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REiSiCUMHUR 
ismet lnönü dün Ankaraya 

avdet buyurdular 
Milli Şef istasyonda vekiller ve mebuslar, ve vekalet 

erkanı tarafından saygı ile karşılandılar 

Ankara 13 (A. A.) - Cum
hurreisimiz ismet lnönil bugün 
saat 19,50 da hususi tirenle 
Kastamoni Zonguldak ve hava· 
lisinde ya,ptakları tetkik seya
hatinden Ankaraya dönmüşler 
ve istasyonda Büyük Millet Mec
lis reisi Abdülhalık Renda, Gen 
nelkurmay Başkanı Mareşal 

F evıi Çakmak, . Vekiller: Mebus· 
lar, ve Vekaletler ileri gelenle
ri tarafındau selamlanmışlardır. 

Başvekil Celal Bayar ile Da· 
hiliye vekili ve Parti genel sek· 
reteri Refik Saydam, Ankara 
vali ve Belediye reisi Nevzat 
Tandoğan Kalecik i9tasyonunda 

Filistin konferansı 
Yahudi matbuatı İngiltereye 

hücum ediyor 

Kudüs 13 _ Yahudi matbuatı filistin konferansına arapların· 
iştirak etmesinden dolayı İngiltere kabinesine ıiddetli hücumlar 

yapmağa baılamıılardır. a.a. 

Nafia Vekilimiz 
• 

Ali Çetinkaya ve mısa-
firleri Erzincan istasyo
nunu açılma töreninden 

Ankaraya döndüler 
Ankara 13 ( A. A. ) - Er· 

zincan istasyonunun açıl'?~ tö: 
renini yapan Nafia vek~lı ~~ 
Çetinkaya ile misafirlerı milh 
müdafaa vekili general Kazım 
Özalp, hariciye vekili Şiikrü Sa
raçoğlu, Maarif vekili Saffet 
Arıkan ve diğer davetlileri ha
mil hususi tren bu akşam An· 
karaya muvasalet etmiştir. 

Alman hükumeti 
DiJviz tahdidatını 

kaldırdı 
Berlin 13 - 1 Kanunsani 

939 da meriyete girecek olan 
yeni döviz kararnamsi ticaret 
nezareti tarafından nerredil· 
miıtir. 

Yeni karanamede dövize tah-
didat konmamıştır. Ancak ser· 
mayenin memleketten çıkmama· 
sı için bazı kayıtlar konmuştur 

a.a. 

İngiliz Başvekili 
Bir harp vukuunda Fran
saya yardım için hüku

metin teahhüdü ollt'a· 
dığını söyledi 

Londra 13 (A. A.) - İngiliz 
Baıvekili Çemberlayn ivam ka· 
marasında İtalya ile Fransa a
rasında bir harp takdirinde Fran 

saya yardım için fııgilterenin böyle 
bir taahhüdü mucip mukavele ak
tedip etmediği hakkında sorulan 
bir suale her hangi bir muka
vele veya anlaşma ile hususi 
bir taahhüdün mevcut olmadığnı 
bildirmiştir. 

Daladiyenin 
Korsika seyahab 
Fransızlar bir Korsika 

günü yapıyorlar 
Paris 13 - Fransız Milli mü

dafaa komitesi Başvekil Dala
diyenin Korsika adasına yapa
cağı seyahat münasebetiyle, Kor 
sikanın Fransaya bağlılığını te
yit etmek üzere birgün yapma-
ğa karar vermiştir. a .a. 

reisicumhura mülaki olmuşlardır. 
ismet lnönü trenden iner in-

mez doğruca kabul salonuna 
teşrif etmişrer ve burada ken-
dilerini karşıhyanlann ellerini 
ııkarak iltifatta bulunmuşlsrdır. 

Büyük Şef doğruca Köşkle

rine teşrif buyurmuşlardır. 

Yugoslavyadaki 
intihabat neticesi 

Belgrad 13 - Dahiliye neza
retinin resmi seçinıi neticesi: 
Stoyadinoviş partisi yüz
de elli sekize yirmi mayetçi, 
yüzde yirmi bire yirmi Jnoviç de 
0,89 kazanmışlardır. a.a. 
~ 

Avukatların 
Haysiyet Divanı 

Adliye Bakanlığı avukatlar 
kanunu mucibince kurulacak 
haysiyet divanı hakkında hazır· 
lıklara başl a mıştır. Her baro, 
baro levhasında kayıflı avukat 
nisbetiode namzedi ihtiva eden 
bir liste ha11rhyarak Ankara 
baro reisliğine gönderecektir. 
Belli olan namzetlcre ait umumi 
liste gene Ankara barosu tara
fından diğer barolara gönderi
lecek ve barolarda bu umumi 
liste içinden bir ay içinde on 
iki avukatı seçerek bir mazba· 
ta ile Ankara barosuna gönde
receklerdir. Her baronun seç· 
miş olduğu avukatlardan en 
fazla rey alan on iki avukat 
haysiyet divanını teşkil ede· 
cektir. 

