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ararırıJ 

341 mebusu ittifakile itimat reyi ~ldı Aydın şehrinin imar planını 
hazırlamak üzere ıebrimize gel
diğini ve tetkiklere başladığını 
dünkü nüshamızda yazdığımız 
nafia vekaleti şehircilik mnta
bass:sı yüksek mühendisi Bay 

--+-
Hasan Cemil Çambel 

Tufanlar, zelzeleler gibi za
h;d- zlaınan tabia\t nasıl ~evvi 

ue er vuku 1· 
varl ki a ge ırse, mil ıi 
ta ' hı. ar da vakit vakit büyük 

rı ı vakala 1 l 
tularnaı lO ~ ~ sarsı maktan kur 
türk miİler . ı~ınciteşrin sabahı 
kadd t ı ıçın böyle bir mu-

era saati oldu. Çünkü o 
sabah, İsmet 1 .. . 

"O 
1 

. . nonünün tarifiyle: 
le tim .e~ etımızin bAnisi ve mil-

i ızın fedakar, sadık ba<iimi· 
nsanlık ide l' . k .. ' taz · a ının aşı ve mum-
sırnası; 

eb;d~yiz tka~r~man Atatürk" 
e e ıntikal etti. 

Hen" 
bir cu:h 0~ beş yaşında genç 
la 1 

1 
urıyet, en derin ·ioki-

p ar a r h 
millet i ~ u taze, genç bir 
niden : ın.dı mukadderatını ye
istikbal:ı:ın e~ecek, bayat ve 
cckti. e yenıden veçhe vere-

B~yük tarihi in gelmi~ti. 
Cıhan ta 'h' . 

hnda t 11~1 ı, mılletler haya· 
k e~P. 1 ~rıPn h'l\vl ' -~· arar ıa ti . d P- ")tı ım a erın e, milli vab ete 
bf del umumi teşcttiltün bakim l ma~ı yüzünden inkıraza ürük-
en1mış, yahut uzun felAket dev-

re · d erıne üşmilş devletlerden 
bize misaller vermektedir ls
ltende~in kurduğu büyük di.inya 
dcv~eh, ölümtinü •müteakip 
eskı generallerin ihtira!Jlı veraKt kavgaları yüzUnden vahdetini 

aybederek parçalanmış; Se-
zarın ölümünü gene ihtiraı ve 
teşettüt yüzünden dahili harp-
la~ ve kanla devreler takip et
mış: Atilinın ölümiyle, Avrupa-
dın göbeğinde kurduğu büyük 

evlet dağılmış; Osmanlı impa· 
ratorluğu Yıldırım Beyazıdın ö-
lümü - · uzerıne, şehzadelerinin 
taht kavgaları yüzünden inkıra· 
!ına . kıl kalmışken, bakasını 
.. ehdıt eden bir fetret devrin
~en ıonra ancak kurtulabilmiş
tır. 

Cihan ta rihinin ve kendi 
tarihimizin bu felaketli misal 
leri göz önüne alınmca Ata
türk gibi eşsiz bir 

1

devlet 
banisinin üfulünden sonra 

Türk miletinin ve onu temsiİ 
~d.e~ Türkiye Büyük Millet Mec
lısının, tarihte misli görülmemiş 
deruni müstakil bir vahdetle 
birinci evladı İ met İnönünü 
Cumburreisliğine seçerek, sulhta, 
bŞarpta onu devlet reisi, ve Milli 

ef yapması ve zirvesinde cum
huriyet ve inkilap bayrağı dal
~alanan yekpare muazzam bir 

aya halinde onun etrafında 
toplanması br..tü d"' .11 t 1 · • u n unya mı e -
ebrın~ .unutulmaz bir ders ve 

e edı hır imtı' al U • l 
l A n munesı o -

mıya ayık muhteşem tarihi bir 
manzaradır. 

İsmet lnönünün bu müstakil 
- Sonu 3 Uncll Sayfada 

(1) Bu makale bellctcnin 1 
nun 1939 tarihli ve 9 sayılı ~ü~!: 
ıında ç ıkacaktır. 

İntihabın yenilenmesine ka~ar ver~n· Büyük Millet Mec. 
l~sin~n beşinci intihap devresi nihayet bulmuştur Hilmi Baykal dün de Belediye 

reisimiz B. Etem Mendresle be· 

Yeni Meclis 3 Nisan Pazartesi günü toplanacaktır 
raber Gilzelhisar, Kurtuluş ma• 
hallelerile Aydın - Çine ıoıesi 
üzerindeki Belediye hayvan 
ahırları ve civarını, eski Güm
rük önünden Nazilli köprnıUoe 
k odar gazi bulvarının şimal kıa• 
mını tetkik etmiştir. 

"':'ö.""t"· fot .. , •oı; ,•:. t :.:.: Ankar 27 - Büyük Millet 
Meclisi bugün reis Abdülhalik 
Rendanın başkanlığında toplan
mıştır. Celsenin açılmasım mü
teakip Başvekil Refik Saydam 
bir çok defa alkışlanan beyan
namesini okumuş ve bazı hatip· 
ler söz alarak hükumetin proğ
ramından takdirle bahsetmiş
lerdir. Müteakiben tayini esami 
.sureti!e bükümete itimat oluo
ması reye konularak mecliste 
hazır bulunan 341 mebusun it
tifakile itimat reyi verilmiştir. 

ikinci celse yine reisi Abdül
halik Rendanıo ba şkanlığında 
açılarak enciimenlerde tetkikatı 
ikmal ed len ve ehemmiyetlerine 

binaen müstaceliyet karariyle 
ruznameye alınan damga resmi 

Vali ve C. H. P. başkanlığına 
' 

Bu neticenin bildirilmesi üze
rine kürsilye gelen başvekil 
Refik Sayddm gerek şahsi ve 
gerekse kabine arkadaşları için 
gösterilen itimatdan dolayı mec · 
lisi umumi heyetine teşekkür 
\;;\.&U&:l l.I& • &.#V&a.......,__ ---• - - • -

mebusu Hasan Saka ve arkadaş 

ları tarafından verilen atideki 
takrir okunmuştur. 

"Büyük millet meclisi intiha
batının yenilenmesine karar 
verilme ioi dileriz.,, 

Takrir ittifakla tasvip 
ve celse yarım saat tatil edil
miştir. 

