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Milli Şef 
Vekiller _heyeti şe

refine bir çay zi
yafeti verdi 

Belediye Meclisi 
Beledi gede : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Dün akşam Şubat devresinin 
son toplantısını yaptı 

aes 

Belediye Daimi Encümeni dün 
öğleden sonra Btlediye reiıi B. 
Etem Menderesin reisliği altın
da haftalık toplantııını yapm•ı· 
tır, Encümen bu toplantışıoda 
elektrik santıralı için sabn alı
nacak büyük motör için ıelen 
teklifleri tetkik etmiştir. 

Ankara 12 ( A. A. ) _ Dün 
aktam reisicumhur lnönü tara• 
fından Çankayada Riyaseticum
hu~ köş~ünde devlet ricali şe· 
refıoe bır kabul resmi yapıl
mıştır. 

~ 

Japonlar 
Haynanda yerleşiyorlar -.-·-Limanı büyük harp ge-
mileri için hazırlıyorlar -·-Parjs, 13 - Figaro gazete

sinin Hongkong muhabiri bildi· 
riyor: 

Haynaa adaııda yerleıen 
Japon kıtaları büytlk hava mey· 
danları inıa etmekte ve bnynk 
harp ıemileriain demirliye bil
meleri için limanı tarakla te
mizlemektedirler. 

Adadan kayıklarla kaçmak 
isteyen Çinlilerin üzerine harp 
gemilerinden ateı edilmiş ve 
kayıklar batırılmıştır. 

Belediye meclisi ıubat devre
sinin ikinci ve son içtimaını dün 
akşam belediye reisi Etem 

~ Mendresin reisliii altında yaptı. 
Evvelki toplantıya ait zabıt 

okunarak yazıldığı gibi kabul 
edildikten sonra ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine geçil .. 
di. 

Belediye muhasebesinin fasıl· 
lar arasında yapılmasına lüzum 
gösterdiği küçük bir münakale 
teklifi ile 937 senesi cezayı 
nakdilerinden gayri kabil tahsil 

• 
lpodrom 

---t--

Ve çocuk bahçesi 
tetkikatı 

Dün, ilbay Ôzdemir Gündayla 
belediye reisi Etem Mendres 

yanlannda sıhhat, Ziraat ve 
Baytar mtıdilrleri olduğu halde 
ıelırin çocuk istimlaki mukarrer 

bulunduğu anlaşılan bir liranın 
terkini hakkındaki yioe muha· 
sebe teklifi kabul edildi. 932 
senesi belediye vergi ve resim· 
lerinden mürur zaman müdde· 
tini doldurmuş ve artık tahsili 
imkanı kalmamıı olan 14641 
lira 21 kuruşun terkini hakkındaki 
Bütçe ve muvazenei maliye 
encümeni mazbata üzerine cer· 
yan eden müzakere neticesinde 
terkin muamelesinin kanuni 
müstenidatı üzerinde daha et
raflı tetkikat yapılarak netice-

• 

1 
sının bildirilmesi için evrakın 
tekrar bütçe ve muvazenei ma· 
liye encümenine tevdiine karar 
verildi. 

Vil '\yet umumi meclisi Azalı· 
ğına ıeçihniş olmalarından do-
Ja yı Belediye meclisi izalığ'ıodan 
istifa eden Halim Aysın ve 
Raif Günaydının iıtifa name· 
leri okunarak kabul edildi. Ruz 
namede konuşulacak başka bir 
şey olmadığından mecliı Nisan· 
da toplanmak üzere dağıldı. 

500.000 balya pamuk 

Ôğ,endikimize göre bir Al
man fabrikasını temsil etmekte 
olan firmanın teklifi bazı huıuı· 
larda proje ve şartnameye uyma· 
makla beraber uzun zamandan 
beri devam etmekte olan bu iı 
üzerinde daha elverişli bir tek· 
lifin yapılmamış olması ve bu 
tekHfin teknik mahiyetini tayin 
hakkı iıe projeyi tasdik eden 
nafia vekiletine ait görülmüı 
olmasına binaen dosyanın oldu· 
ğu gibi vekilete~gönderilmeıine 
ve oradan gelecek emre gCSre 
hareket edilmesine karar veril• 
miştir. ..... ~. 

Halkevinde: .. ... ... 

Bu hedef için ekim sahası 280.000 İdare Heyeti 
hektardan 556000 hektara çıkarılacak , toplandı _ ı Halken idare heyeti diln ak· 

Hükümet, pamuk mahsulümilzlln 500.000 balyaya çıkartılması ıam üzere Halkevi reisi Avukat 
hakkında, Milli Şef İsmet lnönünün vermiş olduiu direktifin ta• • B. Neşet .\kkorun batkaolı~ı 

d . k \ altında toplanmıt ve H~lkevlerı· hakkuku içiu hazırlanmıı olan programın ta.tbikioe evam etme -
nin kuruluşunun yıl danDmll 

tedir. L il cı'baılanma- münasebetiyle 19 şubat parar 
Bu proıramın ana hatlarının çiftçiuin ma"iae e günü Aydın Halkevinde yapıla-

Japonlar, adadan biç kimse· 
nin çıkmat1na müsaade etme· 
mekte ve kaçarken yakalana
cakların derhal idam edilecek· 
lerioi ilin etmektedirler. a.a. 

dayandığı esaslar, ekimin ge· ıı, ıulama, gübre, çeıitlerin ıs- cak merasim ve kutlulama pro-
bahçeıini ipodrom ve asri mezar 1 b 1 • d lanma · d ı_ t niıletilmesi, doğum hasılatının a ı, çır çır ev en, epo gramı üzerın e 11onuşmuı ur. 
lığını gözden geçirmişlerdir. faılalaıtırılmaıı ve maliyet fi· ve standardizasyon, hastalık ••• 