··~ 
Aciz vesikaları ve hacız 
zabıtnameleri damga 

resminden muaf 
Finans Bakanlığı, aciz vesika

lariyle haciz zabıtnamelerinin 

damga resminden muaf tutul
ması lazımgeldifini kararlaştır
mış ve alakadarlar<' bu şekilde 
tebliğat yapmıştır. 

-4"•• ... -

Memelde içtimalar 
yasak edildi 

Lik maçları 
Memel, 13 - Memel Direk· 

tuvar meclisi bir müddet için 
umumi toplantıları yasak etmiş
tir. 

Buna sebep son siyasi hadi
seler dolayısile siyasi partilerin 
umumi toplantılar yapmak iste-
meleridir. a.a. ,, 

8 ikinci kanunda başlıyacak 

Haber aldığımıza göre bölge· 
miz futbol Lik maçlarına ikinci 
kaounun sekizillcİ günü başlan
ması kararlatırılmışbr. 

Bu senede liklere geçen se-

neki gibi bölgemizin alta kulübü 
iştirak edecektir. 

Bu kulüplerin gönderdikleri 
murahhaslardan kurulan Lik 

Del'amr 3 üncil sahifede 

Filistin-Irak münasebatı 
İki hükümet müzakerelere başlıyacak 
Bağdatt 13 - Filistin ve Irak hükümetteri, her iki hük6metin 

kabineleri arasmdaki ihtiliflan halletmek için Sencanda kanunu
cvvelio yirminci günü müzakere açmağa karar vermiılerdir. 

Kont Ciyanonun Peşte seyahatı 
---------------------Macar siyasi mahfilleri bu haberi alaka ile karşıladı 

Peşte 13 - Budapeşte siyasi mabafili ltalya hariciye nazırı 
kont Ciyanuoun ya1cında Peşteyi ziyaret edeceği haberini büyUk 

bir alaka ile karşılamıthr. 

Macar hariciye nazm, kont Ciyanunun Peşteye geleceği tarih 
olan 19 birinci kanundan evvel Berline bir seyahat yapacaktır. · · 

Mütehassıs 
Heyet gitti 

İki gündür şehrimizde ( ze
hirli gazlardan korunma ve on
lann tesiri ) hakkında bir filim 
gösterüp izahat veren askeri 
mütehassıs heöet dünkü Nazilli 
lzmir trenile lzmire geçmişler
dir. Heyetin bir iki günde fz. 
mirde kalacağı tahmin edil
mektedir. 

Adli müzaheret 
büroları 

Asliye mahkemesi bulunan 
her yerde idare meclisi tarafın
dan tayin olunacak bir avuka· 
tın nezaret ve mürakabesi al .. 
tında birer adli müzaheret bil
rosu teşkil olunacaktır. Adli 
müzaheret bürolarının kurulma
sında o mahalde en az beş avu· 
kat veya dava vekilinin bulun
ması da aranacaktır. 

Saylav B. Kazım 
Akay şehrimizde 
Yarın top'anacak olan Parti

miz il kongresinde müşahit ola
rak bulunacak olan, Konya ıay
lavı 8. Kazım Akay dün İzmir 
Denizli poıtaıile ıehrimize gel
miş, istasyonda Belediye reisi
mizle Parti İlyönkurul üyeleri 
ve partililer tarafından karıı
lanmııtır. 

Parti ilyön kurulu 
toplandı 

Partimiz hyönkurulu dün son 
toplantısını yaparak, il kongre 
hazırlıklarile meşgul olmuıtur. 

8. Kazım Atay 
şerefine 

Konya saylavı B. Kaztm Atay 
ıerefine dün akşam İlbay ve Par
ti başkanı tarafından bir yemek 
verilmiş, bu yemekte Partimiz 
İlyönkurul üyeleri de buhınmuı
tur. 

Çok Çocuk Mükafatı 
Dünkü (Aydın ) da okudum. 