Ve 
Ankara 27 (A.A.) - 25-26/l 

/939 gece~ saat 23/14 geçe 
Aşkale kazası mıntakasında 
bir zelzele olmuştur. 70 hane
den mürekkep kükiirtlü köyün
de 20 evin alt duvarları çök
müş diğerleri hafifçe çatlamış-

kanununda yapı1acak· tedilatla 
ba zı devair bütçe1erioe tahsisat 
konulması hakkındaki kanun 
layihaları kabı l e dilmiştir 

Trabzon mebusu Ha!'an Saka 
ve arkadaşlarının şu takriri o 
kunmuştur. " Bundan evvelki 

takririmizde intihabatın yeni
lenmesine ve ruznıtmede mü
him bir madde ~almamış ol
duğundan meclisin Nisanın 
3 üncü Pazartesi gü11ü fe.,kalade 

olarak ioikadına knar verilme . . ,., . 
Bu takrir de müttefikan kabul 

edilmi ve reis Abdülhalik Ren
da intihabın yenilenmesine ve 
inikada nihayet verilmesine dair 

ittihaz buyurduğunu kar arlarla 
beşinci intiha p devresine niha-

yet veriyorum demiş ve kısa 
bir nutk irat ederek celseyi 

kapamıştır. 

E 
tır. İnsan ve hayvanca zayiat 
yoktur. 

Tetkikat için mahalline heyet 
gönderilmiştir· 

Amasya 27 (A.1\.) - Bu sa-
bah saat 6/45 de o'dukça şid· 
detli bir zelzele olmuştur. Zayi-
at yoktur. 

...... ~ ................ ,...~- ····~ ··••rAJ'·~··~··~ 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 
Ar şubeıniz tarafından 19 Mayıs 939 Ata

türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserler de ~ • 
satın alınacaktır. ı 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 1 olunur. 

... ....... -v-r.:wv~.-. •• -~ v...-...-rv•••..-"V"'V""'~ 

Halkevi başkanlığına 
Parti Tüzüğünün 31 inci 

maddesi mucibince büyük Mil
li Şef ve genel başkanımız 
ismet İnönii, beni genel sek· 
reterliğe seçmiştir. Bugünden 
it:baren derhüde ettiğim yeni 
ödevimde teşkilat arkadaşla
rımın kıymetli yardımları ve 
verimli mesaileri ban~ işle
rımde ayrıca bir kuvvet ola
caktır. Bütün Parti ve Halk-
evli arkadaşlarımı sevgi ve 
saygı ile selamlarım. 

C. H. P. Genelsekreteri 
Erzru~ Saylavı 

Dr. Fikri 

Sayın Dr. Refik Saydam 
Başvekil 

Büyük Milli Şefimiz ve u
mumi Reisimizin sizi Partimiz 
umumi reis vekilliğine tayin 
buyurmalarından Aydın Par
tililerinin duydnğu sevinç ve 
muvaffakiyet temennilerini yü
rekten tazimlerim'e arzeylerim. 

İlbay ve 
C. H. P. İlyönkurul Başkanı 

Ö. Günday 

Dr. Fikri Tuzer 
C. H. P. Genel sekreteri 

Ankara 
Büyük Milli Şefimiz ve U

mumi reisimiz tarafından Par
timiz genel sekreterliğine ta· 
yin buyurulmanız Aydıo Par· 
tililerini çok sevindirdi. Teb
rik ve muvaffakiyet dilekle-
rimizi yürekten saygılarımızla 
arzeylerim. 

İlbay ve 
C. H. P . İlyönkurul Başkanı 

Ö. Cünday 

Sayın Dr. Refik Saydam 
Başvekil 

Ankara 
Partimiz umumi reis vekil

i ğine tayin buyurulmanızı can
dan kutlular ve muvaffakıyet 
dileklerimizi tazimler imizle 
arzeylerim, 

Halkevi Başkanı Avukat 
N. Akkor 

Dr. Fikri Tuzer 
C. H. P. Genel sekreteri 

Ankara 

MütehassJs B. Hilmi Ba.ykşl 
buglln de tetkiklerine devam 
edecektir. 

Cumhurreisimiz 
Büyük Millet Meclisi aza· 
larına bir çay ziyafeti 

verd\ler 
Ankara 27 - Reisicumhur 

ismet İnönü bu akşam Çanka· 
yada Riyaseti cumhur köşkilode 
Bilyük Millet Meclisi azalarına 
bir çay ziyafeti vermiılcrdir. 

\
Veteriner fakültesi 

batına çıktı 
Ankara 27 - Veteriner fa· 

kültesi ton sınıf talebesinden 
elli kişilik bir gurup başlarında 
profesör Süreyya Tahsin Aygüıı 
oldıığu halde bir tetkik ıeyaha
bna çıkmışlardır. 

Grup e~vela lstanbula gide· 
cek oradan Yalova ve Buruya 
giderek merinos fabrikasında 
tetlcikatta bulunduktan sonra 
Karacabey harasında mesleki 
tetkikler yapacaklardır. 

Polonya - Almanya 
yaklaşması 

Bertin 27 - Varşovadan bil
dirilidiğine göre Alman hariciye 
nazırı Fon Ribentrup ile Polon
ya hariciye nazırı Bek muall~k 
meseler hakkında esaslıca mü
zakerelerde bulunmuşlardır. 

Fon Ribentrobun komiter a
leyhinde otan devletler milmes
sillerini kabul etmiş olduğu bil
dirilmektedir. 

: .... .. , ...................... ı 
ı Kanatlanan Cumhuriyet ı 
t nesline kurbanlarımızla ı 
ı kuvvet verelim. i : .......................... .. ....... · 1 A .&. A. A ..._._. .. A.ı.A.,~.v ~ 

Halkevi spor 
şubesi üyelerine 

Sizi başımızda görmek ten 
duyduğumuz sevincimizi mu
vaffakiyet dileklerimizle ve 
yürekten saygılarımızla arzey· ı 
lerim. 

Halkevi Başkanı Avulrnt 
Neşet Akkor 

Şubemiz komitesinde boşa
lan iki üyelik için seçim ya· 
pıymnk üıere, ıubemize yazılı 
arkadaşlarımızın 28/1/939 gn
nü saat 20 de Halkevi salo
nunu te:ırifluioi dilerim. 

Spor şube~i başkanı 
Rifat Emnalar 

v• ..., v rv- ,....... • • .,... • ,,... ' • w .-.... • • .,....,,. lb01"'.: 1.•.·~. :· :·~ .:•.:.·u .. , ... , .. -· ' .... ,., • .:,: !'!~ 
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Orta ve ilk tedrisata ait 
tali komisyonlar birleşerek tek 
komisyon halinde çalışmış ve 
hazırladığı raporla yüksek ted
risat tali komisyonunu tanzim 
ettiği rapor komisyonumuza ve
rilmiştir. Kcmicıyonumuz heyeti 
umumiye halinde toplanarak 
mütehassıs encümenlerden gel· 
miş olan bu raporları tetkik ve 
münakaşa ederek aşağıdaki ka· 
rarlara vasıl olmuştur. 

