa o derece ya
rayacaktır .. Yalnız düşünümü
zün değil hissiyatımızın da 
bundan ne kadar faydalaoa
bağını heıaba katacak olur
sak tercüme eserlerin kaba
rıklığını gösterecek rakamla-

• rın çoğalışı karşısında mem
nun olmamak imkansızdır. 

Zihnimizin ufak bir tedaisile 
ticaretteki meşhur ,, Arz ve 
talep kanunu ,, nu da hatır
layacak olursak kitaphanele
rimizin birbirile rekabet eder
ceıine yaptıkları bu tercüme 
neşriyatın revaç bnlduğuna 
derhal sevinçle hükmeder, 
memlekete bir sanat kıymeti· 
ni haiz garp eserlerini haki
katen tutan bir seviyenin 
varlığına bundan başka şahit 
istemiyen bir netice elde 
ederiz .. 

Böyle bir neticenin içimizde 
uyandıracağı sevinç karşısında 
kitaphanelerimizin memleket 
kültürünü yükseltmek yolun
daki hizmetlerini takdirsiz 
bırakabilir miyiz ? 

A. Özdemir Altümsek 

lialkevi Başkanlığından : 
Dil, tarih ve edebiyat şubesi i.arafından bir 

hikaye müsabakası tertip olunmuştur 
Müsabaka Müddeti 20 nisan 938 de bitecek ondan sonra 

Relecek hikayeler müsabakaya idhal olunmıyacaktır. 
Müsabaka şartları: 
1 - Mevzu Milli olacak. 
2 - Büyük kıta iki kağıdın yalnız birer tarafından fazla 

Ya.zılmıyacak. 

3 - Hikayeler (Halkevi: Dil, tarih ve Edebiyat şubesi 
başkanlığına ) gönderilecek. 

4 - Birinci, ikinci ve üçüncüye mükafatlar verilecektir. 
~ 

Çiftçilerimize 
Akala cinsi pamuk 
tohumu dağıtılıyor 

- Baı~arafı 1 inci Sayfada

~~k tohumlarını alabilecekler
i!'. 

Bu tohumlar parasız ve çu
•allarilc beraber tevzi edile-
te ... 
l gınden tohum alacak çiftçi-
~er yalnız çuval parası ve 
Q akliye ücreti vereceklerdir. 
ij 11 ücret kilo başına 26 para-

an ibarettir. Tohum alacak 
~iftçiler alacakları tohum mik-
2 arına göre kilo başına yalnız 
6Ç~ara masraf veıeceklerdir. 

tftçilere tevzi edilecek 
hka.Ia cinsi pamuk tohumları 
ij alen Aydın ziraat bankasm
f a ınevcud olduğundan men-
~atlarını gözeten çiftçilerimi· 

bıtık hükumetimizin göstediği 
u olaylıklardan istifade ede-

!tık tohmlann derhal almala
ltıı tavsiye e~criz. 

B. Çember/ayn mü
him bir nutuk 
söyledi 

(Baştaraf inci sahifede) 

lal ve temamiyetine kuvetle 
müdahale edilmesine karşı 
dur1Dak için kat'i bir taahhüt 
altına giremeyiz. Fakat bir 
harp menubahs olduğu vakit 
muhasamatın yalnız akdi bir 
şekilde alakadarlara inhisar 
edeceğinide asla iddia ede
meyiz. 

Sovyetlerin teklifi milletler 
arasında grubların teşekkülü
ne meydan vereceği için Av
rupa sulhunun nefine bir ha
reket sayılamaz İspanya me
selesine ademi müdahale
ye devam edeceğiz İtalya ile 
müzakerelerin neticeleri çok 
cesaret verici mahiyettedir. 

Londra 26 I A. A. J - Roy
ter ajansı başvekil Bay Çem-

Halkevi Başkanlığından: 
Bu gün Halkevimizin karagöz ve kukla gü

nüdür. Saat 20 de başlıyacakbr. Davetiye yok
tur. fterkes gelebilir. 

PROGRAM 
1 - Karagöz 
2 - Kukla 

( İğfale kapılan evlat ) 
(Komedi) 

• 
ispanya harbi 

Aragon cephesinde şiddetli muha
rebeler oluyor iki tarafta muvaffa

kiyet iddia ediyorlar 
---------Salamanka 25 - Umumi l Aragon cephesinde devam 

karargahın tebliğı: eden muhareler şiddetlenmiş-
Aragon cephesinde kıtab-

1 
tir. Benave cephesinde bir 

mız ileri hareketlerine devam asi karakolu imha edilmiştir. 
etmektedir. Aragoo cenubunda Saat 11,30 da hava kuvvetle· 
Gonka ile Taramaro, Polison rimiz Sarogos yolu üzerinde 
ve Şime tepelerini aldık. Tay- ilerleyen 100 kadar kamyon
yare1erimiz yol boyunda kaçan dan mürekkep bir nakliye 
düşman kuvvetlerini bomba· • kuvveti bombardıman etmiştir. 
lıyarak zayiat '{erdirmiştir. Beş kamyon yanmış asilere 
Vukubulan hava muharebesin· bir çok telefat verdirilmiş+fr. 
de 6 düşman tayyaresi düşür- Vuku bulan haya muhare-
dük. [a. a.J besinde 6 tayyare kaybettik 

Barselon 25 - Milli müdafaa Diğer cephelerde sükunet 
nezaretinin tebliği : vardır. [a. a.] 

