
.,!· -:-:-_,.-,~~-·~. - -~ ---~~. _- --~--- ___ --~--- _· -?-~-~ -- . - ..... '"": . - -- - - ·__ ...;...~·,.-~.;.;~·~: .... \:-
- -- -~-- ·- ---- - --- -

iKiNCi YIL İdare yeri 
No : 428 Aydın 
SALI C. H. P. 10 

il. Kanun 1939 Basım evi 
• • • 1 • ~· • J • ': • • • • • r'., , 0 • •• • ..> • "1_ n\ f 

Sayısı : 100 Para P AZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi Sayısı 100 Para 

Türk Tarih Kurumu 
Başkanı 

Alman Argeoloji Enstitüsü 
azalıkına seçildi 

K Ankara 9 - Almanya devletı Argeoloji Enstitüsü Türk Tarih 
ul rumu batkanı Bolu mebusu Hasan Cemil Çamltbeli Enstitünün 

ası azalığına seçmiştir. 

Bi.I husus için gelen mektubta Türk tarih kongresinin tarihi 
at Yd~ınlatmakta bir dönüm yaptıgı bir lisanı sitayişle zikredilmek
e ır. 

Mektup; bu ~lışmalara bir teşekkür mahiyetindedir a.a. 
•= _-

Çek Macar hududunda müsademeler 
devam ediyor 

----------------------

Süriyede ı Ameri a 
Si 

e 
1 Nümayişler devam de Okr • • ng es 

E~![0r Almanl!:JiylC'!Za~, Emllitımıa~I y:zcai91vme~J a:ımp:!!'!3:o9mn~y:ı::ı:;ıa yı:..a karşı 
Berut 9 (A. A.) - Süriyenin b k J • t d • 

başlıca şehirlerinde gerginlik . am argo onu masını ıs e ~ 
zail olmuştur. Şam, Haleö, Hu
mu~ çarşıları açılmıştır. Bununla 
beraber talebe nümayişler yap

--
makta devam etmektedir. 

Beş bin talebe Şam sokakla· 
rında tezahürat yapmışlardır. 

~-

PrensPol -···-Romanyaya gitti 

Vaşiogtoo 9 (A. A.) - Amerikada bin kadar teşekkülü tem· 
sil eden ve yedi buçuk milyon azası bulunan sulh demokraıi kon· 
gresi Vaşingtonda yaptığı bir toplantıda Almanya,, Japonya ve 
ltalyaya tahsis edilen silahlara, kred•lere ve· ikrazata ambargo 
konulmasını. cumhuriyetçi İspanyaya gönderilecek silahlara ·konul
muş olan ambargonun da kaldırılmasını istemiştir. 

Zeytin servetimiz için tedbirle~ 

5 m· y ya 
d Budapeşte 9 (A. A.) - Çekoslovakya-Macar hududunda yeni-

en çarpı~malıir olmuştur. Belgrat 9 (A. A.) - Yugos· 
v agaç aşı ana 

a cı 
k . 

Budapeşte 9 (A.A.) _ Dlln Macar_ Çek hududundaki hadise- lavya kral naibi Prens Pol Ro-
ler üzerine fİmal hududa boyunca müdafaa tertibatı alınmışbr. manya nazırının daveti üzerine 
. Çekler Macarlar tarafından yapılan tahribattan dolayı Maca- Bükreşe gitmiştir. Belgradda 
kıstandan tazminat istemektedirler. Çek askerleri Bukase mınta· bu ziyarete büyük bir ehemmi· Proje Kamutay Encümenlerinden 

geçerek ruznameye alındı asını tahliye etmişlerdir. yet atfedilmektedir. 

,._. ... ~~ .... ~...;.--.... ~.-------------------------~--------------------
iz mitte 

Zirai Çalışmalar 
···-=-İzmit 9 (A A) y . .. . . · · - eterıner 

mü~urıyetınde bir lftboratuvar 
tesıs edilmi•tir Bu la"b t d -ı: • ora uvar-

a hayvan, kan ve idrar mua-
yeıı.eleri yapılacaktır. 

Bu sene ziraat müdü . t• 
tohu~ islih istasyonunun k~fb~; 
makınaları ile Ad I 
ve Kand k apazarı, zmit 
583149 ıra azalarında zürraın 
hurdan toh?~lu~ buğdayı kal-
77 . geçırılmış ve ayrıca 

511 kılo buğday ilaçlanmıştır. 
~-

Yeni Elazığ 
saylavı 

~D~ara 9 (A.A.) - Boş olan 
Elazıg mebusluğu için 8/11939 
paza.r günü yapılan seçimde 
partı namzedi olan .ziraat ban-
~a~ı miidürlcrinden Fethi Altay 
ıttıfakla intihap olunmuştur. 

Şarkikarahisarda 
fidanlık tesisatı 
Şarkikarahiıar 9 - Ziraat fi

~anhk bağçesine yirmi dört bin 
fi.dan. dikilmiştir. Ayrıca onsekiz 
b~n f.ıdandan mürekkep bir ce· 
vıcl•tanlığı da tesis cdilmi,tir. 
lü 0 ecek sene bu fidanlar köy-

ye tevzi edilecektir. 

de ~~~:llkcılık şirketi Halkevin-

t B toplanhsını yapmış-
ır. u toplant d . k . 

ı a şır etm ça-
lışmaları gözden ge . .1 . 'd 

h r . çm mış, ı a-
~t d~kye diı~lın . r.aporu tetkik ve 

f.I ı e mıştır Bu d d · meyan a 
dcumacıhk sanatının bütn 
Şa:kıkarahisara tP~mili ve . 

0 

k -Y şır-
et sermayeıinin tezyidi karar-

laştulmıştır. a.a. 

-

F rankistler son taarruzda 25 bin 
kişi kaybettiler 

Mahsuldar ve yabani .zeytin ağaçlarının qılanması ve zeytin 
mahsullerinin iyileştirilmesi hakkındaki kanun projesi Kamutay 
ziraat, iktisat ve adliye encümenlerinden geçerek ruznameye 
alınmıştır. Bngünkü toplantıda ilk miizakeresi yapılacaktır ... 