Yeni Ziraat fidanlığında da atının indirilmesi, ticari kalite- ve b6ceklerle mücadele, büyilk Tayinler 
bir miiddet kalmıılardır. 01•0 ıslahı, te,.•Obe 1• stasyonları arazinin taksimi ve itletme ıe- d . • •k 

~ Şehrimiz emniyet aıresı ~ o-
;;;;--İİiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiii._iiii;;;;;; ... ;;;;;;m;;; ... ._;;;;;;;;__,..,.__, __ ;;;;;;,.;;.._ ____ iiiilli;;;o;;;;;;;;;;; ........ ________ iiiiiiii_;_iiiliil __ _.. ..... ----..-..-;;;;;;;;;; killeri, ziraat amelesi, propa· Ô ç k 

miseri 8 . lımail zkan an ın 

Acaba ispanyada Kr. al ~:ı~:.·.u;!::~ kı.:::;~.ı~:::n ;~ ~!~~r~omiserliğine tayin edil· 

• mevzuları ihtiva etmektedir. lsmail Ö.zkandan inhilal ede· 
Son senelere kadar Türkiye cek komiserliğe de Çankırı ko· 

ilk ·ıade ed·ııecek m·ı ! dahilinde ekilen pamuklar, iane miseri B. Şerafettin gelecekdir. 
(açık doza) ve yerli denilen ka• .... ~ 
pah kozadan ibaret olmak llze- Filistinde 

1 re iki tip altında toplanıyordu. T ethiş hareketleri • ıt F .1 k Aşağı kalite olan bu pamuklar 
ngı ere ransa ı e Fran oyu dış piyasalarda iyi amerika pa- te~ı:::!uer?~aa\~·ete·!in:d~ı:;! 

muklarına göre çok düşük bir etmektedirler. Son 24 saat zar· 

tanımak U •• zered·ır Bu kararı ·ık·ı fi~at alıyordu: 932 denb_eri :ki· fında 3 yabudi öldürülmü, ve 
• mıne başlanan Klevland ıse dun· 4 yahudi de yaralanmıştır, . 

h •• k •• b• kt• ya piyasalarında en çok ve ıs· İngiliz kıtaları Yafada bır u umet ıranda ı·ıan edece ır . rarla aranan bir tipti. yahudi polisini öld~rmüş. olan 
Sonu 2 inci aayfada bir çeteyi imha etmı~lerdır. 

Londra 13 - Siyasi lngili:ı mahfillerinde Londra 13 - İspanya işleri etrafında İngiliz 
ıöylendiğine göre İspanyada kırallığın ihyası leh gazeteleri bu sabah şunları yazmaktadırlar. 
ve aleyhinde general Franko üzerinde hiç bir 1 - Fransa ve İngiltere General Frankoyu 
tazyik yapılmıyacaktır : tanımak üzeredir. 

D j 2 - Karar Londra ve Paris tarafından müt-
l on ovan tahta çıktığı takdirde yeni bir tereken ittihaz :edilecek ve aynı zamanda ilin 
•panyanın doğmuş olacağı bu siyasi mahfillerde olunacaktır. · 

mevzubahs olmaktadır. a .a. 3 - Bu karar çok gecikmiyeccktir. a.a. - ~- ~ ·=-=='=====~=========;:;;;;;;;.;::~==~~~~~ 

Cumhuriyetçi ispanya Hükiimeti 
Madritden bir beyanname neşretti 
Madri~ lA3 (A. A.) - Madridde toplanmış olan cumhuriyetçi 

ispanya hukumeti ıu" r ti ' llA -d f · t · ı 1 · a e mı ı mu a aayı ıcap e bren meıe e erı 
tetkik etmittir. 

Saat 20,30 da matbuata verilen bir beyannamede ispanya top-
raklarını kahramanca üd f . m a aa eden kara, denız ve hava kuvvet-
lerine hhkfımetin !e~ckkürU bildirilmelrtl!dir. 

· Erzincanda 
Kurtuluş bayramı 

.... -
Erzincan 13 (A.A.) - Erzin

can ıehrinin kurtulutunun yir· 
mi birinci yıl dönümü bu giin 
binlerce balkın iştirakile parlak 
bir surette teıit~ edilmittir. 

Hadiselerden ilham : 

Aç tavuk ••• 

Tan gazetesinin baş sahife· 
si .,de bir İtalya haritası ile al
tındaki yazıları gardüm. 

Sinyor Muıolioi eski Roma 
imparatorluğunu ihya etmek 
istiyormuı. Kim bilir knç gece
lerin mahsulü tahayyülitı olan 
bir harita da yaptırmış; mesai 
odasının duvarına asmış. Bu 
haritanın bir örneği de umumi 
meydanda imiş. 

Herkes istediği gibi hayal kur
makta serbesttir. Türk\=emiı:de 

bir darbı mesel vardır. 

Her gönülde bir arslan ya tar. 
derler. 

Yalnız bu gönüllerde yatan 
aralanın başkalarının . midesini 
bulandırmaması, kurulan bu hül· 
yaların da kimsenin zararını iı
tememeıi şarttır. 

Meseli Sinyor Mussolini bizim 
gibi bir buçuk lira verip her 
ay bir tayyare bileti alabilir ve 
bu bilet cebinde oldukça kaza-
nacağı binlerce lirayı bol bol 
tahayyül edebilir. Buna kimse 
bir şey demez. 