A. İlk ve orta tedrisat halt· 
kında: 

1 - Üç ve beş yıllık ilk köy 
okullarını bitiren köy çocukları
na muhtelif ağrikültürel karak
terde daimi kurslar, 

2 - Askerler için kışlalarda 
veya müesseselerde ağrikültürel 
ve ameli kurslar. 

3 - Yetişkin ve askerlikleri· 
ni bitirmiş"köylüler için ağrikül
tü~el muvakkat kurslar. 

4 - Bu günkü kadın ve er
kek eğitmen teşkilatının geniş
letilmesi ve takviyesi. 

5 - Köy ilk okullarının bil
hassa dört ve beşinci sınıflarına 
ağrikültürel karakter verilme9i 
ve nazari, tatbiki ve ameli ola
rak bu tedrisatın meslek adam
ları ve köy öğretmen okulların
dan mezun olanlar vasıtasiyle 
yapılması. 

6 - Genç kız ve erkek köy
lü çocukları için ayrı, ayrı beş 

sınıflı ilk köy mekteplerioden 

seriyetle karar verilmiştir. 
15 - Bu mekteplerin her bi· 

rinin profesörler meclisi tarafın
dan müntehap birer rektör ile 
idare olunmasına ekseriyetle 
karar verilmiştir. 

16 - Bu mekteplerin ayrı ay
rı vekalet makamına bağlı ol· 
malarına ekseriyetle karar ve· 
rilmiştir. 

17 - Yüksek ziraat mektebi· 
ne girecek talebe bir sene önce 
pratiğe tabi tutulacaktır. 
18 - Orta ziraat ve or-

ta orman mekteplerinden pek 
iyi derecede mezun olanlar 
yüksek ziraat ve orman mek
teplerine girmeleri için olgunluk 
imtihanı vermeleri şarttır. Ve· 
kaletin bu gibilerin olgunluk 
imtihanlarına hazırlanmaları için 
hususi yardım imkanları derpiş 

etmesi. 
19 - Yüksek ziraat mektebi

nin nazari ve tatbiki tedris 
müddeti ön staj hariç olmak 
üzere dört senedir. (Ekseriyetle) 

20 - Yüksek orman mekte· 
binin tedris müddeti dört se
nedir. ( ittifakla) 

21 - Yüksek veteriner mek· 
tebinin tahsil müddeti, son se-
nesi staj olmak üzere (beş) se
nedir. (İttifakla) 

22 - Yüksek ziraat ve or
man mekteblerini bitirenler nam 

çıkmış olanlara mahsus bölge 
~----k~y \k meslek mektepleri. 

zed olarak yapılacağ talimatna
me ınubibince bir sene staj gör-

dükten ve devlet imtihanını 

yaptıktan sonra asıl memur o
lurlar. (İttifakla) 

6 - Muallim ve orta mek· 
teplerine ağrikültürel dersleri· 
nin ameli bir tarzda konulması 
ve ziraat mezunları tarafından 

okutulması, 
8 - Ziraatın ayrı ayrı şube

lerinden usta olmak üzere beş 
senelik ilk tahsilini bitirmiş ço
cuklar için küçük ihtisas mek
tepleri Sütçülük, küçük hayvan 
yetiştiştirmt:si, böcekçilik, aşı· 
cılık, ziraat sanatları, ziraat 
makinistliği ve saire gibi, 

9 - Köy öğretmen okulları
nın tevsii ve buradan ağrikül · 
türel karakterin genişletilmesi. 

10 - Hayvan sağlık memur 
ve nalbant mekteplerinin ihtiyaç 
görüldüğü nisbette tevsii ve 
arttırılması ve nalbant kursları 
açtırılması, 

11 - Bu günkü orta ziraat 
ve orman mekteplerinin ihtiyaç 
nisbetinde arttırılması ve bu 
mekteplere yine orta mektep 
mezunlarının ve tercihan köylü 
ve çiftçi çocuklarının alınması 
ve üç senelik tedrisat yapılması. 
12 - Orta ziraat ve orman 

mekteplerinden mezun olanların 
yüksek ziraat ve yüksek orman 
mekteplerine girmeleri 18 inci 
madde ahkamıoa göre tesbit 
edilmiştir. 

B. Yüksek Tedrisat 
13 - Yüksek ziraat enstitü

sünde bulunan teknoloji ve ta
biiyat fakültelerinin lavına ek
seriyetle karar verilmiştir. 
14 - Yüksek ziraat enstitüsü

nün şimdiki bünyesinde mevcut 
Orman, ziraat ve veteriner fa
kültelerinin müstakil yüksek 
mektep haline konulmasına ek-

23 - Talimatnamesine göre 
halledilmek üzere yukarıda ya· 
zıh her üç mektep doktora, ha
bilitasyon ve ihtisas gibi ilmi 
rütbeleri tevcihe selahiyettardır. 
(İttifakla.) 
24 - Her üç mektepde ders 

sahaları ve kürsüler ve müfre· 
dat programları o mektebin 
tedris heyeti tarafından tesbit 
olunur. (Ekseriyetle.) 

25 - Üç yüksek mektepte 
Fransızca İngilizce ve Almanca 
lisanları ayni kıymet ve ehem· 
miyettedirler. (İttifakla) 

26 - Lisan meselesi dersler 
derecesinde ehemmiyeti haiz 
olarak tedris olunur ve imtiha
na tabi tutulur. (Bir muhalif 
reyle) 

27 - İlmi rütbe almak iste-.. 
yenlerin acgari bir lisan bilme
si lazımdır. (Ekseriyetle) 

28 - Üç yüksek mektepte 
encebi mütahassıslar bulunduğu 
takdirde de tedrisntın türkçe 
yapılması (İttifakla) 

29 - Ecnebi mütahassıslar 

enstitülerin idari işlerile meşgul 
olamazlar, sırf roşerş ve tedris 
elemanlarıdırlar (İttifakla) 
30-Yüksek ziraat enstitüsü ka

nunundaki ilmi derecelere ait 
hükümler bakidir. (İttifakla) 

Kongre heyeti nmumiyesinin 

nazari tasvibine arzedilmek d
zere Yüksek başkanlığa takdim 
olunur. 
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iLAY Ti iZiN 
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938 senesi zirai vaziyeti mem
nuniy verici bir mahiyettedir 
Geçen sene 60995 hektar • 

arazı ye 
1 - Kışlık mezruat : 
ilimizde geçen sonbahar ve 

kış mevsimleri çiftçi için çok 
müsait geçtiğinden kışlık ekiliş 
evelki seneye nazaran fazla ol
muştur. Mevsim yağmurlarının 
fasılalı yağması ekilişin fazla 
olmasını intaç ettiği gibi ekin
ler de matlup derecede paçala
nup kardaşlanmışlardır. KlŞ son
larında havaların normal geç
mesi yüzünden ekinler zamanın· 
da başak çıkardıklarından çiçek 
açtıkları mevsimde telkıh işi 
noksansız olmuş ve binnetice 
harmanlar da geçen seneye nig 
betle bereketli olmuştur. 
Yağmurların kafi derecede 

yağması yüzünden topraklar yaz 
mevsiminde kuraktan fazla mü· 
teessir olmamıştır. 