Mevcut istatistiklere göre ( Memleketimizin ihraç. malları 
memleketimizde halen 26 mil- arasında .zeytinin mühim bir 
yon mRhsul veren zeytin ağacı 
ve 54 milyon kadar da yabani 
zeytin ( Delice) muevcuttur. 
mahsuldar zeytinlikle;d~ vasa· 
ti olarak senevi 230,000 ton 

mevki alabilmesi ziraat ve sa· 
nayiio ıslah ve tanzimiyle müm
kün olduğurıdan rasyonel ziraat 
ve bakım sesteminin tesisi za
ruri görülmüştür. 

Barselon 9 - Katalony;ı cep
hesinde Fraokistlerin taarruzu
nun hafiflediği söylenmekte ve 
lstramadora cephesinde cumhu
riyetçilerin ilerlemekte olduk
ları bildirilmektedir. 

Frankistler bir cepheyi tak
viye için? diğer cephelerden kı
taat getirmişlerdir. 

Cumhuriyetçi ispanya erkanı 
harbiye mahfillerinde söylendi-

ğine göre Frankistler taarruzun 
bidayetinden beri yirmi beş bin 
kişi kaybetmişlerdir. Bu miktar 
içinde yarahlar ve esirlerde da.ı 
bildir. 

Bergostan bildirildtğine Fran
kistler maruz kaldıkları muka
beleye rağmen Cumartesi Pazar 
günleri sekiz kilometre kadar 
ilerlemişler ve bin elli esir al-
mışlardır. a.a. . -

zeytin tanesi alınmakta ve bu· PROJENİN ESASLARI : 
nun 210 bin tonundan vasati Bu maksatla hazırlanan proje 
10 milyon lira kıymetinde 24 nin esaslarına göre alelumum 
bin ton zeytinyağı çıkarılmak· aşılı zeyfnle in çakım, timar, 
tadır; geri kalan 20 bin ton da tolama ve yeniden fidan dikme 
salamura sofra zeytini hazırlan- suretile meydana getirilecek zey· 
maktadır. tinliklerin tesis ve · yetiştirme, 

Mahsul veren zeytinlikleri- yabani zeytiı liklerin açma ve 

B. Çemberlayn bu
gün Parise gidiyor 

mizden istihsal edilen tane zey· aşılama işleri Zir .Jat Vekaletinin 
tin ve yağ gerek kalite, gerek direktif ve murakabesi altında 
kantite itibarile diğer zeytinci yapılacakır. 

memleketlerden düşüktür. Devlet ormanları içinde bulu-
Bunun başlıca sebebi de mah· nan ve aşılı ·bale getirHecek olan 

suldar zeytinliklerde timar ve bütün yabani zeytinlerin saha-

Londra 9 ( A.A. ) - Başve
kil Çemberlayn bu sabah Lon-
draya dönmüştür. Öğleden son· 
ra nazırlar meclisi toplanacak
tır. Bu toplantıda Romada ya· 
pılacak miizakerelerin esası 
tesbit edilecektir. 

Başvekil ve Hariciye nazırı 
yarın sabah refakatlerindeki 
zevat ile Altınok namı verilen 

•••• ,,t. •••• --~ ..................... .. 

Birinci Köy ve Zfrac\t~ 
kalkınma kongresine f 

-=*(-
Vilayetimiz murahhası olarak 

iştirak eden 

B. Etem Mendres'in 
Yazısı BUGÜN ikinci 

sahi/ emizdedir 
" ....... .,......_. . ...._.,. ........... ~ .. 

bakımın layıkiyle ve fenne uy- lan orman idareleriyle zaytin 
Paris ekspresile Londradan Pa- gun olarak yapılmaması veya 
rı'se hareket edeeeklerdı·r. b ı d h f b · bakım teşkilatı tarafından müş-isti sa e en yağ ane ve a rı k 

İngiliz nazırları Paristen de kaların iptidai bir halde bulun- terekeo tesbit ve ilan olunaca -
Romaya gideceklerdir. masıdır. tır. Bunun dışırıda kalan devlete 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- att boş araridehl . yaba~ zeyt~ 

ik Maçlarına 
Martın Beşinde Başlanacak 

--------------------Bir kaç gün evvelki nüsha· 
mızda mekteplilerin kulüplerden 
alakalarının kesilmesi hakkında 
beden terbiyesi genel direktör
lüğünün emri üzerine kadrosu 
içinde pek çok talebe bulunan 
bazı kulüplerimizin liklerden 
çekilmek zaruretinde kaldıkları
na dair bir haber vermiştik. 

Son vaziyet dolayısiyle kulüp
lerin liklerdeki durumunu tesbit 
için futbol ajanlığı tarafından 

pazar günü toplaobya davet 
edilen lik heyeti; kadrolanndan 
taleberi çıkaran kulüplerin mu
rahhaslariyle görüşmüş ve me
seleyi tetkik etmiştir. Neticede 
kulüplerin kadrolarını ikmal ve 
sicil işlerini tamamlayabilmeleri 
için liklerin bir müddet geri 
bırakılması ve lik maçlarının 

martın beşinci pazar gtinü baş
lamasına karar vermittir. 

sahalarının tesbit ve ilanı yalnız 
zeytin bakım teşkilatı terafın· 
dan yapılacaktır. 

Devlet ormanlariyle boş ara
zide muayyen bir nokta dahi
lindeki yabani zeytinleri aşıla· 
mak istiyenler, istedikleri par
çanın hudut ve mevkiini ve bu 

- Sonu 3 üncii Sayfada -

Halkevi Başkanlığından: 
Helkevimizde açılan mando

lin, keman ve piyano dersleri
ne 10/1/939 Salı gününden iti
baren başlanacaktır. Yazılan ve 
yazılmak isteyenlerin bugün 
saat 19 da Halkevinde bu
lunmaları rica olunur. 



Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-1 
Birinci Köy ve Ziraat kalkın· 

ma kongresi 27 birinci kanun 
ıalı günii Ankara Btvyük Millet 
Mecliıi salonunda toplanmıştı. 

Kongre dört rün devam etti. 
Birinci gün umumi heyet toplan
dı. Baıvekllimiz nutuklanm söy
lediler. Divan intihapları yapıl· 
dı. Komisyonlar ayrıldı. 

Komisyonlar ikinci ve fiçüncü 
rünO muhtelif mevzular üzerinde 
çahıb. Ele abnan iılerin çeşit
lerine fÖl'e ayralan OD komisyon 
ıunlardı. 

1 - TEŞKiLAT KOMİS-
YONU. 

Bu komisyonun çalışma mev
zulan ıunlardı : 

Cumhuriyet Halk Partisi pren
ıiplerini realize ettirmek bakı· 
mından Ziraat Vekiletinin bün
yesi. 

1 - Örnek ve yapıcı olması. 
2 - Tetkik edici, <Sğretici, 

yardım edici ve yaptırıcı bulun
maıı. 

3 - Zirai tedrisat bakımın· 
dan. 

2 - BAC ve BAHÇE ZlRA
ATI KOMiSYONU : 

Çalııma mevzuu: meyvecilik, 
zeytin, çay, sebze ve çiçek. 

3 - TARLA ZIRAA Ti KO-
MiSYONU. 

Çalııma mevzulan. 
1 - Kuru:ve sulu ziraat 
2 - Gübreler 
3 - Nebat ıslahı 
4 - "MOcadele:işleri 
5 - Ziraat makineleri 
6 - Hububat ziraati, buğday, 

arpa, yulaf, mısır, çavdar, pirinç, 
7 - Tütün 
8 - Afyon 
9 - Pamuk, keten,:._ kendir, 

jnt. 
10 - Şekerpancarı 
11 - Patates. 
12 - Yağlı nebatlar 
13 - Bakliyat 

4 - HAYVAN YEMi KO
MiSYONU: 

Mevzulan 
1 - Tabii ve suni çayırlar 
2 - Yemlik bakliyat vesaire 

5 - HAYVAN İŞLFRİ KO-
MİSYONU ÇALIŞMA MEV
ZULARI! 

1 - Mücadele 
2 - Suni ve Tabii tohumlama 
3 - Hayvan mahsullerinin 

kıymetlendirilmesi 
4 - Atcılık 
5 - Sığırcılık 
6 - Davarcılık 
7 - Kümes hayvanları ve 

tavıan 

6 - ZİRAAT SANATLARI 
KOMİSYONU: 

1 - Akkol 
2 - İpek böcekciliği 
3 - Arıcılık 
7 - MARKETiNG KOMiS

YONU: ( mahsulleri pazara· ha· 
zırlama, yollama ve satma). 

Bu komisyonun mevzuları. 
1 - Nakil vasıtaları 
2 - Ambalaj 
3 - Standardizasiyon 
4 - Alış ve satış organizas· 

yonu. 

8 - TEDRiSAT KOMİS-
YONU: 

1 - İlk tedrisat 
2 - Orta tedrisat 
3 - Yüksek tedrisat 
4 - Profesyonel mektepler 
5 - Kurslar 
9 - ORMANCILIK KOMiS

YONU: 
10 - MEVZUAT, LAYİHA

LAR DİLEKLER, ZiRAAT 
KREDiSi VE SİGORTA ME
SELESi : 

Bu komisyonlar iki gün ken
dılerine verilen mevzular ve 
hükümetin hazırladığı noktaina
zar ve mütalaa esasları üzerin
de çalışarak dilek 'e teklifle
rini madde madde tesbit ettiler. 
Bunlar, dördüncü günü toplanan 
kongre umumi heyetçe kabul ve 
tasvip kararınr bağlandı. 

Komisyonlarca tesbit edilen di
lek ve teklif mazbataları sıra ile 
aynen Aydın gazetesinde her 
gün neşredilecektir. Bunlar bit
tikten sonra kongrenin istinad 
ettiği milli davayı ve ~ gayeyi 

kısaca izaha çalııacağım. 
Birinci köy ve ziraat kal

kmma kongresinde 
Aydın murahhası 
Etem Mendres 

Komisyonların kabul ettikleri 
esaslar [şunlardır. ( Üçüncü ko
misyonun mevzuu \vilayetimizi 
daha yakından alakadar ettiği 
için evveli · bu komisyonun ra
porundan başlıyoruz.) 

11 - TARLA ZiRAAT KO
MİSYONU MAZBATASI: 
Kongre Yüksek Başkanlığına 

Tarla ziraati işlerine aid umu
mi kısımlarla hububat, sınai ne
batlar ve bakliyat üzarinde gö· 
rüşen encümenimiz bu kısımlara 
aid vekaletçe tanzim edilen ve 
raporumuza bağlanan esasları ' 
kabul edilmekle beraber ayrıca 
tarla ziraatinin muhtelif kısım
ları üzerinde yapılan uzun mü
zakerelerden sonra aşağıdaki 
unsurları kabul etmiştir. 

Bunlardan tarla ziraatinin U · 

mumi kısmına giren sulu ziraat 
mevzuu üzerine: 

Sulardan intifa ve bunların 
mülkiyetleri ile ziraata, suyun 
lazım olduğu mevsimlerde, değir
men sularının icabında tarla su
lama91na tahsisi ve bunlar için 
mevzuat konulması. 

Yeniden yapılacak sulama iş
lerinde etüde büyük ehemmiyet 
verilmesi ve elektrikleştirme işi 
ile de birleştirme çarelerinin 
aranması suretile iska masrafı· 
nın azaltılması, 

Su rasad istasyonlarının ço
ğaltılması. 