Roma mahreç\i bir Radyo ha
beri: Romada çok çocuklu anne
lere mükafatlar tevzi edildiğini 
bildiriyor. Her gün artan, hem
de çok artan nüfusunu sığdır
mak, doyurmak için deniz aşırı 
yerlere, ta Afrikanın göbeğine 
kadar saldıran İtalya hükfuneti; 
kadı.nl~rı. çok .. çocuk doğurmağa 
teşvık ıçın mukifatlar veriyor. 

Fazla mal göz çıkarmaz J der· 
ler. Lakin bazan hır çıkarır. 
işte nümunesi gözönünde : 

Bir haftadanberi Avrupanın 
cenubunu, şimalini ve Afrika
nın yukarı kıyılarını alt üst eden 
bir sürü dedi kodulara, siyasi 
notalar taatisine yol açan· kont 
Ciyanonun son nutkundaki bah
settiği İtalyan metalibi değil 
midir? 

O; bir söz, müphem bir söz 
söyledi. Mebuslar ve halk bunu 
istedikleri gibi tefsir ettiler. 

1 
Bağrıştılar : 
- Tunus, Tunuı 1.. 
Sonra bu da yetiımedi galib 

ki sesler çekilen bir lastik gib~ 
uzadı: 

Tunus, Korsika, Cibuti N' 
Y 

, ıs ••• 
er yer nümayişler iste . ! 

S l . V . ' nz 
es erı. e yıne yer ye Ü • 
1 

• r n ma .. 
yıf er, vermeyız f Sesle . y . k 

d k
. h rı. u a-

rı a ı avadisi okudukt 
t t an sonra· 
talyanın ve Uyanların b . k ' 

ı . d k. u ıste _ 
erın e ı mana ve sebeb· d h . . l ı a a 
ıyı an ıyorum. 

Muayyen bir mikt 
. . b b. 1. ar çocuk 
ıçın eş ın ıret mükaf t l "' b·ı l a • a-cagını ı en talyan kad h 

ını er 
halde bol bol doğuruyor ve her 
halde doğanlaı ın ekseriyetid 

k• . e 
yaşıyor . ı; çızmeden taşıyorlar 
ve denıze dökülmemek . . d 
b 

.. ıçın e 
agrışıyorlar. 

- İsteriz ! Nisi Tunusu K 
S
.k . . , or-
ı ayı ısterız t 

V. H. 
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19~8 Tiirkiyesi 
Atatürk r·· k. . d .. • ·ı . ur ıyeyı unyanın en ı erı 

hleınleketlerinden biri haline 
getirmiş bulunmaktadır 

Avrypalılar uzun zaman , aldanmış olduklarını 
F daha yeni anlıyorler 
ra111adı . f 

Türkiys' ın Lfar etmekte olan Mond e vuayaj mecmuası "1938 
illa llria;'k ~1 al~ınd~ bir makale neşretmiştir. Memleketimizi dai
uyındı 1 ır guzellıkle görmüş ve göstermiş olan Avrupalı ların 
inaoı~ 1'tlı1f bulundukları intibaı ve bügünkü ileri Türkiyenin bu 
duğuın Y~duğu darbeyi göstermesi itibariyle dikkate şayan bul-

Piy;zl u. ~akaleyi aynen sütunlarımıza alıyoruz; 
rin ese l ~tının ve Klod Fare- Türkiye Asyasında da güzel 
Jine ge~ e~ı!le kafaları işba ha- şehirler vardır: Mesela İzmir. 
vaktile ~ıt •. olan .garp seyabları Dünyanın en güzel körfezlerin-
diiiü T" al~felerııı hüküm sür- den birinin nihayetinde bulunan 
hayret ~riluyeye vanr varmaz lzmir şehri, çok güzeldir. Aynı 
doğr ç nde kalmakta daha zamanda bu şehir şarkın en bü-
dukl uıu vaktiyle aldatılmış ol- yük limanlarından birisidir. Fa-

srını anla kt d l k Hi ma a ır ar. at merkez o'an Ankara, As-
kiyeie f~e yok ki, bugtin Tilr· yanın en modem bir şehridir. 
rini 6~•ce ve zarif minarele- * 

g lere uzatan camiler ge· Sanayi ziraati Asya Türkiye-
ile llaevcutt f sarklılık ur, akat halk, bu sinde olduğu kadar Avrupa tür· 
lcurtu1 damgasından tamamen kiyesinde çok büyük bir terak-

T Otllftur. ki göstermektedir. İpek ve tü-
ürk' d f ıye e artık ne sarık ne tün mahsulatı itibariyle olduğu-

eı, ne d 1 ' 1 e şa var vardır. Kadın- gibi, şeker kam1şı ile de türki-
ar artık b' b 'Tilrlci ırer ayalet değildir. ye Akdeniz memleketleri ara· 
nııştı,'e d: AZADEier kalma- amda mühim bir mevki kazan-
lard · Turk kadınları sokak- mıştır. Pamuk hasılatı 300.000 
d 1 a ıerbest ve açık olarak kentale çıkmıştır. 

o aşıyor G' . l ve R · ıyım eri tıpkı Paris Nihayet, Türkiye bir maden 
dtko oına .kadınları gil:iidir. Bu memleketi olmak niyetindedir. 

