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Bizim köylü 
Türkiyede on yedi milyon 

ın:Jus var. Bunun aşağı yu-
-\.:ı:rı on iki milyonu, yani üçte 
iki~i köyde yaşar. Bu on iki 
milyou köylü, Millet camiası 

içinde hakiki bir istihsal un
surudur. 

t mparatorluk köylüsü ile 
-eıı;;mhuriyet köylüsü arasında 
e kadar bariz farklar vardırki 
bu iki unsuru birbirile muka
yese yapmamıza iman yoktur. 
·Ç ünkü; her yönden ihmale 
uğrayan imparatorluk köylü
sinün uyuşuk ve hareketsiz 
.gre.'-'en zavath hayabna muka
lıi1 cumhuriyet köylüsü devle
tin himayesi ile dinamik bir 
faaliyet · halinde inkişaf et
rınekte, sosyal, siyasal. ve eko
nomi alanında geniş adımlar

fa yol almaktadı r. Bu sebeple 
-c1;ımhuriyet köylüsü hayatın

dan memnundur. İstikbale em-
1"yetle bakmaktadır. Yarının 

e em ve iztırabını düşünme

l!llektedir. Hiikümetin dahili 
ve harici siyaseti onun için 
emniyet \'erici bir mahiyette
d~r. Ve bütün bu yapılan ve 
y2:ptlmakta olan d-0ğru, güzel 
ve faydalı şeylerin Atatürkiln 
eıı:ı.rile ve direktifile yapıldı

ğuıa inanmış ve büyük kurta
rıosını mukaddes bir varhk 
gibi savmiştir. Atatilrk cum

huriyet köylüsünün kalbinde 
~&nmez bir ışık gibi parla· 
~Jakta ve yaşamaktadır. 

imparatorluk devrinin ka
l'll~.ıd.ığı içinde benliğini unut 
lllıuş olan tiirk köylüsü on beş 
~tıne gibi kısa bir hayat mer· 

· halesi içinda en ileri bir mil
let vasfının bütün mümtaz 

Asaf Gökbel 
-Devamı 2 iod s.avfada -

Halkeoi kôff!şi: - . 
&gün: 

Saat 17 de ar komitası 
toplanacaktır. 

2 - Saat 19 da sosyal yar
d:un komita toplantısı var
dır. 

3 - Saat 19,30 da spor 
ş u besi umumi heyeti topla
nacaktır. 

4 - Saat 20 de İngnizce 
)'ahancı dil dersi vardır. 
5 - Saat 20 de zehirli gaz 
dersleri devam edecektir. 
6 - Saat 20 de Halkevi 
h~nasında güreş dersleri 

Balkan Antantı 
İktisadi konseyi ve matbuat konfe

ransı bugün Y ıldızsara yında 
toplanıyor 

İstanbul 6 - Balkan matbu· 
at konferansı yarın öğleden 
sonra saat 15de toplanacakbr. 
Balkan antantı ekonomik 
konseyi de saat 17de topla-
nacakbr. [a. a.] 

İstanbul 6 - 7 Nisan per
şenbe günü Yıldızsarayı me
rasim köşkünde toplanacak 
olan Balkan antanb matbuat 
konferansının ilk açılış töre.
ninde bütün gazete mensupları 
ile ailelerinin davetli olduk· 
ları Türk basım kurumundan 
bildirilmiştir . 

İstanbul 6 (A. A.] - 1 Bal
kan antantı ekonomik konseyi 
ile Balkan motbuat konferan
sına iştirak edecek olan Yu
goslavya, Yunan ve Romen 
heyetleri İstanbula gelmiştir. 

Sofya 6 - İstanbulda top
lanacak olan Balkan antantı 
matbuat konseyine iştirak ede
cek olan Yugoslav heyeti öğ
le vakti Sofyaya gelmişler 
ve İstasyonda Bulgar matbuat 
müdürü, ajans müdürü ve ga
zeteciler tarafından karşılan-

mışlardır. Heyet İstanbuJa mü
teveccihen hareket etmiştir. 

Edirne 6 - Balkan Antan
b matbuat konferansına işti
rak etmek üzere gelen Yugos
lav ve Yunan heyetleri türk 
matbuat mensupları tarafın· 
dan burada karşılanmışlar ve 
beraberce İstanbula hareket 
e lmişlerdir. 