Dolab, tulumba, boru ve di
ğer sulamada,.. kullanılan bilu
mum makine ve malzemenin 
çiftçinin eline geçmesi için ko
laylıklar gösterilmesi ve ucuz
latılması çarelerinin temini, 

Ve ziraat makineleri kısmın
da da, 

Her alitı ziraiye acentesinin 
miktarı kafi yedek parça bulun
durulması ve satış mıntakala
rında birer tamirhane tesis e
dilmiştir. 

- Devamı vak -

Belediye 
-···-

Daimi Encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Belediye Reisi 
B. Etem Mendresin Başkanlığın· 
da toplanmıştır. Encümen hava
le olunan evrakı tetkik ve karara 
bağlamış ayni zamanda numara· 
sız ve ehliyetsiz araba sürücü· 
lüğü yapan dört kişi ile belediye 
tenbih ve yasaklarına aykırı hare· 
ket eden diğer bir arabacıyı ve 
yayo kaldırımı işgal eden iki 
seyyar satıcıyı muhtelif para 
cezalariyle cezalandırmıştır. 

Daimi Encümen 
toplandı 

Dün saat 15 de vilayet dai 
mi encümeni İlbay Özdemir 
Gündayın riyasetinde toplanmış 
gelen evrakı tetkik ederek ka
rara bağlamıştır. 
~ 

Dört aya mahkum 
oldular 

Dün şehrimiz Asliye Ceza 
mahk~meninde bir haneye taar
ruz cqrmü~şuhud davası rüiyet 
edilmiş ve Mesudiye mahalle
sind~n r Saliha Aksoyun evine 
girmekten suçlu, Mustafa oğlu 

Mehmed Ali D.zi, Mehmed oğlu 
Ahmed Yetim, Ahmed oğlu ter
zi Halil Tutarın Tiirk Ceza ka
nununun 193 i•ncü maddesinin 
2 inci fıkrası mucibince 6 ay 
habse mahkumiyetlerine karar 
verilmiş, ancak Saliha Aksoyun 
ahvali sabıkasının bozukluğu 

gözönüne alınarak mezkur ceza 
4 aya indirilmiştir. __ ._ 

mahlut yağ satışı 
yasak edildi 

Belediye daimi encümeni, her 
türlü nebati yağlarla karıştırıl
mış sade yağların satılmasını 
yasak eden bir karar ittihaz 
etmiştir. 

Bundan sonra Vejetalik deni
len nebati yağların satılması 
için belediye, Yoğurt pazarın
dan başka y .. r tahsis edecek ve 
yoğut pazarında yalnız sütten 
istih!al edilen halis yağlar sa-
tılabilecektir. 

Öğrendığimize göre Belediye· 
nin bu kararı önümüzdeki haf
tadan itibaren tatbik edilecektir. 

••• 

Halk evi 
Başkanlığından 

1 - Kurslar şubemiz tarafın
dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
için 15/11938 gününden itibaren 
Aydın 7 Eylfıl ilkokulunda oku
ma yazma basit hesap ve Yurt 
bilgisi öğretilecektir. İsteklilerin 
her gün adlarını büroya yazdır
maları. 

2 - Halkevi salonunda ba
yanlara biçki ve dikiş dersleri 
verilecektir. Derslere 15/1/939 
gün~nden itibaren başlanacak
tır. isteyenlerin adlarını Halke
vi bürosuna yazdırmaları. 

Şap hastahğı hak
k nda öğütler 

raları her gün- arap sabunu ile 
güzelce yıkamalı sonra yüzde 
beş asıtfinik karıştırılmış ardıç 

katranı ile sürmelidir. fki gün· 
de bir tekrarlamak şartiyle bir 
hafta zarfmda ayak yaraları 

eyileşir. Hayvanlarda kurtulmuş 
olur. Aksi takdirde uzun müd· 
det hayvanlar iş rgöremezler. 
Bu yüzden fazla zarar görülmüş 
olur. 

5 - Hasta hayvanların a
ğızlarındaki yaralar sebebiyle 
sert hububat ve otları yiyemi
yeceklerinden hayvanlara tuzla 
karıştırılmış kepek veya un çor 
baları vermek lazımdır. Böyle-
likle hayvanların vücuttan düş
melerine meydan verilmemiş 

olur. 
6 - Hasta hayvanların bu

lundukları ahır ve çitlikler da-

ima temiz tutulmaları mümkün-
se buralara sönmemiş kireç 
dökülmelidir. 

7 - Köylere hastalık gelme· 
meı;i için hariçten sabo alınacak 
çift tırnaklı havvanlar behemhal 
baytar tarafından görülmüş ve 
sı:ığlam raporu verilmiş hayvan
lardan olmasına ve böyle men· 
şei bilinmiyen ve hastalık şüp· 
besini taşıyan hayvanları köy 
sınırı içine sokulmaması lazım

dır. Şayet mutlak olarak gir
mesi mecburi olduğu takdirde 
behemhal on beş gün köy sınırı 
sınırı haricinde kapalı bir yer
de hayvanlar muhafaza edilip 
salim olddğu anlaşıldıktan son
ra ancak köy sığırları arasına 
sokulmalıdır. 

Pazar günkü kır ko
şusu neticeleri 

Şehrimizde yapılacağını ev
velki nüshamızda yazdığımız kır 
koşusu, Pazar günü Telli dede 
yolunda icra edilmiştir. Havanın 
yağışlı olmasına rağmen koşu
da kalabalık bir seyirci bulun
muştur. 

Saat 14 te başlıyan 3000 
metrelik koşuda İsmail Boylu 
11 dakika ile birinci, Tahsin 
Özalp 12,5 dakika ile ikinci, 
Orhan Yanar 14,2 dakika ile 
3 üncü olmuşlardır. 

Birinci gelen İsmail Boyluya 
hediye olarak bir atlet takımı 
2 ci Tahsin Özalpe bir atlet ve 
bir doo, üçüncü Orhan Y anara 
da yalnız bir atlet verilmiştir. 