2 - Aydın merkezinde yap!
lan yağış ra!latlarına göre bir 
sene zarfında merkeze yağan 
yağmıır miktarı aşağıdaki liste
ye yazıldığı veçhile ceman 733 
milimetredir. Bu miktar yekun 
itibarile geçen senekinden fazla 
olduğu gibi 336,2 milimetresi 
938 senesinin son aylarına tesa
düf ettiğinden mezruat pek iyi 
istifade etmiştir. 

1938 senesi yağış vaziyeti : 
Ayların Yağmur militan 
isimleri milimetre 

İkinci kanun 1938 126 
Şubat " ,, 132 
Mart ,, 11 61. 8 
Nisan 11 ,, 68 
Mayıs 11 11 9 
Haziran ,, 11 O 
Temmuz ,, " O 
Ağustos ,, ,, 1, 2 
Eylül ,, ,, 46, 6 
Birinciteşrin ,, 72, 1 
ikinci ·,, ,, 63, 8 
Birincikanun ,, 152, 5 

Yekun 733 o 
3 - YAZLIKLAR : 
938 senesinde kış bidayetin

de bol yağmurlar devan ettiğin
den kış sonlarında toprak suya 
doyup meşbu bir hale gelmiş 
ve umumiyetle çay ve dereler 
ve bilhassa Mendres nehri geç
miş yakın senelerde gQrülmemiş 
bir şekilde taşmıştır. Bu taşkın 
kışlık mezruata kısmen zarar 
vermiş ise de yazlıklar için çok 
faydalı olmuş ve yalınız yazlık
ların ekimi biraz gecikmiştir. 

İlk yazdan itibaren yağmur
ların arkası alınıp lrnrak gitmiş 
isede kıştan suya doymuş olan 
topraklardan ve bilhassa mev
simiode iyi işlenmiş olanlar ku
raklıktan müteessir olmamışlar
dır. Aynı zamanda daha fazla 
mahsul almak için . pamuklarını 
bir çok müteşebbis çiftçiler hu· 
susi şekilde tedarik ettikleri su 
motörleri ile ve dolablar ile 
mendersten su alıp ekinlerini 
sulamışlardır. 

Pamuklarını sulayabilmek ar
zusu bölgemiz çiftçilerinde pek 
güzel yerleşmiştir. Bu maksad 
için bu sene dahi yüzlerce mo
tör çalıştırılIDıştır. 

Umumi vaziyet itibarile bu 
yılki eki liş geçen seneye naza
ran fazla olduğu gibi çiftçi ol
dukça fazla mahsul aldığından 

ve keza fiatlar da yardım etti· 
ğinden çiftçinin yiizü gülmüştür. 

937 senesinde ilimizin Nazilli, 
Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri
ne 938 senesinde Aydın, Çine 
ve Söke ilçelerine Nazilli pa· 
muk üretme çiftliği tarafından 
ıslah edilmiş akala pamuğu çe
gidi parasız olarak halka dağı
dılmak suretile bu yıl ilimizde 
111090 dekar akala pamuğu 

ekilmesi temin edilmesinden ba
riz l:>ir tesir yapm1ştlrJ 

Pamuk ıslah istasyonu rejimin 
ilimizde ziraat alatında yaptığı 

muvaffakiyet ve varlıklar şayani 
memnuniyettir. 

1938 Yılında ilimiz çevresin
deki kışlık ve yazlıkların ekiliş 
miktarı ile alınan hasılatı gös
terir. No, 1. 

4 - incir mahsulü : 
incir mahsulü ilk doğuşunda 

927 senesine nazaran % 5 nis· 
betind~ fazladır. Fiatlar da yar
dım eitiğinden bahçe sahipleri 
sıkıntı çel<memişlerdir. 

Ziraat vekaleti tarafından bu 
yıl Erbeylde tesis edilen incir 
istasyonunun ve işletme binala
rının incircilerimizi layık olduğu . 
mevkje yükseltmesi için ine rin 
yetiştirilmesinden istihlakine ka
dar olan bütiin ameliyeyi mü
tekamil bir şekile koyması için 
bu kıymetli mahsulü kemiyet ve 
keyfiyetce yükseltmek ve cihan 
piyasalarında rağbet kazandır
mak emel ve gayasiyle kuru· 
lan incir istasyonunda Ameri· 
k ada munhasıran bu iş için tet-

kika tta bulundurulan bir müte
hassıs idare!linde ve müteaddit 
teknisyen ve elemanlar tarafın
dan idare edilmektedir. 

5 - ZEYTİN MAHSULÜ: 
Zeytin mahsulü geçen seneye 

nazaran % 5 nisbetinde fazla ol
duğu gibi fiatlar da yard1m et
miştir. Bölgemizde zeytincilik 
şayanı memnuniyet bir şekilde 
inkişaf etmektedir. Gerek yeni
den dikmek suretile ağaç ade
dinin çoğaltılması ve gerekse 
mevcut deliceleri aş lamak 
timar ve bakım hususlarında 
halkta iyi bir heves uyandırmış
tır. 

Bölgemizin kıymetli mahsulle 
rinden olan zeytinlerimizin ba
kım, timar ve budama usulleri
ni öğretmek ve bu işleri köy
lüye öğretecek ustabcışılar yetiş
tirmek maksadı ile bir mütehas-
sıs idaresinde Aydın merkez ve 
ilçelerinde muhtelif kurslar açıl
mış ve bu kurslara devam 
edenlerden (200) den fazla eş
hasa usta ve yamak v esikaları 

verilmiştir. 

6 - MEYVACILIK: 
Bölgemizde meyvacılığın mat

lup şekilde inkişafına azami gay
ret edilmektedir. Bu maksadın 
temini için her sene olduğu gi-

1 

ziraat edilmiştir 
bi bu yıl da fidanlığımızda mey
valı ve aşılı ve meyvasız olmak 
üzere ceman (14675) adet muh
telif cins fidan encümence ve
rilen karara tevfikan bedelleri 
mukabilinde taliplerine veril
mekte olup şimdiden gelecek yıl 
için de keza tevzi edilmek üze
re gerek çekirdekten ve gerek
se çelikten ( 100000) den fazla 
fidamn yetiştirilmesine çalıııl· 
maktadır. 

7 - TÜTÜNCÜLÜK : 
Bu yıl Söke, Çine ve merkez 

ilçelerinde nefis tütünler yetiş
tirilmiş ise de biraz düşkün fi· 
atle satılmıştır. 