Belgrad 6 - Gazeteler, 
İstanbulda toplanacak olan 
Balkan antantı iktisadi kon
seyinde deniz nakil vasıtaları 
hakkında mühim kararlar alı
nacağı ve konseye Adliyeve
kili Bay Şükrü Saraçoğlunun 
riyeset edeceğini. 

Ve Balkan antantı matbuat 
konferansına da Hariciye ve· 
kaleli Genel sekreteri Numan 
Menemencioğlunun riyaset ede 

ceğini yazmaktadırlar. Konseye 
iştirak eden murahhaslar Pa
zar günü Yalovayı ziyaret 
edecekler ve avdetle Büyük 
adada şereflerine bir ziyafet 
verilecktir. 

Hariciye Vekilimiz 
Dün Mısıra gitti 

İstanbul 6 ( A. A. ] - ı zarfında Yunan ricalile te-
Hariciye Vekilimiz Doktor masta bulunacaktır. 
Tevfik Rüştü Aras bu sabah Hariciye Vekilimiz Cumar-
refakatindeki zevat ile bera- tesi sabahı lskenderiyeye ve 
her Mısıra hareket etmiştir, ayni günde Kahreye muvasa-
Vapur önce Pireye uğrayacak Jet edecek ve ayın on dör· 
ve Tevfik Rüştü Aras vapu- dünde şimendiferle ve Suriye 
run burada kalacağı altı saat üzerinden avdet edecektir. - - ---:-- _____,... _ 
• 

, lngiliz kabinası 
İngiliz İtalyan tiearet 
mukavelesini konuştu ---- . 

Londra 6 - Kabina hafta-

Roman yadan 
10000 göçmen geliyor 

Bükreş, 6 - Vrema gaze

tesi Dobrice vilayetinden on 
bin Türk göçmeninin yakında 

Mimar Sinan 
• 

gecesı 
Halkevimiz her yıl olduğu

gibi bu yıl da büyük Türle 
sanatkarı mimar Sinamn ytl 
dönümüne rastlıyan 9 nisan 
cumartesi günli bir ihtifal ya
pacaktır. 

Bu ihtifalin proğrammı tes· 
bit etmek üzere tarih, dil ve. 

edebiyat komitesi ile ar ve 
gösteril komiteleri Bay Etem. 
Mcndresin başkanlığı alhncla 
din müşterek bir toplanb ya
parak proğramm esaslannı 
hazırlamışlardır. 

Halkevinde 
Seri konferans ve 
musik konserleri 

Halkevimizde her Çarşan
ba verilmekte olan seri kon
ferans ve musik konseri dün 
akşam da devam etmiştir. 

Memleket hastanemiz opera
törü Medeni Boyer tarafından 
( Kuvatr ) mevzulu bir kon
ferans verilmiş çok . alaka ile 
dinlenen konferanstan soara 
Halkevli gençler keman, piya
no, pançe ve viyolonselle bir 
musik konseri vermişler ve 
çok muvaffak olmuşlardır. -···-Yoksul çocuklar 
gegdiriligor 

Halkevi sosyal yardım şu

besi 23 Nisan çocuk bayra
mında ilk okullardan yoksul 
ve en çalışkan ikişer talebeyi, 
mektep forma, iç çamaşır ve 
kunduralarını vererek giydir· 
meyi kararlaşbrmış ve bu ta
lebeleri bildirmelerini ilk okul 
baş öğretmenlerinden rica 
etmiştir. 

Küçüklerin çayı 
7 Eylül ilk okulu dördüncü 

sınıf talebeleri dün akşam 
öğretmenlerine bir çay ver
mişlerdir. Çay çok eğlenceli 
geçmiş geç \·akte kadar de
vam etmiştir. --
Türkiyeye gideceğini yazmak .. 
tadır. Bu göçmenler İran hu
dudunda yerleştirilecektir. 

lık toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantıda İtalya ile İngiltere 
arasındaki ticaret mukavelesi
nin müzakeresine aid Romada 
kont ciyano ile yapılan görüş

meler hakkında konuşulduğu 

Halkevi Başkanlığından : 

.~ardır. 
• ı zannedilmektedir. 