Duamı 2 lnci ıablfedt 

. . 
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Beşinci kısım : Sıhhat ve Aydın, Çine, Muğla yolu. Bu 
hayır işleri. yolda azmak, mendres, Çaltı ve 
Bu kısma ayr.lan 69791 lira- eski Çine ahşap köprüleri da-

t1an 61705 lira 65 kuruşu sarf hil 15 adet köprU tamiri, 7 
t dilerek 8085 lira 35 kuruşu adet menfez inşası Çalb köyün-
iınha edilmiştir. İmha edilen de 514 metre tul sose tamiri, 
tahsisat maaşattan yapılan ta- 15 16, 27·40, 30-34 ve 60·61 
rarruflardan ileri gelmiştir. Has arasında 78559,17 metre mu-
t ahanenin bütün daimi ihtiyaç- rabbaı kaldırım inşası ve 680 
hrı temin.edilmiştir. Daimi mas· metre tul sandık, telli dede yo-
ı aflardan başka 1000 liraya lunda 275,80 metre mikap ham 
l ir ameliyat masası, 500 liralık tağ 238-5 metre mikap kırma 
rlatı . cerrahiye 100 liraya üç taş ihzar edilmiş ve 81 amelei 
r.det alat dolabı ve ayrıca da 16 mükellef ile de 1560 metre 
l:at yatak yaptırılmıştır. mikap kaya hafrı yapılmış ve 

Firengi tedavisi için 1000 li- 72 metre mikap imli vücuda 
f alık Neogalvarsan ve sıtmalı- getirilmiş ve bunların hepsine 
lar için 500 liralık kinin· alınmış- 15731 lira 73 kuruş para sarf 
t ır. Hastahaneye · 2530 hasta edilmiştir. 
~ atmlmak suretiyle ve 11222 

Nazilli Bozdoğan yolu, Bu 
lıasta ayakta muayene veteda· yolda 7 adet ahşap köprü tamir 
vi edilmiş ve 9178 rontgen ve 
laboratuvar muayene i Te 1203 edilmiş ve 10·13 arasında mü-

teahhide ihale edilen şos~ye ı ahıs üzerine ameliyat yapılmış-
560 metre mikap kırma taş tar. 

Akli:öy dispanserinde 1546 ihzar edilmiş ve 704 lira 78 
} asta muayene edilmiştir. kuruş sarfedilmiştir. 

Munzam tahsisatla 808856 Koçarlı - Karapınar yolu; 130 
) ira olan 937 bütçemizden se- metre uzunluğunda Büyük Mend-
nesi içinde bu suretle 764283 res ~ öprüsü inşaatı tamamen 
lira 82 kuruş sarfiyat yapılarak ikmal edilmiş 3 adet köprü ta-
~4572 lira 8 kuruş imha edil- mir edilmiş 2091,20 metre mu-
niş olduğuna göre bütçenin rabbı kaldırım inşaatı ve müte-
t atbik nisbeti % 94 Ü bulmuş· ahbide ihalesi yapılan 10 met· 
lur. relik beton köprü inşaatına ih-

Sayın arkadaşlar : zarat raporu 'verilerek 11580 
Alb kısım adi ve bir kısım lira 3 kuruş sarfedimiştir. r evkalade olmak üzere tanzim 

r dilen 937 yılı bütçemiz hesabı Kuyucak - Karacasu yolu; 
1 ati ile alakadar olup yapılan Mendres köprüsü dahil olmak 
i 1Ieri izah ettim. Şimdi içinde üzere 23 ahşap köprü tamir 
bulunduğumuz 938 yılı henüz edilmiş 13 metre mikap bir köp-
rona ermemiş ise de birinci ka- rü ve ayağı tamir ve Karacasu 
ı un sonuna kadar geçen gün- Yenice köyü arasındaki şosaya 
ler ve çalışmalarımız hakkında 319 metre mikap kum ferş edil-
yüksek heyetinizi tenvir etmeği miş ve 1393 lira 47 kuruş para 
foydalı görüyorum.~ • sarfedilmiştir. 

938 yılı bütçemiz icra vekil- Sultanhisar - Yenipazar yolu-
!eri heyetinin 7 /6/938 günlü Bıiyük Mendres köprüsü dahil 
toplantısında tanzim ettiğimiz olmak üzere 5 adet ahşap köp-
914402 lira olarak. yüksek tas- rü tamir edilmiş ve 408 lira 29 
dika iktiran etmiştir. kuruş para sarfedilmiştir. 

937 mali yılından müdevver Nazilli - Alaşhir yolu - bu yol-
ınalsandığı, ziraat ve iş banka· da 189 amelei mükellefa ile 
ları mevcudundan 38500 lira 

204 kaya ışı 3328,80 metre 
fazlai varidatın munzam tahsi-

mikap toprak işi vüc.ude getiri·· cat olarak ilavesiyle bütçemiz 
952902 liraya baliğ olmuştur. lerek 1867 lira 10 kuruş sar· 

Birinci kanun 939 sonuna fedilmiştir. . 
1:adar tı-hsilat 492278 lira 76 Aydın - Tire yolu, bu yol ü-
kuruş olup bu miktarı geçen zerinde bir geçit temia edilmiş-
senenin bu ay sonuna kadar tir. 
olan tahsilatına nisbetle 33017 Aydın - F ata, Eğridere yolu, 
lira 57 kuruş fazladır. bu yolda 155 amclei mükellefe 

Adi fevkalade masraf bütçe- ile 588,5 metre mikap kaya işi 
sinden de birinci kanun sonuna 2874,75 metre mikap toprak 
kadar 473506 lira 87 kuruş vücuda getirilmiş ve 969 lira 
sarfiyat yapılmıştır. sarfedilmiştir. 