1500 metreden ibaret olan 

koşuda sanat okulundan İbra
him Çaypınar 4,55 dakika ile 
birinci, Muammer Artuner, 5,2 
dakika ile 2 ci Nihat Körfez 
5, 3, 4, dakika ile üçüncü gel
mişler ve bunlar da diğerleri 
gibi hediyelendirilmişlerdir. 

Halkevinde 

Gösteril Kolu · 
Bir Müsamere veriyor 

Haber aldığımıza -göre hazrr
lanmakta olduğunu evvelce yız: 
dığımız (Gün Doğuyor!) pi7esı 
ikmal mevkiine girmiş olduJwı• 
dan önümüzdeki cumartesi ;ünü 
iki defa olmak üzere hallımıza 
gösterilmeğe başlanacakb· 



AYDIN ~~==============::;::::;============ 
-Arıkar~.!olunda Zeytin servetimiz için tedbirler 

-~a:n: V.H. 54 milyon yabancı 
pazar. Hava kapalı ve hafif k 

y•ru;~~·hatırıiçin bizim proğ· ağaç aşıla~aca 
1aaıın alt üst edildiği Romen 
-ve Ankara muhtelitleri maçı 
\far. Maç öğleden sonra yapıla
cağı için bir kaç eski dostu zi
yaret fırsatını bulabileceğim. Bu 
niyetle sokağa çıktık ve Anka
ranın ekseriya asfalt caddelere 
kadar taşan çamurlu arka so
kaklarında bir iki saat şinaver
lik ettik. 

Yemek yeyipte stadyoma git
tiğimiz zaman kişelerin önü bir 
insan dalgasile kapanmış idi. 

Bereket versin federasyon bir 
8:ü~ ~vvelden bizim da vetiyele
nmızı vermişti. yoksa bu kala· 
balığı söküp te bilet almamıza 
imkan yoktu. Tribünlerde otu
raeak değil fakat ayakta dura
cak kadar yer kalmamıştı. An
karanın bu yüksek spor alaka
sını bü .. k b· 

yu ır gıpta ve ıevinçle 
gördüm. 

On beş bin seyircilik yer bu
lunan stadyomun bütün tribün
ler tıklım tıklım dolu ... 

Sahaya evvela Romenler; sa
rı yakalı kırmızı forma ve laci
ve~d pantolonlarla çıktılar. A
şagı yukarı milli renklerini taşı 
yorlar. 

Biraz sonrada Ankara muhte-
liti ıahada .. .. d'' M b. .. gorun u. açı ır 

gun evtlki Eskişehir - Samsun 
maçını idare etmiş olan hakem 
Muzaffer idare ediyor. 
b Oyuna Anksralıların vuruşile 
aşlandı ve gençlerimiz çabu

ca~ Romen kalesini sardılar. 
akat Romenler de yaman 

şey ha ... 

.. Bu sıkı çenbereri hemen sök-
tuler ve A k oyunu n ara yarı sa-
hasına intikal ettirdiler, 

Oyun muvazeneli devam edi
yor. Bazan Ankara bazan d 
Romen kalesi tehlikeler ge .. a 

A k çırı-yor. n aralıların ıağd 
tıkları bir akında t anR yap
rnüdafiioin b. op om en 
m .. d f' ıraz sonra ayni 

I~ a ı topu ceza sabası içinde 
e ıyle kesti. 

Düdük ve penaltı,,. 
Aydın sanat okulunun yat'ı111-

t' d'"• y 

1 
ı· ıgı ve Ankaranın sayılı as-
arından Ali Rıza çok enfes bir 
çeki~le topu hem de üst direği 
sıyırtarak ağlara taktı. 

Ankaralalılar bu galibiyet sa· 
yısının fevki ile daha canlı oy
nıyorlar. Romenler bunaldılar 
adeta ... 

Gündüz yerinde aldığı bir pas
la ileri fırladı. Kaleci ile karşı 
k:ırşıya. Lakin seti ve hesapsız 
hır vuruşla top avuta gitti. Bu-
nu H~~imin uzaktan çektiği ve 
kalecının tuttuğu şütu da Romen 
kalesi için atlatılmış bir tehlike 
oldu. 

Birinci devrenin sonlarına 
doğru Romenler de Necdetin bir 
hatasından istifade ederek be
r~b~rlik sayılarını yaptılar. Bi
b;~~i~· devrede birbire birabere 

İ~inci haftayımda Gündüzün 
~erıb~ nı~rkez ınuhacım olarak 

ar ıyenın Habibi oynuyordu. 
Geçen sene Aydın muhteli

tinde yer almış ve tem' hı· 
k'l k d' . ız a a-ı e en ını muhite 8 d' . 
ı . . . ev ırmış 

o au Habıb hızım için yab 
değildi. ancı 

Oyun iki tarafın da galibiyet 

Ba~larafı 1 inci sayfada 

kanunun tayin eylediği şartlar 
dahilinde imar edileceğini bil· 
diren bir arzuhal ile arazinin 
ait olduğu kazanın en büyük 
mülkiye memuruna müracaat 
edeceklerdir. 

Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamıya talip ola
cakların aşılıyacakları miktar 
kendilerine tevzi olunacaktır. 
Tevzi edilen bu sahalar orman 
mefhumu haricinde kalacaktır. 
Talipler yerine göre vekaletin 
tayin edeceği müddetler zarfın
da ve vereceği direktifler dai
resinde aşılama ve temizlemeyi 
yapanlara zeytin' bakım teşkila
tı marifetiyle memuru tarafın
dan tapu verilecektir. 

Aşılanıp yerinde kalacak zey
tinliklerin temizlenmesinden çı-1 
kan odun, kömür, kereste vesa
ire kendhine ait olup bunlar 
zeytin bakım ·memurundan pa
rasız alınacak bir vesika ile 
dışarı çıkarılacaktır. Bunlardan 
~hiç bir resim .. alınmıyacaktır. 