Halkevimizde 15 Nisan 938 gününden . itiba
ren Boks dersleri verilecektir. isteklilerin 14-4-
938 perşmbe günü akşamına kadar adlannı 
Halkevi sekreterİiğine yazdırmalan ilan olunur .. 



YOZ 2 AYDIN 

AKiSLER 
Hoş,ma gitti • ---Nisan sabahı masamın üıtiinde bana gönderilmiş bir mek-

tup buldum. Bu mektubun mauufu kadar zarfı da güzel ve 
tıktı. Bir okuyucumun zarif bir puvaıondavril ıakasından iba
ret olan bu mektup beni bir an için hayal ve ümid dünyaaının 
sonsuz boıluklarmda dolaıtırmakla beraber şu fıkrayı hatır
lattı. 

Vaküle Mollanın biri cerre çıkmış. Hanyayı, Konyayı dolaş
tıktan sonra Bağdada varmış. Devrin şehislimlarından biri de 
orada menfi bulunuyormuf. 

Mollacık ihtiyatlı bir adam. bir gün olurda faydası doku
nur düşüncesile mazul şehislamı ziyaret etmiş, boş beşten son
ra şlhislam; 

- İıtanbulda ne var ne yok Molla diye sormuş. 
Hulus çakmak için fırsat kollayan lliirai Molla : 
- Allah ömrü devletlerini müzdad buyursun efendimiz .. 

İstanbul bildiğiniz gibi ... Herkes keyfinde safasında.. Y abıız 
oradan ayrılacağım sırada tekrar makamı mualliyi meşihat 
penahiye tayin buyurulacağınız hakkında bir şayıa devran 
ediyordu, demiş. 

Cübbesinin altından karşısındaki Molla gibi bin çömez çı
karacak kadar kurnaz, ayni zamanda zeki bir adam olan 
maml şehislim, güler bir yüzle ; 
:. - Söyle molla söyle... Uydurduğun havadisin aslı olmadı
ğını bilmekle beraber hoşuma gidiyor. Diyerek herifin yala
mnı yüzlemiş. 

Ezeli bir şifadır aldanmak 
Diyen şairin meğer hakkı varmış. Bile bile aldanmak sırasına 
göre teselli, sırasına göre ihtiyaç oluyor. Şehislimın fıkrası 
gibi şecere hoşuma gitti bu, Puvason Davril şakası ... 

Bir tavzih 
Gazetemizde intişar eden 

IMr tetkik yazısı menasebetile 
Ziraat bankası Nazilli ,ubeıin
den almğımız tavzih mektu
bunu aynen neşrediyoruz: 

· '' Gazetenizin 3 Nisan 938 
t arih ve 207 sayılı nüshasının 

ikinci sahifesinin ilk ve ikinci 
sütunlarında (Nazillide) başlı
ğı altında ( O. Becerik) iı~za
sile intjşar eden yazmın, koo
peratifleri alakadar eden kı
sımlarını bu teşekktillerin ka
nuni miirakibi sıf atile kısaca 

tavzih eyleriz. 
1 - Kooperatif ortaklarına 

yılbqındanberi kredi tesbit 
edilmekte ve müracaat eden
lere ikrazat yapdmaktacbr. 

2 - Kredi teabitinde tapu 
senedi aranmua 2836 numa
ralı kanun iktizuınclanchr. 
M~h bu sene de tasarruf 
ilmühaberleri kabul edilmek
tedir. 

3 - Alellcele tapu çıkart
.._ak mevzuubahis dejildir. 
Kookeraüf ortaklanna tapu 
çıkartmalan için kanunun nq
rindea itibaren üç sene müh
let verilmiftir. Bu uzun zaman 
tapa çıkartmağa fazluile kl
fıdir. 

4 - Portakal bahçesi bu
lunan yerlerde, portakal bah
çelerini.o beher dekarı için 
haremde g6sterilen kıymet 
yirmi değil yilz ve yüz eUi 
liı:aclar. 