Y 
. r değişmeıi, bütün Türki- Zonguldak kömür madenleri iş-

enın de~· • 
dir l gışmesınin bir timsali- letiliyor. Türkiye topraklarında 

• şte hu" b'l' k' ü .. · k · Keıaal A u ı ıyorsunuz ı g muş, çın . o, cıva ve manga-
latürk yapmıştır. nez madenleri çok bulunduğu 

Büy"k * gibi, Eski§ehir dünyada lületaşı 
ci fik~ B~e~let adamının idare- madeninin mevcut olduğu yega-
Pon . uyuk Petronun ve Ja- ne mahaldir. 
fikirl 

1~P~ratoru Mutsu Itonun Türk hlkının ekonomik terbi-
lahateruun aynıdır. Diğer iki ıs- yesi arttıkça, servet menbaları-

çı 'b• lekctbai gı ı, Atatürk de mem- nı daha fazla işletmekte ve tür-
ıı rrıuza:f 0 1 z~manda garbe kar- kiye bir endüstüri memleketi 
venı•t er hır şekilde muka· haline gelmektedir. 

" etti niyetin' k nnek ve garp mede- Atatürk türk halkının refah 
tiki 1-ı abul etmek istedi. Halk, içinde ilerlemesini arzu etmek-
tııralr ~? ~illetlerine bağla· le, hakikaten değer göstermiştir. 
rar bQ~O\llQ rnılli tahsiyetini tek- Atatürlc türk köylüsüne, topra-
C&11ı1ı .. du .• ~e bunun içindir ki, ğını çok verimli bir hale getir-

.. rrers L! mek için rasyonel bir şekilde 
P.futtaL 11 utr arap ismi olan 111yı at k zeriyat yapmasıoı öğretti, Ata-
türklerin b ara Atatürk ( yani türk şehirlerde yalnız vekalet 
gene işt abası) adını aldı. Ve binası, posta dairesi ve konak 
ıark t e .~tın içindir ki, eski yaptırmakla kalmadı, işçi evleri 
( Etilere )'ı~ınin derinliklerine de kurdurdu. 
linin ası adar giderek mille- Böylece, Atatürkün yenilik si-
gün Tü;k~nvanlarını aradı .. Bu- yaseti memlekete faydalı olduğu 
bir devi ıye, tamamen müstakil gibi, memlekette oturanlardan 

En :~tı·nıertebesini almıştır. ayrı ayrı herkese de faydalı ol-
baıa tnftı '~. devletlerle baş muştur. 
n&fuınnı avıdir. Bugün Türkiye =n=a=l::::;k=e=v=i======= 
den rrı~ hem.en hepsi türkler-
mtı~,: tşekkildir. Türkiye bu Başkanlığından 

• 
19 batL· t 1 K 1 b · fı genı, ve ga ."ıy e, vaktiyle ki - urs ar şu emız tara n-

matılı 
1 

Yli m6tecanis Os- dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
<lalıa k 111P•ratorluğundan çok Kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
T6rL• q~tlidir ç.. k'. . d' için 15/12/938 gününden itiba-•Untfe 1_ · un u şım ı 
de "''tih a:nl'l'etli bir milli ira- ren Aydın 7 eylul ilk okulunda 

H r. okunia yazma basit hesap ve 
b iç f8phe k I yurt bilgisi öğredilecektir. 
Ugün T" '- Yo ki stanbul İ 

Uru:· steldilerin her gün adlarını 
tebridir. 8q •Yenin en b6yük büroya yazdırmaları. 
1811111 i111Pa tehir vaktiyle Os- 2 - Almanca yabancı dil 
tı idi. ş· d~torhığunun payıtah-. ını ı Tü k' dersleri kayıt müddeti 15/12/938 
11 Aııkara r ıyenin merke- gününe kadar uzatılmıştır. Arzu 
tanbıQ1 blla ~lbUftur. Fakat İs- edenlerin müracaat ederek ya-
: biiylderi11d::~~i.z. limanlarının zılmaları. 