Yapılan işler; Süke-Kemer-Bağarası yolu, bu 
Nafiada : yolda 4 mükllef amele ile 96 met-
İzmir - Denizi yolu, Bu yolda · 

re mikap imla yapılmış ve 53 
Moralı köprüsü dahil olmak üze-

lira 90 kuruş sarfedilmiştir. re 57 ahşap köprü tamiratı, 
Burhaniye ve Kuyucak-Karaca-. Söke, Kuşadası yolu bu yol-
su iltisak noktasında 2135 da 17 metre mikap toprak işi 
metre murabbaı kaldırım inşa- vücüde getirilmiştir. 
atiyle 95 metre mikap toprak Söke, Ottaklar yolu bu yolun 
ve 37 amelei mükellefe ile 888 13+ 985 kilometreleri arasında 
metre -mikap imla vücude geti- 584,20 metre tul şose tamiratı 
rilmiş ve 1766 lira 20 kuruş yapılmış ve 2255 lira 55 kuruş 
sarfedilmiştir. sarfedilmiştir. 

AYDIN SAYI ı U( 

500,000 Balye pamuk N • 
zı 

Elektrik ve su me- Bu hedef için ekim sahası 280,000 
selesi hallediliyor hektardan 556,000 hektara çıkarılacak 

( Muharririmiz Nazilliden bildi
riyor) 

Nazilli bu sou günlerde yeni 
bir kalkınma içerisil\d.e ir.Kaza
bir çok yerlerinde esaslı inşa ve 
tamirata girişdiği gibi, en mü
him iki ihtiyacnın da cevaplanıl
masına hazırlanmaktadı. 

Salahiyeltarlardan öğrendiği· 
me göre Beledjye, kazanın elek
trik ihtiyacını karşılamak üzere 
kazanın en hücra köşelerine ye
tecek şekilde kuvvetli bir mo
tör getirtmeği ve tesisatının 

modern şartlar içinde ikmalini 
kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak belediye
ler bankasından 200,000 lira is
tenmekte ve bu para ile elek
trik ve su işlerinin eldeki para
ya ek olmak şartile ikmal edi
leceği bildirilmektedir. 

Mikyası mi itibarile % 03 me
madı ecnebiye taşıyan suyun 
şehre isali için, bu paradan 
175,000 lira, elektrik işi için de, 
mevcut 17,000 liraya ilaveten 
200,000 den artacak 25,000 lira 
sarfedilerek her iki ihtiyaç mat· 
luba uygun şekilde temin edil
miş olacaktır. 

Hanlar şehir hari
cine çıkarılacak 
Nazillinin içine kadar sokul

muş bulunan hanların, kazanın 
sıhhi şartlarını ihlal etmesi 
yüzünden, belediyece şehir ha
ricine kaldırılacağı ve bu işin 
hazirana kader ikmal edilerek 
neticenin alınacağı öğrenilmek
tedir. 

Civardan gelen hayvanlar şeh
re sokulmıyacak, ancak yükünü 
indirmek üzere şehre girecek 
ve bilahare şehir haricindeki 
hanlara bırakılacaktır. 

-···~ ...... 
Nazilli Halkevinde 

güreş dersleri 
veriliyor 

Mazilli Halkevinde bilhassa 
temin edilen bir güreş öğret

menin nezaretinde güreş dersle
rine başlenmış bulunmaktadır. 

Güreş derslerine gençlerden 
mühim bir. gurup iştirak etmek
tedir. Ayni muallim Sümer 
halkevinde de ders vermektedir. 

Hal ikmal ediliyor 
Nazillide iki ay evvel başlan

mış olan şehir halının inşaatına 
nisana kadar ikmal edilecek 

şekilde hız verilmiş bulunmakta
dır. 

Hal bittikten sonra şehrin 
muhtelif yerlerinde sebze ve 
meyva satanlarla şehir kasap
ları buraya toplanacaklardır. 

Halde sıcaklardan sebze mey
'va ve etleri muhafaza etmek 
için soğuk hava depoları bu
lunmaktadır. 

Ba, tarafı blrlncl sahifede 

Ege, S=1k:ırya ve Antalya mın
takalarında gene Ziraat Veki· 
leti tarafından seçilip ekimi 934 
senesinden beri tamim edilmeye 
başlanan Akala çeşidi pamuğun 
ticari kıymeti bugün, Teksas ve 
Brezilya pamuklarmı aşmış bu
lunmaktadır. 

Son bir senede Klevland ve 
Akala cinsleri ekim dolayısiyle 

memleketin temin ettiği varidat 
fazlası 2,012 000 liradır. Ziraat 
Vekaletinin tatbik ettiği proğ· 
rama göre 500.000 balyalık pa
muk rekoltemizin 250.000 tonu 
Klevlandl ve Akala olacak ve 
bu iki tipin verim ve kalite 
farkından dolayı çiftçinin eline 
her sene 6.259.500 lira fazla 
para girecektir. 

PAMUK EKİM SAHASI GE
NİŞLETİLECEK : 

Bütün yurt içinde kuru ve 
sulu şartlar altında ekilen pa
muklardan vasati olarak hekta
ra 180 kilo tel pamuk alındığı 

farzolunsa 500.000 balvanın is
tihsali için 556.000 hektarlık 
bir sahanın akilmesi icap et
mektedir. 936 senesinde pamuk 
ekimi sahası 280.000 hektar 
olarak tahmin olunduğuna gö
re maksada varmak için buğün
kU ekim sabasına 276.000 hek
tar, yani hemen hemen bir mis
line yakın fazlalaştırmak lizım
gelmektedir. 