Zeytin teşkilatının kurulma-: 
dığı sahalardaki yabani zeytin 
:ağaçlarının aşılanması için vaki 

olacak talepler üzerine ziraat 
ve orman idarelerinin birlikte ha-
zırhyacakları rapor üzerine ma
hallerin en büyük mülkiye memuru · 
tarafından bu kanun hükümle
ri dairesinde aşılama müsaadesi 
ve müddeti zarfında aşılıyanla· 
ra tepu verilecektir. 

Devlet ormanları içinde ve 
dışındaki yabani zeytin ağaçla
rı ya~ yerlerinde aşılattırılarak 
veya zeytinlikte aşılattırılmak 
üzere, yabani halde yeni kuru
lacak zeytinliklere- ,nakloluna
caktır. Bu işlere ait müsaade 
zeytin bakım teşkilatına dahil 
memurun teklifi üzerine mahal
lin orman idaresince ayrıca keş
fe lüzum gösterilmeksizin der
hal verilecektir. 

Birinci derecede askerj mem
nu mıntakada bulunan aşılı zey
tinlerin bakım, yabani zeytinle
rin aşılanması işleri zeytin ba
kım teşkilatının vereceği tali
mat altında mahallin askeri 

-~m~kamlarınca yaptırılacaktır. 
Devlet malı · zeytinliklerden 

aşılanmak üzere bir senede, 
veya köylüler manevi şahsiye-

sayısını çtkarmak için uğraş

malarile başladı ve öylece bitti. 
Ne yazıkki Romenler bu dev· 

rede daha talihli çıktılar ve sol 
içlerinin ayağıyla bir sayı daha 
yaparak sahadan 2 - 1 galip 
çıktılar. 

Stadyomdan çıkıyoruz. Bir 
arkadaş koluma girdi ve trü
bünlerle dış kapının arasındaki 
geniş alanı dolduran on binler
ce seyirci kitlesini işaret ederek: 

- Aydın sahasında bu seyir
cinin kaçta kaçına razısın. Dedi. 

Hiç tereddüt etmeden cevap 
verdim. 

- Her maçta beşte birine 1 
En az yirmi bin kişi vardı. 
Kapıdan çıkarken Necddi 

gördüm. Akşam için Etipalasta 
yemeğe davetli olduğumuzu söy
ledi. 

tine verilecek yabani zeytinlik 
sahası, 20 hektardan yukarı ol
mıyacaktır. Ancak aldığı saha
yı Vekaletten aldığı müddet 
içinde mahsuldar hale getiren
lere müracaatları takdirinde 
ayni miktarda yeni parçalar ve
rilt:cektir. Bu tevzilerde evela 
toprak sahibi olm!yanlar, senra 
en yakın köylüler ile küçük çift
çiler tercih olunacaktır. 
ZİRAAT BAN ~ASINCA 

KREDi : 
Yabani zeytinliklerde: hektar 

başına en az yüz ağaç hesabile 
bir hektar ve bir hektardrn yu
karı sabanın ağaçlarını aşılı 
bir bale getirmeği taahhüt eden
lere ziraat bankasınca ve onbeş 
sene müddetle aşı 've .. timar mas 
rafları için bir aşıdan evel, di
ğeri aşıladan sonra ;olmak üzre 
iki defada hektar başına yüz 
lira ikraz edilecektir. Bankaca 
ikraz edilecek par-enın birinci 
kısmı arazi tamamen: temizlenip 
delicelerin aşıhnmaya dverişli 
bir hale getirildiği hakkındaki 
zeytin bakım memuru raporuna 
müsteniden, ikinci kısmı da aşı
nın yüzde doksan muvaffak ol
duğu gene memur raporiyle 
bit edilmek ve başkaca teminat 
aranmamak şartile aşının tatbi 
kınden bir sene sora verilecek
tir. 

Aldığı arazi parçasını açıp de-· 
liceleri aşıya hazır bir;bale getire 
rek ziraat bankasında ilk taksiti 
alıp ta o mevsimde aşı işini bi
tiremiyenlerden bankadan aldık
ları para, faiziyle beraber, ban
kanın zirai alacaklarının tahsili 
yolundaki usulüne tevfikan is
tirdat olunacaktır. 

Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine 
mahsulün satış mevsiminde öden
mek üzere ziraat bankasınca kı· 
sa vadeli ikraz yapılacaktır. 

- Sonu garın -

Kuyucakta 
Posta T eleğraf Şubesi 

açılıyor 
Öğrendiğimize göre posta ve 

telgraf merkezi bulunmıyan yer
lerde ihtiyacın büymesi nisbe
tinde erken olmak üzere açıla-
cağı mukarrer olan posta ve 
telgraf merkezlerinden biri de 
Kuyucakta Açılaca~hr. Şube 
için lazım olan. ~akıneler 111a
halline gönderılmış ve hattın 
çekilme işi sona ermiş bulun
maktadır. Şube için yakında 
yeni bir şef gönderileceği ve 
kadrosunun hemen ikmal edile
rek merkezin faaliyete başlıya
cağı ümit edilmektedir. 

Halkevi 
İdare heyeti toplandı 

Halkevi İdare heyeti dün ak
şam Halkevi reisi B. Neşet Ak
korun reisliği altında haftalık 
mutad taplanmasını yapmıştır. 

Halkevi İdare heyeti bu top
lantısında; halkevi faaliyetlerini 
alakalandıran muhtelif mevzu· 
lar üzerinde kararlar ittihaz et
miş ve halkevinin altı aylık ça-
lışma raporunu hazırlamıştır. 

Okul talebe koope
ratifleri yasası 
---~-~IEll-

-10-
Kooperatifin temizlik kolu da, 

diğer taraftan aynı gayeyi gü· 
decek okulun temizliği için za· 
ruri olan süprüntü sepeti tükü-
rük hokkaM gibi şeyler timdiye 
kadar temin edilmemişse, bun
ları elindeki paranın miktarına 
göre temine çalışacaktır. 

Ancak okulJarda yeni koope
ratif yasasının tatbikinden son
ra 12 inci maddede yazılı ku
rumlardan başka okullarda mali 
talebe teşekkülleri varsa bu te
şekküller tasfiye edilecektir. 