Bn yazımızın matbuat ka
nunu mucibince gazetenizin 

Genca 

Sürek avı 
C. H. P. Aydın avcılar ku

rumu nisanın onuncu pazar 
günii Germenciğin Naiplik6yü 

balkanlarında Germencik av
cılarile birlikte bir sürek avı 
yapacaklardır. -···-Dünkü yağmur 

Dün öğleye doğru Aydında 
hava birden kararmış ve sağ
nak halinde şiddetli yağmur 

yağınlıtır. Yağmur öğleden 

sonra dinmişse de hava ak-
.şama kadar kapalı devam et
miştir. 

ayni sütununda neınnı rica 
ederiz. Saygılanmıua ,, 

Aydın - Nazilli Ziraat ban
kasının bu mektubunu kanuni 
bir mecburiyete istinaden de
ğil bir hakikatin aydınlatılması 
ıçın nqrettijimizi beyana 
mecburuz.Çiinkü bize kanwaen 
muhatap olacak birinci dere
cede kooperatiflerdir. Tetkik 
yazwnı yazan muharririmizin 
nqriyab doğrudur. Bütün koo
~atif ortakları bu vaziyet
ten memnun değildirler key
fiyeti yüksek makamlara da 
arzetmişlerdir. Şimdilik bizde 
bukadarla iktifa ediyoruz. 

imtiyaz aahlbl ve Umumi Ne9rlyat 
lllBdDril ı Etem llendres 

Baaalclıjı yw : 
C. H. P. Buımevl 

Bizim köylü 
(Baıtaraf lncl sahifede) 

hususiyetlerini iktisab etmiş 
bulunmaktadır. Bir kaç sene 
evvel pek berbat bir halde 
bıraktığınız her kangi bir türk 
köyünü bugün tekrar ziyaret 
imkanını bulursanız orada yep 
yeni ve taze bir hayatın baı
ladığını ve bu taze hayatın 
inanılmayacak bir hızla muhi
tine dağru yayıldığını memnu
niya tle müşahede edebilirsi
niz. 

Geçen gün bir müu.aseb~tle 
yaptığım kısa bir seyahat, 
köycülük davaaııZJD tahakkuk 
etmiş müsbet neticelerini ya
kından görmemize fırsat 
verdi. 

Mesela Köşk; btıgün tanın
mıyacak . · kadar · güzelleş· 
miştir. Bir taraftan şirin bir 
bükümet konağının temeli atı
lırken ötede asri mezarbğın 
yükselmekte olan divarlannı, 
beride bfttnn spor vasıtalarını 
hariminde toplımış cumhuriyet 
meydanını görOyoruz. Hepsi 
bir kaç 4y içinde · yapılmış 
olan bütün bu güzel eserlerin 
üştünde cumhuriyetin armasi 
ve partinin altı oklu damgası 
var. 

" Meyhanelerini kapayan 
bir millet her şeyi yapmağa 
kadirdir. ,, Diyen kamunbaya 
hak verdim. İyi bir ~ehber 
bulduktan sunra bu millet her 
şeyi!: yapıyor. Köşkün bütün 
köylerinde yarış halinde bir 
imar faaliyeti vardır. 

Ortaklara geçelim; burada 
da ayni hummalı faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Temas ettiğim bir köy muh
tarından şunları dinledim: 

- Bir buçuk ay var ki köy
lü beni .~uhtar seçti. Benden 
evvel it başında bulunan ar
Üdaşlüımın yaptıkları işler 
sayılamıyacak kadar çoktur. 
Sizi yorar. Yalnız bir buçuk 
ay içinde yapbklarımızı söy
leyeyim yeter. 

12000 kavak, 400 den fazla 
aıılanmlf zeytinfidanı diktik. 
Şu anamn içindeki portakal 
fidanlarını dikeli bir hafta 
oldu. iki buçuk kilometre yol 
yaptık. 

Bir köylii iki kabr sırtında 
getirdiği .ekiz oa zeytin fida
mnı hayvanlarında indirirken 
muhtar ıunları ilive etti. 

- işte köy kalkınmasına 
canla batla sanlan bir yurt
daı. bu, ıekiz on zeytin fida
nını kendi emeğile dağdan 
k6klemif ve hayvanlarına ylk· 
leyerek köyümüze hediye ge
tirmiftir. 