Londra Fuarı 
20 Şubatta açılıyor 

İngiliz sanatları 1939 Fuarı 
20 Şubat 1939 tarihinde Londra 
Birminghoni şehirlerinde açıla
cak 3 Mart 1939 tarihine kıı
dar devam edecektir. Öğrendi
ğimize göre türkiyeden fuarı 

ziyart etmek için İngiltereye 
gidecekerin pasaportları İngiliz 
sefareti tarafından meccanen 
vize edileceği gibi gidüp gelme 
bilet ücretleri üzerindende tak-
riban % 1/3 tenzilat vapıla
caktır. 

Nazilli Halkevinde mü
samere hazırlığı 

Halkevlerinin açılma yıl dö
nümü olan · 19 Şubatta verilmek 
üzere Nazılli Halkcvi temsil 
kolunca, Kahraman piyesi ha· 
zırlanmaktadır. 

ilin 
Beden terbiyesi bölge 

başkanlığından 
15121939 tarihinde bölge spor 

eğitmeninin nezareti altında 

bölge binasında futbol hakem 
kursu açılacaktır. Yaşı 20 den 
aşağı olmamak üzere Asker, 
sivil ve mektepli her kes iştirak 
edebilecek tir. 

İsteklilerin 14/2/939 tarihine 
kadar bölge spor eğitmenine 
müracaatla kayıt muameleleri
nin yaptırılması ilan olunur. 

1114 10 11 12 14 

Seyhan hinterlandında takri • 
ben 900.000 hektar ekime elve· 
rişli toprak bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Üç senelik münavebe 
usulü tatbik olunursa her yıl 
pamuk için 300.0yO hektarlık 
bir saha tah~is roıunabilecektir. 
Bu seneki ekim sabası, 190 bin 
tondur. 

Ege mıntakasında ise bu gün 
35 bin ton olan ekim sahasını 
dört beş misli fazlaya çıkarmak 
mümkün olabilecektir. Bu mın· 
takada yetişen tütün, üzüm, 
incir gibi mahsullerin gelir de· 
recelerinin tesirlerine rağmen 

burada 125.000 hektarlık bir 
sahanın pamuk ekimine ayrıla-
bileceği anlaşılmıştır. 

500,000 balyayı elde etmek 
üzere, diğer vilayetlerimizden 
135,000 hektarlık bir ekim sa
hasının teminini lüzum görül
müştür. Bugün ancak 18,000 
hektarlık ekim yapılacağına 
göre bu miktar. 7 misline çıka
rılacaktır. 

Bunun için liazırlanmış olan 
programa göre Gaziantepte 
30,000; Maraşta 10,000! Malat
yada 4,000: Elazığda 4,000; 
Diyarbakırda 10,000; Sakarya 
vadisinde 4,000; Trakyada 10,000; 
Çanakkalede 3,000; Karsta 
20,000; Antalyada 10,000; Muğ
lada 10,000 ve diğer vilayet
lerde yirmi bin olarak 137,000 
hektarlık yeiıi ekim sahası te
min edilmiş olacaktır. 

Aç tavuk •.• 
Baştarah 1 tel aayfada 

Fakat Sinyor Mussolini;çizme· 
sinin içinden çıkarda gözlerini 
bizim yurdumuza dikerse hiçte 
doğru bir iş yapmaz. 

yaptırdığı haritada Yunanis· 
tanı filan mıntakai nüfuzu, bi-
zim yurdun bir kısmını da ken· 
di toprakları arasına katmış. 

Bu katma keyfiyetini ne su
retle tahakkuk ettireceğini kes
tirememekle beraber B. Musso
lini; bn işi Habeşistan fetheden 
askerlerine gördürmek niyetinde 
ise ya muhayyelesi pek kuvvetli 
bir adamdır, yahutta tefrik kud 
retini kaybetmiş demektir. 

Son. günlerde Fransaya kafa 
tutuşu, şunu isterim, bunu is-
terim demesi; demek hep bu 
haritaya dayanıyormuş. 

Öyle ya, liem de neden ol
masın? Sopalar ve mızraklarla 
müsellah koskoca hir Hebeş or· 
dosunu tanklarile ezerek tayya
relerile zehirliyerek mağlup ede
li şunun şurasında kaç yıl oldu? 

Hebeşistanı fetheden bir or
du bütün dünyayı neden ede
mesin? 

Tunusu da ahr, Nisi de. Kor
sikayı da Fası da .. Aç \avuğuo 
rüyası hep arpa anbarı üzerine · 
olurmuş. 

Yalnız hazan evdeki hesap 
çarşıya uymaz ve Mısıra pirince 
giderken insan evindeki bulgur· 
dan da olur. Meşhur darbı me
seldir. 

Hayal ile yaşayan açlıktan 
ölür. V. H. 
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ATDIN 

Edebiyat ve Kültür Sahifesi 
Fani teselli 

Ey gönül! neden böyle mah
?UD Ye ölgünıün? .. 

Hülyarın,engin denizin gönlü· 

ne doldu, Arzulann :sersci rüz

garlara yem oldu? Emellerin yo

ıunlaıtı, Ve o kadın ıcni iztirap 
diyarına koydu diye mi iiıUlli
yorsun? .. 

içlenme,! .. . 

İçlenme! .. . 