13 - Okulların himaye he
yetleri ile Kızılay gençlik teşki-
latı talimatnamelerine göre ça
lışmalarına devam edeceklerdir. 

14 - Okul kooperatifleri o· 
kul kitaplarını alarak l okulda 
talebeye satmak istedikleri tak
dirde idari ve mali bakımdan 

yapılması zaruri i~ler. hakkı.?da 
bakanlık yayın daıresıne. mur.a· 
caat ederek alacakları dırektıf· 
lere güre bu işe teşebbüs etme· 
leri lazımdır. 

15 _ Yeni yasaya göre ko· 
operatif, okullanmız için, yeni 
bir teşekküldür. Yeni teşekkül
ler ne kadar iyi temeller üzeri· 
ne kurulur, ne kadar itina il~ 
işlemeğe devam ederse o te
şekküller o kadar kuvvetle bir
leşir. Bu ancak okul idare ve 
öğretim heyetlerinin bu işe can
dan gönülden sarılmaları ile 
talebeyi bu önemli İş hakkın?a 
gereği gibi aydınlatmaları ı!e 
mümkün olacaktır. Memleketin 
menfaati ile ilgili her işte oldu
ğu gibi bu işte de kültür mücs· 
seselerimizin azimi derecede 
çalışarak kültür tarihimize yeni 
ve şerefli savfalar kazandıra
caklarına şüphe yoktur. 

1 
1 

-BiTTİ-

Hava raporu l 
Ankara 9 Devlet Meteoroloji 

işleri umum müdiirlüğilnden: 
Sühunet! 
Yurdumuzda bu gün saat 14 

de yopılan rasada göre sühunet 
doğu, cenubu şarki, Kocaili ve 
karadeniz kıyılarında 1-6 de· 
rece düşmüş diğer bölgelerde 
beş derece yükselmiştir. 

En yüksek sühunetler; Erzin· 
canda 10, Trabzonda 11, Mani-
sada 12, İzmir ve JAntalyada 
14, Adanada 15 derecedir. 

Bu •gün hava Karadenizde 
yağmu"'rlu, Ege ve şarki Anado-
luda bulutlu diğer bölgelerde 
kapalt geçmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuz Rusyadan gelen 

ve Akdenizin şarkında merkez· 
leşen alçak tazyikın tabtı tesi-
rinde bulunduğundan yarın (bu 
gün) havanın Kocaeli ve Orta 
Anadoluda kapalı, yer yu ya
ğışlı ve diğer bölgelerde 
bulutlu ve rüzgarların Trak
ya ve Eğe de ve cenubi 

Anadoluda şimalden, orta 
Anadolunun garbında garptan 
diğer bölgelerde cenuptan ese
ceği ve Ege denizinde fırtına
nın mutedil devam edeceği tah
min edilmektedir. ---Tayyarelere ad konma 

hazırlıkları 
Aydın Türk Hava Kurumu 

bölgesi dahilindeki şubeler bu 
sene birer tayyareye ad konma 
merasimine hazırlanmaktadırlar. 

YOZ:~ 

RADYO 
1011139 SALI 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes. 

20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Müzik ( sololar • Pl ) 
13.00 Saat, ajans haberleri 

ve meteor - Ankara. 
13.10 Türk müziği ( şarkılar • 

Pi ). • 
13.40 14 Müzik (melodiler-Pl) 
18.30 Tü;k müziği : İncesaz : 

segah faslı. Oku) an : Tahsin 
Karakuş. Çalanlar : Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
H. Tokay. 

19.15 Saat, ajans haberleri, 
meteoroloji ve ziraat borsası 
( fiyat). 

19.25! Müzik ( operet parçala
rı - Pi ). 

16,45 Konuşma (Hukuk ilmi 
yayma kurumu ). 

20.00 Temsil : Bir karagöz 
gecesi. Tertip eden (Ekrem Re
şit ) İstanbul Şehir tiyatrosu 
sanatkarlarından Hazım Kör ... 
mükcü'nün temsili. 

21.00 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiy~t) 

21.15 Türk müziği : Şar~ı ve 
türküler. 1 - Lem'i • Senı ar· 
zu eder bu didem. ~ - Le~'i 
Gücler geçiyor. 3 - Lem 1 -

Ruhunda buldum. 4 - İndim 
yarin bahçesine • Türkü. 5 -
Tazelendi tabı ilem. 6 - Rah
mi bey • Bahar oldu. 7 - Ay 
doğdu batmadı mı ? Halk tür
küsü. 8 - Yürü dilber • Halk 
türküsü. 9 - Ya k•z gel ya 
kız - Türkü. Okuyanlar : Sema
hat, Sadi. Çalanlar, Vecihe, Re
şad Erer, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. · · 

21.45 Konuşma ( Türkiye pos· 
tası ). 

22.00 Müzik (Küçük orkestra) 
1 _ Fuji - San'ın etrafında mü
zik sesleri fantezi (E. T.) 2 -
Hazin vals ( Alois Pachernegg ) 
3 - Prens İgor operasından 
Konçakovnanın şarkısı (Borodin) 
4 - Çigan sevgisi (A. Fe raris) 
5 - lvanov - serenad (A. Ama
dei . E. Haenscb t ertibi) 6 -
İtalya ş a rkıları · potpuri (Di G. 
Micheli Op. 37 ) 

23.00 Müzik ( cazband) . 
32. 45 24 Son ajans haberlcrı. 

Halkevi 
Başkanlığında~ 

Halkevimiz ~por şubes_ı ~ara
tertip edilip Büyk ve daımı Şe-
fin ölümleri dol 1yısiyle •tehir e
dilen sokak koşusu 21/1/939 
cumartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

Evvelce yazılanlar n kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklile~in d.~ adla
rını bergün Halkevı burosuna 
yazdırmalarını dilerim. 