Filhakika biitiin bu zahmet
lerini kifi saymayan miitevazi 
ve ciimerd Tük köylüsü muh
tara sesleniyordu : 

- Yerini g&sterin de çu· 

SAYI 210 

İspanyada 
Cumhuriyetçiler silah 
satın almak iseyorlar 

Barselona 6 [A,A.] - cum
huriyetçi İspanya hükumeti 
İngiltere ve Fransaya birer 
nota vererek silah satın alma 
hakkının verilmesini istemiştir. ., -.. ·-· 
Şamda Bir hadise 
Şam 6 - · Diiq · bp,Zuk et 

yüzünden belediyt: ~emurlan 

ile dükkancıl.ar arasında çıkan 
b~ hadise ask~rin ~üdahale
sile hitam buldu. 1 Mağazalar 
protesto makaıiuııda akşama 
ka~ar kapalİ kal~ııtır. · 

Bir Alman t1;1ygaresi 
Çekoslovak ~ a,-azi
sinde uçtu 
Prağ 6 (A.A:J - Bir slovak 

gazetesi dün gamalı ·baçı ha
mil bir tayyarenin ~ekosloYak 
arazisi ilzerinde göründüğünü 
ve cenubi bohomyadaki hava 
meydanı üzerinde- pek · alçak 
bir kaç kere geçtiğini yaz· 
maktadır. 

ıot r 

Maceristanda da 
Yahudi alegdarlığı 
Başlıyor · 
Budapetşe 5 (A:. A.) - Ma

car maliye nazırı; 'f ahudilerin 
Macaristastanın Ekonomi ha
yatındaki tesirler

0

inin Macaris
tanın milli menfaatlarile ta
ban tabana zıd ~lduğunu ve 
bu vaziyetin süraıie değişti
rilmesi lazım g~ldiğjni söyle-
miştir. · 

kurlarını kazıp dikivereyim 
bunlan. 
Güneşte kavrulmuş terli al

nından ve toprakta kararmış 
nasırla ellerinden öpmek ide~ 
dim bu ihtiyar köylünün .. 

12,000 Kavak, beş sene 
sonra 12,000 on sene sonra 
yirmi be, bin belki de elli 
lira, bin kıymetinde köyüa IHr 
serveti olacak. Muhtar, bu 
kavak fidanlan istikbalde ku
rulacakkay bankasınının serma
yesi olabilir. Dedi. Ne gfizel 
dliflbace. .. 

Kötk şüyle, Ortaklar böyledir 
de diğerleri baıka türlii mi .. 
Hayır bizim blltiin köyler hep 
böyledir. Hepsi de birbirine 
kenetlenmif biiyllk bir zinci
rin halkaları gibi el ele ver
mişler btıytık davanın tahak
kuku için canla başla çabıı
yorlar. 

Muhtar çahııyor, nahiye 
mlldlhii çalıpyor, kaymakam 
çabpyor, vali çab11yor. 

Devlet çalışıyor. Bu müsbet 
ve iyi çalıp1alar on lene 
10nra umduiumuzdan daha 
iyi neticeler verecektir. · 

Aaaf Glkltel -
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Şişe ve pam fabrikası _, ____________________ ___ 

Son bir yılda iş h~cmi çok genişledi 
: Türkiye şişe ve cam fabri

k~lan anonim şirketi hissedar
lar umum·i heyeii, ikinci mali 
yılı toplanbsını yapmıştır. Bi· 
rinci beş yıllık endüstrileşme 
planımızın ana kollarından bi
risi olarak kurulan şişe ve 
cam fabrikamızın ikinci çalış
ma yılının neticelerini göste
ren rakam ve hadiseler, bu 
milli müessesmizin iş hacmıİım 
daimi bir inkişaf halinde ol
; doğunu göstermektedir. 
· İdare meclisi, raprunda, son 
: senenin faaliyetini~ şe cümle
. lerle anlatmaktadır : 
. 1937 senesi bidayetinde bü
. yük şişe furunumuza, yüksek 
:prodüksiyon vermek üzere 
:vazettiğimiz altı kollu maki-' . . . . . 
. nenin montajı buna göre fırın 
larımızın tevsii ve nihayet bu 

· yeni tesisin mevcut diğer ma
:)<inelerimizle çabşmasımn te
~ini 4-5 aylık bir montaj ve 
~ecrübe devresini lüzumlu kıl-
1mış ve bu 'müddet içinde fab
.rikamızın şişe kısmını tam 
.randmanla çalıştırmak miim
:kün olmamakla beraber tec
rübe imalatının hitamında şi-

şe fırınımız randmanı günden 
·güne artmay başlamış ve se
ne nihayetine kadar kayda 
şayan bir aksaklık gösterme
den normal çalışmıştir. 