Gelecek sene için de hasta
lıksız ve güzel tütün yetiştirile
bilmesi için tütün dikilen diğer 
ilçelerde olduğu gibi merkezde 
de tütün tohumları ilaçlanmak-
ta ve tütüncülere lazımgelen 
fenni öğütler verilmektedir. 

8 - Arıcılık : 
Arıcılığın arzu edildiği cihet

le yükselmesinin temini maksa
dile bütçemize konulan ( 250 ) 
Hra tahsisat ile fenni ve otomatik 
olmak üzere (24) aded kovan ile 
(3) oğul sandığı yaptırılmıştır. 

Bu kovanlar eski fidanlıkta nü
muneli k olmak üzere halkın 
görgüsüne arzedilecektir. Bu 
tertip kovanlar daha kullanışlı 
olduğundan bölgemizde : miktar
larının çoğaltılması için çalışıl
maktadır. 

9 - İPEK BÖCEKÇİLlGt : 
İlimizde ipek böcekciliğioin 

inkişafı için Bursa ve Denizli
den her sene 30 - 50 kutu ipek 
böceği tohumu getirtilip muh· 
taç çiftçilere parasız olarak da
ğıtıldığı gibi yine bu maksadın 
temini için fidanlıkta yetiştirdi
ğimiz iyi cins ve aşılı (275) sak 
dut fidanları da tevzi edilmiş
tir. 

Bu sene bölgemizde cem'an 
(283) kutu tohum açılup (6420) 
kilo koza alınmış olduğu tesbit 
edilmiştir. 

10 - SEBZECİLİK 
Bölgemizde her çeşit sebzeler 

güzel ve bol olarak yetişmekte
dir. Sebzecilerimizin yetiştirdik· 
leri sebzelerden bölgemizin ih· 
tiyacından artanını İzmire ve 
hatta~ Ankaraya kadar gönde· 
rilip sattıkları memnuniyetle 
görülmektenir . 

iyi cing tohum tedariki husu
sunda müracaat eden sebzecile· 
rimize istedikleri tohumlar geti
rilip tevzi edilmekte ve bu iti· 
barla sebze cinslerinin ıslahına 
çalışılmaktadır. 

- Sonu yarın - _ 
- -

Avcılar kulübü 
toplandı 

Dün akşam saat 20 de şeh
rimiz avcılar kulübü, B. Halim 
Aysının başkanlığında toplanmış 
ve 5 şubat pazar günü merkez 
ve mülhakat avcıları un da işti· 
rakiyle Kızılca köy havalisinde 
bir domuz sürek avı tertibini ka· 
kararlaştırmışlardır. 
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Ç cukta tenbellik 
Çocukların inkişaf ve teka

müllerinde en zararlı neticeler 
tevlid eden amiller arasında ve 
başta gelen bir hal varsa 0 da 
tenbelliktir. zamanında <Snüne 
ge~ilmediği takdirde ileride ço
cu~n manevi sahada uğraya
cagı zararların telafisi zorlaşır 
ve çocuk bütün hayatınca bu
nun cezasını çeker kendisini 
kurtaramaz. 

insanlarda tabii olarak daima 
mevcut olan bir inkişaf meyli 
mevcutken teııbellik bunun önü
~ti kes~r vaziyeti normal şek
lınden ınhiraf ettirir. tenbelliğin 
önüne geçmek meselesi üzerin
de oldukça duralım: Ve bunun 
tedavi çarelerini düşünmeden 
ıebeblerini araştıralım. 

Çok defa bazı insanlar ten· 
belliğin dikkat veya · d k ıra e no -
sanından ileri geld'... . 

ıgını zanne-
derler .. Tabii bu vaziyet zahiri 
olan hır görüştür. Uzun dene
~:.den sonra pedegoklar tenbel
_ıgı? üç sebepten ileri geldiğini 
ıl~rı siirmüşlerdir. Mesela : ta
~ıı. teşekkül, ruhi teşekkül ve 
ıçtımai vaziyet B· . . . h b k .. . · ırıncısı azım 

ozu lugu ıle iç azalarının inti· 
zamsızlıg .. 1 K l k u a rahatsızlıkları 
tent.ff·· 1 

us rahatsızlıkları ile göı 
zayifliği bundan baıııık *k*d b* had . y a ı ı e ır 

e~cıklerin •işmesi gibi haller 
çbocul gu tenbelliğe sürükliyen 
aş ıca i 'il mı er olduğu anlaşılı-

yor. Ruh' b 
.. 1 se ep. .. şocuğun bazı 

agır hastalıklar y·· .. d d* .. d uzun en ıma · 

gın a prüzler tevlit etmesi, dün· 
raya gelmeden evvel annesinin 
Karnında ge . d' ... 

b 
çır ıgı tahavvüller 

ve unun t' · 
l 

ne ıcesı olarak çocuk-
arda hue l l ~u e ge en bazı ruh 
noksanlıklarının onları kabili· 
yetsiz bıratıkları anlaşılmakta
dır. 

Y. Göksel 
Bu meyanda en mühim nokta• 
larden biri de, çocuğun sene or
tasında mektebi değiştirmesidir. 
Okulun genel hayatına intibak 
etmiı ayni zamanda öğretmen

lerinin sözlerine alışmış olan 
çocuk başkabir mektebe varınca 
epeyce afallayacak ve bu yüzden 
zorluk çektiği gibi ekseriya u
yamıyacak geri kalmasına sebe
biyet verecektir. İşte o vakit 
çocuk tenbelliğin o çıkmaz yo
luna doğru yüz çevirmiş olacak
tır. Bu böyle olmakla beraber 
pek ender kabilinden tenbel 
olan çocuk mektep değiştirme
siyle kendini toplayanlar da bu· 
lunabilir, sonra çocuğun arka
daşlarının tenbel veya çalışkan 
olması onun faaliyeti üzerinde 
tesirini gösterebilir. Ekserya, 
Haylaz, tenbel, yobaz, kavgacı 
çocuklardan teşekkül eden bir 
sınıf çocuk üzerinde fena tesir 
yapması ihtimali çoktur. Öğret
menin not tak iri dahi bilhassa 
ıınıf geçme notları çocuğa 
bariz şekilde tesir etmektedir. 
elinden geldiği kadar çahşan 
verilen dersleride imkan dere
cesinde kavrayan, vazifelerini ya
pan talebenin, bir çok fena not 
aldığı takdirde bozulduğu ve ten
be1leştiği görülmüştür. Diğer ta
raftan çok haylaz, tenbel ve 
daha az kabiliyetli bir çocuğa 

iyi not verilmesi ile kuvetli 
reaksiyonlar uyandırır ve ço
cukları derslere kayıtsız bırak
mağa sevkeder. 