Halk evi 
Başkanlığından 

14/1/939 cumartesi günü saat 
20 de Halkevimiz salonund:ı 
(Gün Doğuyor) piyesi temsıl 
edilecektir. Bu piyese numaralı 
girme kartları 12/1/939 perşem
be ve 13/1/939 cuma günleri 
saat 17 den 21 kadar Halkevi 
salonunda komite tarafından 
dağılacaktır 



TCz. c 

C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 
Eksiltmeye konulan iş: Aydında park karfısındaki binanın tadi

len ikmal ioıaatadır. 
Bedeli keıfi : 14164 lira 83 kuruştur. 
Bu iıe ait evrak: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Nafıa 

itleri genel ıartnameıi Keşif hüliıası, projesi, dosyası. 
Bu evraklar Belediye fen işleri m idürlüğünde veya Parti büro

ıonda görülebilir. 
Bu işin ihalesi 12 ikincikinun 939 perşemba günü saat 17 de 

kapalı zarf uıulile Aydın Parti İlyönkurul Ba~kanlığında yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin % 7,5 muvakkat teminat 
vermeleri ve müteahhitlik vesikası ibraz eylemeleri şarttır. 

Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar İlyön 
kurul Başkanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

20 25 2 10 

rJli • • ·~•~ı11$ı11ı~~1ıı~o8~ı:."ııııı::'~b~'b~~~j 

• Doktor Şevket Kırbaş 

1
r:J 
!l Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ,ı} 

entani hastalıklar mütehassısı •l 
• m t Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [+.~ 
t Stlleymanın hanesine naklettim. ~~ 

1 hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve f!~ 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [+] 
t kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [+] 
t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ftl 
t toraksi ile hastaları tedavi edor. (971) f+] 
~B1m2~ .... llP'~~~~pı,~~ ~ • .:.~.~·-4;ı,,,•1:"',dı%~·~~ıı:.~1-:!"ı11~t.e.ıı.~~ 

ilin 
Tilrll. Hava kuruma 
Agdın şubesinden : 

1690 lira 72 kuruş keşif be
delli depomuzun inşası yirmi 
giln m6ddetle açık eksiltmeye 
konmuıtur. ihalesi 16/1/939 
tarihine raslayan Pazartesi gü-
116 ıaat 15 tedir. 

Muvakkat teminat akçesi 218 
lirdu. Keıifname, plan ve şart
nameyi görmek isteyenlerle fazla 
tafsilat almak arzusunda olan
lann T. H. K. Aydan şebesine 
baş vurmaları. 

( 1024 ) 3 5 7 10 

ilin 
Aydın Belediye Re

laliğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin

de bulunan cuma mahallesinde 
pınar baıı caddesinde 218 ada 
6 parsel numaralı ve 165.50 
metre murabbaı arsanın mülki
yeti açık artırma suretiyle sa
blacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi bir liradır. 

3 - ihale bedeli taksitle ö
denecektir. 

4 - isteklilerin ıartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlilğüne, arttırmaya ittirak 
etmek üzere 1242 kuruş muvak
kat teminat makbuzlariyle bir
likte 23/1/939 pazartesi günü 
ıaat 15 de belediye daimi en
cilmenine mllracaatları ilin o-
lunur. 1031 5, 10, 15, 20 

ı-·- Abone ıeraiti ........ 1 J Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıfı 3 liradır. : 
i idare yeri: Aydında C. H. J 
ı P. Buıme'ri. i 
f aazeteye ait yazılar içiD j 
İ yau itleri müdürlütüne, ilin-. i 
1 lar için idare müdürlütiine : 
: 'Düraeaat edilmelidir. ! : ................................................ ! 

latlyaıı •"bibi ve Umum1 Neıriyat 
Mlldllrü : Etem Mendrea 

Bauldığı yer 

CHP BHımevl 

ilin 
Aydın tapu sicil mu ha· 

fızlığından 
Yeni köy karyesinin karaka· 

vuk çiftliği mevkiinde doğusu 

tatar hüseyin tarlası batısı ve 
güneyi karakavuk çiftliği tarla-
ları kuzeyi basan pazarlı oğlu 
tarlası ile çevrili 18 dönüm 
tarla ahmet oğlu mehmetten 
haricen satın almak suretiyle 
ahmet kızı fatmanınr 20 seneyi 
mütecaviz bir zamaudanberi ta
sarrufunda iken 931 yılında öl
mesiyle oğlu tevfik ve kazı ha-
ticeye kaldığından ve bunlarda 
300 liraya Halim Aysine ferağ 

edeceğlerinden bahsile tesçil 
için müracaat edilmekte ve ta
pudada yeni köyden ahmet oğ
lu mehmet adında bir kayda 
rastlanmadığından tarihi ilandan 
11 gün sonra yerinde keşif ve 
tahkikatı yapılacağından itirazı 
olanların bu müddet zarfauda 
aydın tapu sicil muhafızlığına 
veya keşif günü mahallinde bu
lunacak memura 997 fiş numa· 
rasiyle müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 1039 

Aydın tapu sicil muha
fızlığından 

Yeni köy karyesinin karaka
vuk çiftliği mevkiinde dört ta
rafı karakavuk çiftliği arazisiy-
le çevrili 20 dönüm ve saraç 
mehmet oğlu salih oamile ma
ruf tarla şevketiye köyünden 
osman oğlu kadirin 25 seneden 
beri senetsiz tasarrufunda oldu-
ğundan ve bu def ada 400 lira 
bedel ile fabrikacı Halim Aysı
na satılacağından bahsile müra
caat edilmekte olduğundan ta
rihi ilandan 11 gün sonra yeri-
ne keşif ve tahkik ve bulunan 
tapu kayıtları tatbik edilece
ğinden itirazı olanların bu müd· 
det zarfında tapu sicil mukafız
lığına veya keşif günü mahalli
ne gönderilecek memura 998 
fiş numarasiyle [müraceatları• 

ilan olunur. 1040 

AYDIN SAYI ı 42, 

MEHMET GÜRE 
TECiM EVi 
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Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşi(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 fia Harla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 1939 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 
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Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
vrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