Hükümetimiz 1937 senesi 
ortalarında serbest ithalat re-
1jimini tatbik ederek konten
jan ve memnu Jistelerı kaldır
nuştır. Ancak kükümetimizin 

bu kararı alırken himayeye 
muktaç bulunan yerli sanayiin 
haricin gayri meşru rekabe
tinden siyanetini de düşünmüş 
1/e aldığı çok esaslı ve yerin
de tedbirler sayesinde fabri
kamız serbest ithal rejimin- j 
den fazla müteessir olma- 1 
IDlfbr. 

Y almz Almanya ile evvelce · 
aktedilmiş ahdi mukavele do-
1,ayısilde fabrikamız mamüla
tııaı alakadar eden gümrük 
tarifesini 494 A2 maddesin
den memleketimize büyük 

11likyasta kavanoz ecza şişesi 
Ve buna mümasil cam eşya 
sokularak is tok edilmiştir. 

Her ne kadar ahdi muka
~ele 1938 senesi nisan ayı 
ortasında hitama eriyor ve 
~ tarihten sonra gümrük ta
tifesinin bu maddesinde de 
lı&kUınetimiz yerli cam sana
Yİİni korumak üzere tedbir 
alnıış bulunuyorsa da son ay-
1•r zarfında yapılan ve yapıl
nıakta devam olunan bu stok
ların erimesi bir kaç seneye 
Vakkıf müte bir keyfiyet ola-

cağını tahmin etmekteyiz. 
Bundan dolayı fabrikamız fla- · 
konaj ve kavanoz imalatı 1937 
yılında tamamen durmuş ve 
bu çeşit eşya üzerinden satış 
yapmak imkanı buluamamıştır. 

Alınan igi netıceler 
Fabrikamızın çok esaslı bir 

kısım imalatını teşkil eden 
ve yukarda zikrettiğimiz çe
şitlerden mahrum çalıştığımız 
halde, bu noksanı kısmen ol
sun telafi edecek başka sipa
rişler temin etmek suretile 
fabrikamızın heyeti umumiye
si ahenkli çalıştırılmış ve iyi 
denecek neticeler elde edil· 
miştir . 

1936 Senesinde şişe kısmın
da 6 milyon 884,175 adet şi
şe imal olunmuşken, yukarıda 
arzettiğimiz yeni makinenin 
işletmeye vazı sayesinde, bu 

ı miktar 937senesinde11,704,643 
adede çıkarılabilmiştir. 

Züccaciye kısmında ise hiç 
bir ilave yapılmadığı halde iyi 
randmanlan çalıştırabilmeleri 
ve fabrikamız idaresinin işi 
daha tecrübeli ve verimli ida
resi sayesinde imalatımız 

794,545 kilodan 1,291 ,155 ki
loya yükseltilebilmiştir. 

19 ~ 7 senesi içinde memle
ketimizin şişe ve züccaciye 
ihtiyacının hemen kaffesini 
temin eden fabrikamız, bu 
bilançosunu masraf ve aşınma 
paylarını ve geçen senelere 
aid zararları kapadıktan ma
da ufak bir kar da temin 
edecek şekilde çslışabilmiştir. 

Bilançoda (1,127.625.54) lira 
olan sabit kıymetlerimizin 
[508,757,84] lirasının Fabrika 
arazi ve idere binaları (618-
867,60] lirasını da furunlar, 
makineler, alat ve edavat de
mirbaş ve sair tesisasımız teş
kil etmektedir. 