Çocukları yine tenbelliğe sü
rükliyen en kuvetli amillerden 

içtimai sebepler : - içtimai 
sebepler meyanında aile ve bil
hassa onun sıhhatının tesirlerini 
göz önünde bulundurmak l~zımdır 
Çocuğun çok elverişli ve faal . 
olması kadar tenbel olmasında 
da ailenin rolü pek çoktur. Bil
h~ssa çocuklarını daima hizmet
çıye terkeden ve ona baktır
maktan zevk duyan aileler yav-

lrulda~ı için fena hareket etmiş
er ır. Çoc .. ·ı ı· 

biri de öğretmenin kendi şahsi
yiti ve tedris, terbiye tarzıdır. 
Okul proğramları umumiyetle 
tanzim ve tesbit edilirken dai
ma orta derece gözönünde tu
tulmuştur. 

O halde öğretmenler çocuk
lara bilgi dağıtırken daima or
ta seviyeden yürüyecek fakat 
diğer taraftan geri veya ileri 
olan çocukları da gözden kaçır-
mayıp kontrolu altında bulun
duracaktır. Bu sayede mev-
zuları talebeye hazmettirmiş 

olur. Sınıfın seviyesinden 
yukarda bir takım talcrirlerde 
bulunan aynı zamanda derslerde 
gıyabilik, tecrübelere yer verrni-ugu ı e a akadar olup 

AYDIN 

Alman· Çek 
komşuluğu 

Çekoslovakya hariciye nazırı 

doktor Şuvalkoveski'nin yakında 
Berlini ziyaret edeceği hakkın-
daki iş'arat Berlinde bir fev
kaladelikle karşılanmıştır. 

Çünkü; bu Alman .. ve Çekos• 
lovakya konuşmaları sırf Çek 
devletinin dahili bir nizamname· 
nin kararını tatbikten ileri ge
lip buda yeni bir idare ve şekle 
dair Slovakya vilayet mahallinin 
kararlarından neşet etmiş bu· 
lunmatakdır. 

Prag ve her lin• uzun uzadıya 
münakaşalara lüzum görmeksi-
zin yeni komşuluk münasebet· 
lerine dair müzakerelerine de· 
vam edecektir. 

Doktor Şuval Kovesld sırf 
ait olduğu nezaretlerle temasta 
bulunacağına nazaran yakında 
Berlin devlet adamları arasında 
vukua gelecek müzakerelerinde 
takip edilecek mevzu üzerine 
değil sırf sureti icrası hakkında 
konuşmalar yapacaktır. 

En ziyade iki mühim mesele 
bu müzakerelerin mevzuu teşkil 
dtmektedir. Biri, Çokoslavakya 
da bulunan Almanların istikbal
deki vaziyetleri, diğeri de pratik 
olarak bu iki halkın birbirile 
olan münasebetleridir. 

Birincisi ile alakadar olan 
Akilliyetler politik ası eski bir 
manaya tabi olarak Almanların 
Çekoslovakyada yabancı bir 
un~mr olarak değil bilakis Çek
oslovakya halkı arasında tesa-
nüdü teşkil eden bir köprü ola
rak telakki edilecektir. Çilnkü 
bugün Çe coslovakyada yerleş· 
miş Almanların Almanya yaşa-

yış muhitile pek sıkı alakası 
vardır Bu Alman halk kitlesinin 
lideri doktor Kuntun bildir-
diği gibi Çekoslovakya şayet 
buradaki Almanların maişeti i· 
cap ettiren en mühim şartlara 
riayet ettiğinde bütün vazifele
rini ifadan geri durmıyacaklar-
dır. 