Neşe sahillerinde kof, hiya
banlarda dolaı .. 

lnk118p ve Kültür 
Bu yüksek Türk ıoıyt:tesinin kat o demek değildir ki şehir 

Ye bu yükıek Türk inkılabının çocukları köy çocuklarına na-
kültür amacında ilk okullara da zaran deha zekidir? 
büyllk bir yer vermek doğru· bir Köy değil mi köylü değil mi 
hareketin ifadesidir. diye kapalı Ye karanlık kalan 

Bunu hakkile bilen cumhuri- bu yerleri gene Cumhuyiyet 
yet maarifi ilk tahsil üzerinde maarifinin nurlu anahatlanlaçtı. 
fazlasiyle hassas kalmaktadır. Oralara ışıklar saçtı, öğretmen· 
tc Bir okul açan bir hapishane ler gönderdi. 
kapa" derler en hücra köyleri- Köyde çalıtan. öğretmenler 
mize bile medern okullar kur- bilgisizlikten cehaletten susa

mış bir kitle buldular. Onlara 
mak bu sözün ne kadar etraflı lnkilap şerbetleri sundular. Atam 

ÇOBAN 
Seherde sürünle o yetil yere, 
Uyuyan ıırtlardan akıver çobal). 
Köyde bıraktığın nazli dilbere 
Şurada türküler ayıver çoban, .. 
Gebeydi o koyun daha geçen güz, 
Attı çalılığa, bir kuzu gürbl -
Adsızdır zavallı, yavrucak henüz 
Sen ona bir isim yakıver çoban 

-fC 
F aal bir mötrün eşiyken için 
Suıuyor kavalın şu anda niçin 
Altından mısrala işlemek için, 
Doğacak günefe bakıver çoban 

Bak, boğazın zümrüt suları 
o, kuşun kalbe akan derin clvıl· 
blı ahenii gibi çağlıyarak akı· 
yor. 

anlaııldı<nnı gösterir. Ul At h d I 
.~ u am ru u şa olsun, Bu 

Bu 2ünün ilk okullarından mutlu millete pek çok inkilap· j ..,.. ..... ..,.. ..... v ... .-........ • • • • 

n~er ~~iywuL ~r buaktı~nunb b~ab~o ~~~~~~~~~~;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;~;.l ~ 

Lutfi Güney 

Saf, beyaz, lekesiz martiler, 

küçük kırmızı gagalarını tıkır
datarak binbir işveyle maceralı 
denize sevdalarını anlatmıya ça
lıııyorlar .. Güneı bile altın ışık
larını seYinçle zUmrUt suların 
ahenginde titreterek kırarak 
oyalanıyor. Sanki ıuya o, da 
sevdalı. Sanki o da, sevda ate
tine bu nihayetsiz mavilikte şifa 
arıyor .. 

A • Bu ıünün ilk okullarının asıl bir inkilap bıraktı ki; 1 • 
gayeıi, cümhuriyeti seven cüm · Buna inkilaplar inkilabı diye-
huriyetçi ruhta yatandaılar ye· ceiim, inkilAp yapmaL inkilip. 
tiıtirmek ve bunu ekmek, su Bence köyde ve ıehirde çalışa-

RADYO 
gibi birinci gelen ihtiyaçlar ha- cak öğretmenin en büyük lıdevi 
line sokmak. halkla inkilap araıında bir 

"Katalizör ,, kalmak ve halkı 
B • Ulusçu, Halkçı, devletçi, inkilaba irca etmektir. 

layık ye devrimci yurtdaşlar ye- Kayaklı Köy Öğretmeni 
tiştirmek Türk ulusunu Türk ı Şinasi Akcan 
devletini bütün uluslardan ·üs- ...., .... r'"Aiii._=;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;-.---.~ ... ..._...,iiiiililiiöiO~ 

1 
tün tutmak Ye tutturmak. Açık konuşma: 1 

14/2/39 SALI 
ANKARA RADYOSU 

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

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

20 Kw. Orta okuldan vemal rr-angar'a C - Milli birliğin ve bünye- n, .ı , 
njn kuYYetli ve sağlam olması ( Aydın ) için yazdığınız 

Ey g<Snüll Hayatın ezeli yefa

ıızlığına neşeli gönlünü kaptırma! · 

Nadide ıevgi bardaklarınna 
binbir rengin zevkine bilrllnecek 
ruhunu tbme ! 

ve buna mümasil asrımlzın ıoı· siir ıüzel.. Faka biraz daha 
yal politik Ye ekonomik ihtiyaç- mümarese yapmanızı muvafık 

görüyoruz. 
larına vo zaruretlerine cevap B'lb ı assa ıimdilik, kı,sa şiirler• 
verebilmektir. le iştigal ederseniz, heyecanla-

Bu fikri şehirlerde olduğu rınızı teksif etmiş ve mısraları-

Hangi ıevıili, gözleri nemli, 
vefa yeminini ederken gönlün
deki ibtıraıın aleYden yeli his
lerini titretmemiıtir ? 

iİbi köylerimize de sokmak nızda daha canlı görünmüş 
ol usan uz. 

gençliii yetiştirmek eıki nesil-
den tortu kalan tünemek ve 
pineklemekten, pis kahve köşe-

Ey giSnül, hangi kadın ıeY· 
gisi vefa süzgecinden sıyrılıp 
aşka ruh olmuştur? .. 

lerinden onları kurta rarakıreve· 
ze dedikoducu bir kocakarı 
değil az konuşan çok itliyen bir 
bünye olarak yetiştirmek maki-

Ey ganül, ıe•dalı gönül! .• Sen 
müıtcrih ·ol ! .. 

n eleıen asrımızın makineleşmiş 
çelik gibi erleri olarak hazırla

İçlenme 1 mahdıır. 