[340,665, 15] liraya baliğ o
lan anbar hesebırııo [123.418,42 
lirasını mamul emia (22.558,95) 
kalıplar, (84.740,80) lirasını 
iptidai madde (13.196,88) lira
sını podima kum ambarımız, 
(78.425,37) lirasını işletme ve 

yardımcı malzeme, [17,324, 73] 
lirasını da yedek parçalar teş
kil etmektedir. Aktifte görü-

nen (281.425,08) liralık mat
lubabmızın cümlesi kabili tah
sil olup içinde meşkuk matlu
bat yoktur. 

Pasifte görünen (1.000.000) 
liralık sermayemizie tamamı 

ödenmiştir. Amortismanlarımız 
[205,945,55) liraya baliğ ol
makta ve bu rakamın 6,290,92 
lirasım 1935 (96.945,42) lirası
nı 1936 senesi amortismanları 

Halkevi Başkanlığından: 
-. .. . 

17 Nisan 938 Pazar günü Sultahisarında 
yapılacak Portakal bayramı proğramıdır 

1 ) Bütün Aydınlıların bu bayrama iştiraki temenni olunur. 

2 ) Gezi otobüslerle yapılacak ve her şah~tan gidip gelme 
ve Niza harabelerini gezme ücreti 70 kuruş alınacaktır. Ku-

cakta oturan çocuklardan ücret alınmaz, yer işgal eden -co
cuklar kaç yaşında olursa olsun tam .ücret alınır.' 

3) Bayrama iştirak edecekler 17141938 sabah tam saat7.30 
da Halkevinde bulunacaktır. Hareket saat 8 dedir. 

) Kamyonlarda yerler numaralıdır. Herkes biletinde yazılı 
numaryı işgal etmeğe mecburdur. Bu numaralar müraCC\at sı
rasile verilecektir. 

5) Yemek işi taahhüt altına ~lın~maz, herkes yiyeceğini 
beraberinde götürmelidir. 

6) Geziye iştirak edecekler, gezi komitesiQin proğramına 
uymağa mecburdur. · · 

7) Gezicilerin güzel vakit geçirmeleri· için aşadaki tertibat 
alınmıştır. · · · 

A: Halkevi bandosu iştirak edecektir. 
B: Ulusal oyunlar oynanacaktır. 
C : Saat 17 de Niza harabeleri gezilecek, sa~a~iyettarlar 

izahat verecektir. 

8) Dönüş saat 19,30 dır. 

9) Bu geziye iştirak edecekler 15;4;938 günüiıe kadar 
halkevi sekreterliğine müracaat ederek numaralı biletlerini 
almahdırlar. G~zi gomitesi 

Holanda 
Çin salibiahmerine 50 
bin florina teberrü etti 

Cenevre 6 - Holanda hü
kumeti Çine yapılan insani 
yardıma muavanet olmak üze
re elli bin florin tebçrrü et
miştir. Bu paranın yirmi beş 
bin filorini parlamento tarafın
dan ve · yirmi beş bin florini 
de Holanda Hindistanı tara
fından kabul edilmiştir. 

Bu para ile ilaç satın alı
narak Çin salibiahmerine gön
derilecektır. 

Prens Pol güzel 
sanatlar müzesini 
ziyaret etti 

Belgrat 6 - Kral naibi 
Prens Pol ve refikası Prenses 
Olga dün öğleden evvel gü
zel sanatlar müzesinde açılan 
muhtelif asırlara ait serkiyi 
ziyaret etmişlerdir. 

Bir teşekkür 
Ocağımıza bir kitaphane 

hediye eden Milli Banka di
rektörü B. Akil Erdala teşek
kürlerimizin sunulmasını sayın 
gazetenizile "bildirilmesini rica 
ederim. 

C. H. P. Cuma mahallesi 
ocak başkanı 
M. A. Sezgin 

teşkil etmektedir. Geçen se
ne ki bilançomuzda amortisman 
olarak (97.370.42) lira görün
mektedir. Bu sene bilanço
muzda kayıtlı 936 senesi a
mortismanı arasındaki (425) 
lira fark şirketimize aid oto
mobilin satılmasından müte
vellittir. 