İkinci meseleye gelince yeni 
vaziyet ve hadisenin icabı ola
rak münakalat ve iktısadiyat 
noktai nazarından bazı budud 
değişmeleri vukua gelecektir. 
Fakat bu hudut hiç bir suretle 
iki ta,afın vaziyetini bozmağa 
amil veyahut muvasalatın cerya
nına mani bir şekilde değil bil · 
Akiı biribirile değiştirici ve feyiz
li neticeler veren müna~ebetle
rin realinet bir şekilde ceryanı
na badi olacaktır. 

~~~-:""'.~~:-:--~_;,,.,,.~~:m~-=--~;;;...-...:-~;._.~~-

an ve ker 
İyi bir çoban, her cemiyette ve her devirde değerli bir unsur

dur. Çünkü hayvan yetiştirmek, st"rvet kaynaklarından biridir, 
hem mühimlerinden biridir. Hayvan yetiştirmek, zamanımızda bir 
ilimdir. Bunu lbilemere, zooteknist diyoruz Şu var ki, zamanımızın 
ilmi şartlarına göre de hayvan yetiştirirsek, bunun basitleştirilmiş 
malumatını bilip tatbik edecek olan, eninde ve sonunda gene, 
yetiştirilen hayvanlarla en sıkı teması olan kimse olacaktır. Bu 
kimse, çobandır (yahut bugünkii seyistir). 

Bu günkü çoban, işini bitirdikten sonra ne yapar? Covvboy 
hikayeleri ve filimleri malnm olduğu için, bu husu.;ta, bir bakım
dan az çok malamatımız vardır. Avrupa ve şimal Amerikasıoın 
bu çobanlarının ise kitap okuduklarını, şarkılar söylediklerini, ken· 
dilerinin olan dansları oynadıklarını biliyoruz. 

Bize gelince, bizde çoban, kavalını çalar: .. ~em ne güzel v~ 
ne içli çalar, hayvan yetiştirme ilminin ne dedıgmden ptk haberı 
yoktur. Vaktiyle tiftik keçisini iyi yetiş!ire?i~mesi için Ao.kar.?da 
bir çoban mektebi açılmış. Sonra, açıldıgı gıbı kapa~mış. Bı~ guzel 
teşebbüs kimbilir hangi şartlar yüzünden bir zorakı hevesın kı~a 
ömrilnü yaşamış ve göçmüş. Bizde, bir çok güzel teşebbüslerın 
çokluk başına gelen hal. 

Fakat, gene çobana gelelim. O bile, çok baııit sanılan f~kat 
haddı zatında bir insan ömrünü dolduracak kadar tecrübelerı ve 
zahmetleri olan işini görürken ve gördükten sonra, kavalı, tabiat 
ve canı arasında bir münasebet bulur ve bu münasebette ruhunun 
bütün canlılığını ve artistik açılıp uyanışını temin eder. onun ruh dd' . ve ma ı varlıkları 

nısb r d e ın e y~şlarma göre iş 
yen öğretmen çocuklarını mücer
ret mevzulara mücerret mef-

Halbuki biz şehirliler ne yaparız? Hemen her gece poker oy· 
narız. Bizim bir kavalımız dahi yoktur. Poker oy am1mah diye
cek kadar ahlak softası değiliz. Ama gecelerimizin, aile yuvala
rımızın üzerine rölans ve sürrölans ile kapanması kadar kuru fıl<a 

humlara boğarak bilhassa ka
labalık bir sınıfı uyuşturmuş ve 

ra ve hazin bir akibet olamaz. 
Burhan Belge 

[RADYö] 
2811139 CUMARTESİ 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUÖU 
1639 nı. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
13.30 Proğranı. 
13.35 Müzik ( eğlenceli plak

lar ). 
14.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajan!, meteoroloji haberleri. 
14.15 Türk müziği. 1- Tan

buri büyük Osman beyin - Hi· 
caz peşrevi. 2 - Faiz Kapancı 
Hicaz şarkı - Okşadım saçları
nı. 3 - Sadettin Kaynak .. Mu-
hayyer şarkı - Ne zaman gör· 
ıem onu. 4 - Fahire Fenan • 
Kemençe takıinıi. 5 - Refik 
F ersan - Gülizar ıarkı • Sabah 
güneş doğarken. 6 - TürkU • 
Dağlar dıığımdır benim. Oku
yan Mahmud Karındaş. Çalan· 
lar : Reşat Erer, Fahire F.ersan 
Refik Feraan. 

14.45 15.30 Müzik ( Hafif or• 
kutra - Pl ) 

17 .30 Proğram. 
17.35 Müzik ( dana ıaati-Pl ) 
18.05 Konuşma ( dış politika 

hadiseleri ) 
18 20 Türk qıüziği ( docesaz 

faslı • Suzinak ve hüzzam fa· 
sılları ). 

19.20 Romantik nıüzik 1iak• 
kında milsahebe - ve konser • 
Nurullah Şevket, Cevdet Mem• 
duh. 

19.55 Temsil - Deniz hasreti 
Yazan Sadri Ertem. Radyo için 
tertip eden • Avni Dilligil. 

20.25 Türk müziği. 1 - 'fıan• 
huri Ali efe - Suzidil p,,şrevi. 
2 - Tamburi Ali efe - ikinci 
beste - bilmedik yariki. 3 -
Tamburi Ali efe - Ağır senıai • 
Kani yadı lebinle. 4 - Cevdet 
Çağla - Taksinı. 5 - l1mat 
ağa - Suzidil şarkı - Ülfetin 
geçdi efendim. l6 - Şakir ağa 
Suzidil şarkı Sevmişim bir kad· 
di mevzun. 7 - Ali efe - Su· 
zidil şarkı Her bir bakışında 
neşe. Okuyan : Muzaffer tıkar. 
Çalanlar: Vecihe, Retad Erer, 
Rusen Kam, Cevdet Kozan. 

20 50 Ajans, meteoroloji, zi
raat borsası ( fiyat ). 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Müzik ( küçük orkestra 

şef : Necip Aşkın ) 1 - Saint 
Saenı - Kahramanlar marıı. 2-
Heuberger - Şarkta suitioden • 
Raks eden kızlar. 3 - Johan
nes Brahms • Macar dansı No. 
9. 4 _ Keler Bela - Mabedin 

yaptıran aileler çocuklarına da
ha müsmir ve daha iyi itiyatlar 
kazandırmış olurlar. Çocukları 
tenbel yapan amillerin içerisin
de okul hayatının rolü pek çok
tur. Evvela her çocuk ailesinin 
gö1önünde tutacağı meseleler
den biri ( çocuklarını vaktinden 
evel okula göndermemektir.) 

ne!ice itibarile onları tenbelliğe 
do5ru yürütmüş olur. Bunlar
dan başka çocukların mevcudi
yetlerini göz önünde bulundur
mıyan ve çocukların ahvali ru
hiyelerine vakıf olmıyan öğret-

Türk milletinin büyük tarihi kararı(!) 
açılışı - uvertür. 5 - J · Breu· 
h ;r. İtalyan şarkısı. 6 - Her· 
nıann Dostal - Marş. 7 - Go-
unod - Bacb - A ve Maria. 8 -
Rafatle Valente - Uzak bir 

Okulun teşekkülü ve proğram
ları, manevi hayatı muayyen 
yaştaki çocuklar için hazırlan
mıştır. Bu vaziyet karşısında 

henüz gerek maddeten ve gerek 
manen inkişaf etmemiş olan ço
cuğu çabuk okusun diye mek
tep sıralarına atacak olursa o
nun. henüz nazik mevcudiyetini 
ezmış ve bu suretse çocuğu zor 
zoruna tenbelliğe sürüklemiş 
oluruz. Çiinkü çocuk yaş itiba
riyle kendinden fazla çocuklara 
yetişmek için kendisini zorlıya
caktır. Netice itibariyle muvaf
fak olamıyacak böylelikle su
kutu hayala uğramış olacaktır. 

me!1ler bazı çocukları tenbelliğe 
dogru sürüklemiş olur. M~sela : 
Bazl çocuk belli başlı mevzuları 
çabuk veya geç kavnyabilir 
ve yahut hastalığı dolayısiyle 
bir iki hafta okula gelemeyen 
hatta bazı mevzularda geri ka
lan çocuklara diğer çocuk gibi 
bakılması ayni şeylerin ortlar
dan de istenmesi çocukları cok 
yorar, geriletir, şevklerini kırar 
ve netice itibariyle tenbellikle-
rini icabettirir. Sonra öğretmen 
ler çocukların evde çalıştıklarını 
gözde tutmıyarak oıılara allın
dan kalkamıyacak derecede va
zife verirse çocuklara nevmida
ne bir takım haller tevlit etti-
rir. neticede tenbelliğe sevket
miş olur. 

Bnştarafı 1 inci sayfada 

tarihi milli kararla Türk mille
tinin mukadderatını kudretli c:l
lerine ahr almaz, büyük devlet 
planları arasında, Atatürkün 
milli terbiyeye verdiği tekamülü 
takviyeye azmetmiş olduğunu 
g3rüyoruz. "Milli Kültür iııkişa · 
fımızm mUhim esaslarını teşkil 