Neıe aahilleriode '- b' KOf. ıya• 

baolarda dolaş .. 
Padişahlık' devrinin dumanla 

gözlükleriyle göremediği köyler
de harikalar yaratacak ufuklar Endişen yalnız bir tutam sa

ça ve bir a•uç ete olsun ... açacak zekalar Yardır. 
Belki köy çocukları ıhir ço· 

cuklarına nazaran daha az kelime 
vokabülerine sahip olabilirler. Fa-

Öğretmen 
Sadettin Çailarca 

................. Auwtn& ............. ..._., ......... ._.. ............... ,. ... ~ 
ÖGRETMEN 

t 

Mesleğinin armasıdır şu parlıyan anında 
Yaratıcı, yapıcı bir ıihir var kanında. 
Zora göğüs gerenin, zulme karşı gelirsin 
Karanlığın üstüne gün gibi yükselirsin. 
s:n dünyaya gelmeden sanki nede tat vardı. f uz garlar ıesıiz eser, sular yolsuz akardı 
0~anlar kötürümdü boy eğip tabiata 
Kını· · B·• ısı aya tapar, kimi yalYarır ata ... 
p oyle geçerkeu bütün yafamanın anları! 
ı arlattın o ııüaleri, sildin fena zanları 
sa kad d M d ar sana a secde etseler azdır. 

S a . al yonun kalplerdir, emret arzunu kazdır 
enın b .. Mk ' 

S uyu lüğüne naaıl tapmaıın insan 
en ne b· j ._ 

Ke d' 11 ıa;ender İR ne de emreden bir ban .. 
n ı Y•ra.tt -T b • t •gına ıeve seve tapan sın 

G ~ Ja .• ~ınkreden ber iıteii yapansın. 
S uneşlı a alır mı bu kainat, bu ciahn 

en ° masan olur nıu bayat, yaşar mı insan 
Taşıyorsun nıedeniy t b ı- .. k l d A t _ . T e sem o unu o un a 

ç ıgm ız 81 ınnıez, acun yürür yolunda ... 

İsken der Ege 
..,.., ..,., "'"' ................ ~-·-·-·-·-.. -·-·-...... -~ . .....,... 
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Aydında Mehmet Aldider'e 
Şiir saha11oda biraz·daha ça· 

lışmanız sizi atiyen muvaffak 
edecektir. 

Elimizdeki şiirinizi pek çok 
aksak tarafları bulunmasına bi
naen neıredemiyeceğiz özür 
dileriz · 

Aydım Tapu Sicil 
Muafızlığından : 

Gölcük köyünden beyler ala
nı mevkiiode doğusu Dervişoğlu 

Mehmed veresesi ve mehmed 
Ali bahçeıi batısı yol kuzeyi 
Yusuf oğlu Sadık güneyi dere 
ile çevrili ve 8 dönüm tarla 

esasen donsuz Mehmed oğlu 
Yusufun babası Mehınedten in-

tikalen senetsiz olarak tasarru
funda iken 35 sene evvel vefa· 
tile evlatları Ahmed Sadık ve 
Saiih ve Mebmed ve Fatma ve 

Aatice ve Cemile ve Emiueye 

kalup bunlardan 30 sene evci 

aralarında yatıkları gayri res· 
mi taksimde bu taşıtsız bunlar-

dan mezbura Haticeye ayrılarak 
köy kurulundan getirilen ilmü-

haberden anlaşılmakla tescili 
istenilmektedir. 

Sözü geçen tarlanın tapu 
kaydı olmadığından gazete ile 

ilan edilmiş ye ilan bitiminde 
köye ııridilmiş isede ehlivukuf 
tedarik edilemediğinden bu kere 
ilan tarihinden 15 gün sonra 
tasarruf vaziyeti yerinde tahkik 
olunacağından bu yerle alakalı 
olanlar yarsa 926 fiş sayısiyle 
yerinde bulunacak memura mü-

. racaatlerı ilin olunur. 1921 

12.30 Proğram. 
12.35 Türk halk müziii: Os

man pehlivan tanhuracı ve ba
yan irfan. 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 

13.10 14 Müzik ( küçük or
kestra - Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Valther - Dans eden kuk- 1 

lalar ( fokı - trot ). 2 - Nütz
lader - Bana bir dans daha çal-
sana ( Viyana · melodisi ) 3 -
Johann Strauss - Bizde ( vals ) 
4 - Lindner - Şaka ( fantezi ) 
5 - Pacbernegg • Leydi Ha-

Aydın Tapu Sicil Mu-
1 hafızlığından : 

Arap kuyusu köyünün uzun 

Karaağaç Arıkbaşı mevkiinde 

doğusu Çolak oğlu ve hacı Ali· 
nio Mıstan batısı dallancının Ah

met kuzeyi Kara Mıstan güneyi 

bacı İsmail tarlalarile mahdut 

7 dönüm tarla çoban oglu hacı 

Mehmet kızı Fatma mollanın ve 

köy civarı mevkiiode doğusu 

Necip bey tarlası batısı Necip 

bey ve hışır Ahmet tarlaları 

kuzeyi Kerim efendi zevcesi gü

neyı Necip bey tarlası ve Şeri-

e tarlası ile mahdut 8 dönüm 

tarlada elmacı oğlu Ali karısı 
ve Mustafa kızı Hafizenin dede 
ve babalarından kalmak sureti

le tasarruflarında olduğundan 
ve tapuda da kaydı olmadığın

dan tescil için müracaatta bu
lunduklarından tarihi ilandan 11 
gün sonra mahallinde keşif ve 
tahkiki yapılacağından itirazı 

olanların bu müddet zarfnda 
Aydın tapu sicil muhafızlığına 

veya ketif günü mahalliode bu
lunacak memura 1044 fit numa
rasile müracaatları ilan olunur. 

1122 

. 
mHton operetinden potpuri. 