Aydın tapu sicil · 
Mu_hafızlığ~ndaıı 
Köşk nahiyesinden piriştine 

muhacirlerindeı:ı Osman oğlu 
Mehmed. ve anası havva ve 
oğlu cemale verilen köşk 14035 
.M2 incir bahçesi doğusu Sü
leyman oğlu Ahmed batısı 
batısı evkaf bahçesi kuzeyi 
devlet demir yoUarı güneyi 
evkaf ba,hçesi ile çevrili olup 
nikoladan metrüken hazineye 
kalan ve iskan adi suretiie 
verilen bu yerin tasarrufunun 
tahkiki için gazete ile ilan · ta
rihinden itibaren 11 gün son
ra mahalline memur gönderi
lecektir. Sözü geçen yerde 
mülkiyet vera. aynı bir hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
resmi vesaiklerile birlikte ma
hallinde bulunacak memura 
veyahut bu güne kadaridare
mize müracaatları luzumu bil-
diririm. [429) 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Hasan ef. ma
hallesinde 82 ada 15 parsel 
No. lı ve 31 metre murabbaı 
arsanın mülkiyeti açık artırma 
suretile satılacaktır. 

2 - Bedeli muhammeni 
metresi iki liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, artırma için 18/4138 
pazartesi günü saat 15,30 da 
465 kuruş muvakkat teminat
larile birlikte Belediye daimi 
encümenine muracatları ilan 
olunur. (420) 
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B•l •ofııklulu, Firengi ve Cilt ha.talıkları mütehassısı 

M1aa yenehaneıi: 
Çocuk parkı karşısında köşe başında 

Muayene saatleri: 

Sabah saat 7 - 8 
Akşamlan 15 - 18 kadar 
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• DOKTOR - OPERATÖR 1 
S Medeni Boyer _ 
!" Memleket Hastanesinin yeni Operatörü 4 S Hastalarını Her gün park caddesinde Demirci ı 
• Bay Osmanın yeni yapbrdığı evin üst kabnda 4 

kabul eder. 1 
Muayene saatları: 

Sabahları 8 kadar 
Akşamları 3 - 8 368 f .............. ~~ .. .,_ 
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~~ · Doktor Şevket K.ırbaş :~ 
~:~ Bulaşıcı hastalı"lar mütehassısı !] 
&c fı-
-tj Hükümet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki -•i 
t•J muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve f :J 
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~•l d H ürlil k 'd b l 1 · · ti ~..... e er. er t an, ı rar, a gam muayene erı ıcra ti 
~~ d'l' v ı·ı d . t 1 -= [•~ e ı ır. eı:em ı er, en son te avı vası ası o an •] 
+1 Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) •l 
."'tlll""~'!lili'. !O!'~. 5411.! ~P''!lfll!"!lftl!!:..11'•!19tı:!llltı-t!P-!!..:! __., ı:"rt111::..ı~~~ ... ~.~ııdlt:"•~~.~lllıı~.ııllıı~'°!'~ııııı..~~......:"'~ı1111ı~.~ 

•.......•........ ~ . •••••• 
• Taze ve ucuz il~çlan 
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Yük.sek derece ve sabit kokulu kolonyalars 

Yalnız 

Emniyet Eczanesinde 
Bulursunuz 
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J.ta.~n cadJe•i : MaJran pala• karı••• , .. 
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C. H. P. 

Diş Doktoru 

Veysel .Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 

10 ay vade ile mobilye 
6 ay vade ile elbise 

almak arzusunda bulunan bihimum memurin 

Demirgolu caddesinde kadın ve erkt!lc. 
terzihanesi sahihi 

MUZAFFER ERA YDIN a 
müracaat etmelidirler 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahıulü, tarihi yeni manaaile anlamanın kıJ'· 

metli bir örneti olan AYDIN TARIHlni Aydında Belediye karıauacla 
Süleyman Gezer, İstanbulda Remıi kütüphanesinden tedarik edebWr
ainiz. 

Aydının bütün tarihi malu'llatından batka cotrafi tabii maluma
ianı da bu kitaptan ötrenecekziniz . 

Yazanlar: ASAF GÔKBEL, HİKMET ŞÖLEHER 

Hu Aydınlının bu eserden bir tane e~mesini tavsiye ecleria
Fiata 2SO kurllftur . 

Basım evi 
En temiz, En ·çabuk, En ucuz 

Baskı işleri 
---· -

En şık, En güzel, En sağlam 

C i ı·t işleri 