eden tarih ve dil inkilaplariyle 
ve bu yoldal<i ilmi çalışmalarla 
öteden beri yakından alakadar 
olduğunu bildiğimiz yeni cum
hur reisimizin bu iki kurumu 
doğı udan doğruya himayeleri 
altına almaları bunun manidar 
bir misalidir. 

Tarihin bütün devirlerinde 
kalkınma azmioi gösteren mil
letler daima milli terbiye mes
nedine dayanarak bunu yap
mışlar ve büyük t arihi şahci-

yetler dahili ve harici siyaset
teki kudretleriyle de\•lete beka 
t emin ederken, bunun başlı a
milleri arasında milli terbiyeyi 
birinci derece ehemmiyette tu
tarak, ilimleri ve güzel saoa.t
ları inkişaf ettirmişler ve mıl-
letleriuden büyük kültür devlet
leri vücuda getirmişlerdir. Çün
kü bütün maddi kuvvetler ve 
terakki:er, bütün iktisadi kal-
kınmalar, bütün milli refah ve 
saadet accak milli terbiyeye, 
fikri, ruhi ve ahlaki temellere 
dayanırsa hayatiyet ve baka 
bulur. 

Perikleş, August, XIV üncü 
Louis ve Büyük Frederik ile fe- 1 
tihten sonra İstanbulu islam ôie
mi için, şaşaası çoktan sönen 
Bağdatla parlaklık dcvri11in son 

menıleketten - Serenad. 9 -
J. Strauss - Sanatkar hayatı. 
Vals. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.25 Müzik (dans, Çigan-Pi) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

---==;;;;;;;;; 

yıllarını yaşıyan Kahirenin ye: 
rine en büyü bir irfan merkez, 

1 • 

haline koyan Fatih Sultan Meh
med ve Ankarayı bütün' şark 
için bir inkilap, küitür v~ istik
bal kaynağı yapan Ataturk, bu 
büyük de•:let prensipinin laye
mut mümessilleridir. 

İsmet İnönünün de büyilk se
lefi gibi, aynı yüksek ideali ta
hakkuk ettirmeye aznıetnıiş ol
duiunu görmekle bahtiyarız. 

Hasan Cemil Çambel 
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Deniz dibinden 
altın çıkarılıyor! 
Şimali Amarika'da, Alaska 

körfezlerinden birisi olan Ste

vens körfezinin dibinde muaz· 
zam miktarda altın vardır, Ame-

ri~a jeoleji enstitüsü deniz şu
besi bu altmları çıkarmak için 

hükumetinden bir imtiyaz a1mıştır. 

Yakında başhyacak olan ta
rama ameliyatın başında ma-

ruf mühendis Vilyan Okland 

bulunacaktır. Mühendis yeni bir 

tarak dubası yapmıştır. Yeni 
du.ba, her seferinde yerden on 

too ağırlığında balçık ve çamur 
çıkaracak kudrettedir. Buudan 

başka, tarak dubasına, birçok 
. kovalar daha ilave edilmiştir. 

Yeni tarak dubası elektrikle 
işleyecek ve 3000 metre derin-

liklerde açılacak. Tarak dubası
nın en orjioal tarafı b.unu işle-

tecek elektrik te deniz suyun· 
dan istiksal edilmektedir. Yeni 

tarak makine'Ji denizin dibine 
dalğıç indirilmeye hacet bırak
mamıştır. 

---~·-

İşleri aksi giden 
define arayıcılar 

-·-·~ 
Eski dünyanın denizlerinde 

balık iskelesinin, tuzlu balıkcı

ların arasında hazine bulmağa 
çalışmak, duvar kovuklarında, 

taş diblerinde define aramak gi

bi modaları yeni dünyaya sira
yet etti. 

Amarika sahillerinde bazı açık 

gözler, Amarikanın keşfinden 1 

sonr~ atlas dalgalarına gömü

len altın yüklü yelkenlileri sahil· 
lerde ararken, yüksek sosyete· 

ye mensup olanlardan bazıları 

dal adalarda define aramağa 

başladı. Geçenlerde Böyle bir-

L aç zat üç direkli bir gemiye 

binerek Kokos adasına gitmiş- ' 
tir'. 

Bu adada kıymeti milyarları 

:!an ö~~.:·fi=: :~~e~:~rn~!:~ 1 
rikalılar adaya gitmiştir . . Tarif I 
edilen yerleri aramışlar, taramış
lar, fakat ne defineye raslıya- J 
bilmiş, ne de on paraya... l 

Gemi Los Anjeles'e gelince, 
define arıyan kafile mahkeme· 

ye milracat etmiş: ,, Gemi tay
f al arı bize karşı geldi, gemide 

iCJtedikleri gibi hareket ettiler" 
diye şikayet etmiş Gemi tayfa
larından iki kişi ,,serkeşlik,, su
çunundan tevkif edilmiştir. 

ilin 
Aydın Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Belediyenin mülkiyetin· 

de bulunan Mesudiye mahalle

sinde 481 ada 4 parsel numa
ralı ve 294 metre murabbaı ar

sanın mülkiyeti açık artırma 

ile satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli metre 

murabbaı 40 kuruştur. 
3 - ihale bedeli taksitle ö

denecektir. 
4 - isteklilerin şartnameyi 

görmek üzere yazı işleri mü

dürlüğüne, arttırmaya girmek 

üzere 882 kuruş muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte 

13/2/1939 Pazartesi günü saat 

15 te Belediye Daimi Encüme· 

nine müracaatları ilan olunur. 
(1071) 24 28 7 11 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Hasan efendi mahallesinden 

Rifat oğlu Cevat şar müekkil
leri kızılca pınardan Muharem 

çavuş oğlu Hhseyin yaka ile 
Hasan öz yılmazın hıdırbeyli 

köyünün hayıtlık mevkiinde do

ğusu Apdurrahman köylü Yu· 

ıuf vereseleri batısı yol kuze

yi yol güneyi arnavut Şaban 

ile çevrili 7352 M2 bağçenin 

tasarrufunnn tahkiki için gazete 

ile ilan tarihinden 15 gün son

ra yerine m( mur gönderilecek

tir; 
Sözü geçen yerde mtilkiyet 

veya her hangi bir aynı hak 

iddiasında buluuanlar vana 1030 
fiş numarasile ogüne kadar ida

remize yuhut mabalinde bulu

nacak memura müracaatları ilan 

olunur. 1090 

:········ Abone şeraiti •••••••• 1 i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. 1 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
: p B . ı i . aaımevı. i 
i gazeteye ait yazılar için 1 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- l 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
f 'DÜracaat edilmelidir. i ................................................. 

lnıtlynz a:ı.hibl ve Umumt Ne,rlyat 
Müdürü : Etem Mendreıo 

Basıldığı yer 
C H P Bnıımevl 

F·~~~~~·,~~~~.~·~··~··~ 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ve 

• • • • • • + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
Süleymanın hanesine naklettim. +) 

hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve •l ! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ~~ 
•l kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [f~ . •t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+J 
f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) • ·~ 

rrl1-~~~IPRr.p~ ~1111'11~~· ~~~~lr..:;t;~!l"!lllıt"t~~~
!a~~ ·~~~,~~ıııı:~~,~~'!ı:'c~~,~~tı=ııı~ıı~!~~~~ 

AYDIN SAYI ı 4-44 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi .\1 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alfıtı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıd ır. 

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

rJI} 12 ay veresiye satış .. 

Basımevimizde 

KÖYLERİM·z İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defteri r-i ~ haiı~lanmıştır. ·:remiz işçilik, En iyi ~ns 
kağıt; S· ğlam ~Üf, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez. derecede ucuzdur 

.. 