18 30 Proğram. 
18 35 Müzik ( Çigan, sere· 

oadlar ve saire • Pi ) 

19.00 Konuşma (Türkiye pos .. 
tası ). 

19.15 Türk müzigi ( ince~ar; 
faslı • Kanşık fasıl ). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği : Çalanlar: 

Vecihe, Reşat Erer, Cevdet 
Kozan, Ruşeo Kam, Mesut Ce-

mil. Okuyanlar: Muzaffer hkar, 

Melek Tokgöz. 1 - Ali ağa -
Şehnaz peşrevi. 2 - İbrahim 
ağa • Hicaz semai • ( Güller 

kızarır termile ) 3 - Lem'i • 
Hicaz şarkı - ( Severim her gü
zeli senden eserdir ). 4 - Yu
suf efendi - Hicaz şarkı ( Sev

dayı ruhun aşk eline ). 5 -
Rıfat bey - Hicaz şarkı ( Sis· 

lendi hava tarafı çemen ) 6 -
Dede efendi • Hicaz şarkı ( Şu 

kar~ıki dağda bir yeşil ). 7 -
Şehnnz saz semaisi. 8 - Arta-

ki - Kürdili Hicazkir şarkı (Ar
tık ne siyah gözlerinin gölgesi) 

9 - Artaki ~ Kürdilı Hicazkar 

şarkı ( Cismin gibi ruhunda gü
zel ). 10 - Ruşen Ferit Kam 

Kemençe taksimi. 11 - Ovirk 
efendi - Hcazkar şarkı (Mestim 
bu gece) 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 konuşma (Huku ilmi 

yayma kurumu) 
21.15 ~sham, tahvilat, kam

biyo - nutuk borsası (fiyat) 

21.30 Müzik (Radyo orkcrsra

sı - Şef: P aetoriua) 

1 - F. Mendelsohn - Bartol-

di: Hebridler,, uvetürü. 
2 - L; Van' Beethove) 8 inci 

seofoni fa majör. Allegro vivaoe 

e con brio Tempo di minuatto 
Allegro vivace 

3 - Fr. Smc:tana - Ultua, 
senfonik şiir. 

22.30 Muzik (operet küpleleri 
Pl) 

22.45 Müzik - Cazbant Çigan 
Lantoş Orkstrası. 

23.45 24 Son ajans haberleı i 

• 
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Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

Pamuk ipliği satışı : 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Pak~ti 415' kuruş 

16 ı,, " 480 " 
Nazilli Basma Fabrikıı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Frelli Bez Fabrikası ' ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında : 
10 halgalık siparişler için ,, ,, 57 5 ,, 
15 ,, ,, ,, " " 570 ,, 
25 ,, ,, ,, 

" " 565 " 
.50 ,, ,, ,, " " 560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim tartiy1e satılmaktadır. İplik 
müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 1120 

. 
lcM&lı!ı.MA ııM1:M · ılı Mıa~~rtlıM_ıtı 

"Süleyman Gezer-Osman Sezginer D 
~- & 
ı Gazete Kitap Evi 1 
4 ~ 

1 Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydm ~ 
Palas oteli altına nakledilmiştir. it 

İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua f; = ve gazeteleri temin edilir. Kirahk kitap verilir, bulunmıyan 
4 kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- ~ 
@ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- t; 
~ titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
~ . 1098 ~ -. •• , ... llllM,....... • • " 
~ ..... ~~il"~~~~ 
,.,,_::-• + + + + + + + + • ıe.::'ıııı~a.ı'e&ılı~ ... •.ıı:"'ı4~~1~•A+d.;e;.•~d'~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ~e ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • • Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu + 
• Snleymanın hanesine naklettim. +. 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ,. 
: öğleden sonr saat ilçten altıya kadar kabul eder. İdrar, t!ı 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilib icra JI 
• eder. Vereınlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- + •L toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) .......... ~.············~·····.,.,~··~~~· ~lııttı..:;/lıw!O't d!lıi,.!!ıj 'd'ıi ·ıt!ıMı!!ıft iıl!ıWtllWıllıW!~IWf!ıi i'SAC ..... t.ıa.ıılıW!~ 

ilin 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Açık eksiltmeye konulan 4165 
lira 64 kuruş keşif bedelli Ay
<Jn. Çine yolunun 20 + 222.80 -
20+ 465 de imli ve şose inşası 
20+ 332 deki böcekderesi üze
rindeki 8.00 metrelik betobarma 
tahliyeli köprü inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2712/939 pazartesi 
S(Ünü saat 15 te vilayet daimi 
<!Dcümeninde yapılacaktır. 

Bu ife ait keşif, metraj, ıart
~ame ve resimler nafıa mlldür-
lüğünde görUlebilir. 

Pvıuvakkat teminat 312 lira 
42 kuruıtur. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikası için ihaleden 8 güİı ev
vel vilayete müracaat etmiş 
olmaları ve muvakkat teminat-
ları ve ticaret odası v~sikalarile 
birlikte yukarıda yazılı gün ve 
saatta vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 

9 14 18 23 1106 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Alayın dört aylık 7700 kilo 
pırasa, 1300 kilo lahna, 8700 
kilo ispanak, 1000 kilo karnı-
bahar münakasaya çıkarılmıştır. 
ihalesi 15/Şubat/ 939 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacağından 
taliplerinin askeri satın. alma 
komisyonuna 98 liralık muvak-
kat teminatile birlikte müracaat 
etmeleri ilin olunur. 1089 

29 7 11 14 

, ..... -. Abone şeraiti ........ i 
! Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alta ay)ıj'ı 3 liradır. i 
: İdare yeri: Aydında C. H. i 
j P. Baaımevi. i 
İ ıazeteye ait yazılar için i 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin· ! 
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imtiyaz •nhlbl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrcıo • 

Basıldığı yer 
C H P Ba11mevl 

• 

• 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİR YOLU CADDESi M 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

1 yeni<len pek· Çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her ~arka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilümum 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 fiatlarla tecim ~vimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 19ll9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

Dff 12 ay veresiye sat.ış UO 

·Basım evimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Kasa 
Evak kayt 

Evlenme 
Doğum 

• 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