-- ----==-----
Avni Başkan Hükumetimiz 

Sorbon da bir konferans Çekoslovakya ile tica-
verdi ret anlaşması, görüş-

Paris 25 [ A. A. ] - Ana- melerine başladı 
dolu ajansı hususi muhabirin- Ankara 25 A.A. -· Çekos-
den: Türli tarih tetkik cemi- lovakya ile aramızdaki ticaret 
yeti namına Sorbon Üniver-
sitesinde verilmekte olan kon- anlaşması görüşmelerine dün 

burada başlanmışbr. Çekoslo-ferans serisinden dördüncüsü 
talebe müfettişi Avni Baş

kan tarafından verilmiştir. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara 25 - Geçen bir 
hafta zarfında -gümrük ınaha-
faza teşkilatı tarafından 41 
kaçakçı yakalanmış ve 115 
kilo gümrük kaçağı eşya, 

4180 siğara kağıdı, 24 silah, 
12 kaçakçı hayvanı müsadere 
edilmiştir. 

--+- -

Tashih 
Dünkü sayımızda çıkan (Bu 

gün de tütün ) başlıklı baş 
yazımızda dört yıllık istihsal 

miktarında yanlışlık vardır. 
Kilolar metro murabba arazi, 
dönümler de istihsal olunan 
tütün miktarıdır. Tashih ede-
rız. 

berlayinin avam kamarasında 
iradettiği nutkunun Berlinde 
resmi bir sükunet, Pariste de 
büyük bir sevinç ile karşılan

dığını bildirmektedir. Dün Lon 
drada nümayişler yapılmışbr. 

vakya ile alakalı tüccarları
mızdan henüz temennilerini 
göndermemiş olanların derhal 
türk ofis şuberine ve Ankara 
türk ofisine muracaatları İk
tisat Vekaletinden bildiril
mektedir. 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğindeıt: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Cumhuriyet 
mahallesinde 320 ada 4 parsel 
den ifrazen 160.65 metre mu
rabbaı arsanın mülkiyeti açık 
artırma suretile satılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli, 
metresi (60] kuruştur. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 

görmek üzere yazı işleei Mü
dürlüğüne, artırmaya iştirak 

için 723 kuruş muvakkat te
minat makbuzlarile 414/1938 
pazartesi günü saat 15 de Be-

lediye daimi encümenine mu· 
racaatları ilan olunur. 

(392) 17 22 26 1 



AYDIN SAYI : W 

Nazilli Pamuk üretme çiftliği 
Müdürlüğünden : 

Müessesemi:r:ini iki kamyonetine artırma, eksiltme kanunu 
hükümleri dahilinde ve açık eksiltme usulü ile birer karoseri 
yaptıracağız. 

Eksiltme 11/Niaan/938 tarihinde Malmüdürlüğünda toplana
cak komisyonda saat 16 da açılacaktır. Teminat akçası 60 
liradır. Şartname ve fazla malumat içinMüessese Müdürlüğüne 
müracaat olunabilir. [407] 26 30 5 9 

10 ay vade ile mobilye 

6 ay vade ile elbise 
almak arzusunda bulunan bilumum memurin 

Demirgola caddesinde kadın ue erkek 
terzihanesi sahibi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

+4 .................................................... . • • : DOKTOR : 

j FAHREDDİN SÜGÜR i. 
• • 
: Birinci Sımf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı : 
• • 
: Pariı Tıp Fakültesi Hastanelerinden İhtisaalı : • • i Muayenehane: >.ydında Gazi Bulvarın.da Bafalıoglu dükkanının : 
ı ü.ierinde her g-ün sabahdan aktama kadar Haetalarrnı kabul eder. ı ......................................................... : 
Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

C. H. P. 
. 

pı~~--1811lıamll~ ....... ~ 
~ DOKTOR 

S Fuat Bayrakdar 

1 s 
Bel •ofuklulu. Firengi ve Cilt ha.talıkları miitehaum 

Muayenehanesi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 

~ Sabah saat 7 - 8 
~ Akşamları 15 - 18 kadar 
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~l BAKTERİYOLOG !+.a 

(!! Doktor Şevket Kırbaş 1 
ı·.·~-: Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı r ... lif_: 

,.._ Hükfunet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki fJi 
~+J muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve tJ 
~.~~ üçten yediye kadar hastalarını kabul ve tedavi ~~ 
ı=:.= i•E 
ift~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra '\~ l•l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan M 
I•l Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) m 
lit...n~ııu~uı1"11111'"'~ll'"'llll"qn11~11Qlll"lllll'"'Qlll1"1111"~11P1'!llll1"'!1\lll~lfff~W·!111Jl"!AP•"!1111!':.ıılP'"'l\ll..!.::.!!ID.!!';l .... _'!ll..Jli 
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l'ıijJ!lllıif'11tlıı11"11ıqııı9ııımıı11uımn~l'UJlll1llllllllll'ltf.i11'1'1'J .. 
~ DOKTOR - OPERATÖR 

t Medeni Boyer 
~ Memleket Hutanesinin yeni Operatörü 1 Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
~ Bay Osmanın yeni yaphrdığı evin üst katında 
~ kabul eder. ~ 
~ Muayene saatları : .fi 
~ . Sabahları 8 kadar @ 
lj. Akıamları 3 - 8 368 t 
.ılıılıılllllııılllllıı:ımlııılıılı~lııııllllıııılıılııılıılıılllllıııılllbııılıııılıııı&ıılıı6ılııılınılııtl*" 

Yüksek derece ve sabit kokulu kolonyaları 

Yalnız 

Basım evi 
En temiz, En çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---·· ·----

En şık, En güzel, En sağlam 

Cilt işleri 