tka lıt b tırıııdir. Bundan 3 - Halkevimiz salonunda 
en müh'ı 111 

ul stanbul tııarkın aı Qa.h 'd T parasız biçki ve dikiş dersleri 
sanat hr:~--. rı ir. Burası bı'r 
A fe ıdır d l verilecektir. İsteklilerin 20/12/ 

Yasofya .. e stanbuldaki 938 gününe kadar isimlerini hal-
zayıkları t ~-anıunde Bizans mo· eK kevi bürosuna kayt ettirmeleri 

rar ihya edilmiştir. rica olunur. 

Bugünkü Kamutay toplantısında 

Devlet şurası için 
hazırlanan kanun 

proje i görüşülecek 
Kamutay encümenlerinde uzun boylu tetkik edilen Devlet şu

rası kanun projesi, ruznameye alınmıştır. Projeyi son olarak tet
kik eden bütçe encümeni, yeni bir metin hazlrlamıştır. 

Ancak mazbatasında, memleketin her sabasına devam etmek
te olan bünye !nkişafımn, Devlet Şurası varlığında husule getir
diği . boşluklara işaret etmekte ve bu projenin yeni ihtiyaçları 
karşılamak üzere tanzim eailmiş olduğunu anlatmaktadır. 

Proje, şuraya, yepyeni bir şe- 1 den bu vadide de istifade olun-
kil vermektedir. Encümen ra- ması melhuz bulunan zatların 
porunda bu husus, şöyle anla- intihapları maksut olduğu naza-
tılmaktadır. ra alınarak bunu ifade eder bir 

" - Layiha, hakiki ihtiyaç- r surette maddeye ikinci fıkra 
lara istatistiklere müsteniden ilave edilmiş ve diğer fıkra nu-
beş daire olarak kabul eyledi- maraları buna göre düzeltilmek 
ği şura daireleri arasında vazi- ve bazı tertip değişikliği yapıl· 
fe taksimi yapmakta ve daire- mak suretiyle ikinci madde ye-
lcrdeki mesainin her hangi. bir niden yazılmışttr. ,, 
sebeple inkıtaa uğramaması İŞLERiN SÜRÜNCEMEDE 
mülahazasiyle hasıl olacak boş- KALMAMASI f ÇlN : 
luldarı doldurmak üzere yedek Encümen bir taraftan bu mü-
aza ihdas ve bugün birisi mü- essesenin iyi işlemesine ve mu-
rettep olarak çalışmakta olan l cip sebeblerde izah edildiği üz-
deavi dairelerini münhasıran re, son senelerde mühim mik-
kendi · vazifel~rine hasrı mesai tarda çoğalan işlerin sürünce-
etmemelerini temin için müsta· mede kalmasını temin zaruretini 
kil iki daire olarak kabul et- diğer braftan da mali imkan· 
mekte ve deavi dairelerinde ları göz önünde tutarak yeniden 
müstekilen rey ve mütalaa be- tetkiklerde bulunmuş ve adliye 
yan edecek olan miiddeiumumi- encümeninin ilave eylediği beş 
lerin muavinler arasından irade yedek azayı üçe indirerek bun-
ile tayinini ve adetlerini ihti· lardan birisinin umumi katipliğe, 
yaç halinde tezyidine cevaz ikisinin de en ziyade işi olan 
vermekle beraber, en az beş 

1 
dördüncü ve beşinci dairelere 

zat olarak kabul etmekte ve ilavesini ve teşkilatın değer 
bu suretle müddeiumumilik teş- kademelerinde adet itibariyle 
kilatını takviye etmekte ve mu- değil, derece itibariyle değişik-
hakeme usulünde verilen karar- lik yapılmasını muvaflk görmüş 
lara karşı olakalılerın tekrar ve bu suretle işlerin görülmesi 
şüraya müracaatla tashihi ka- zarureti ile mali imkanları telif 
rar talep edebilmel~ri ve alaka- eden yeni bir kadro hazırlamış· 
Iılara her davada şifahi müra- tır. 

faa isteyebılmek hakkını tanı- İdare encümenine umumi ka-
ması gibi bu günküne nazaran tipten gayri azanın kura ile se-
daha ziyade teminat bahşeden çilmesi ve kitiplarin intihabının 
usul ve kaideler vazeylemiş ve da bu encümence yapılması fay-
nihayet bu müesseseyi ele- dası [görüldüğünden 7 ve 8 inci 
man itibarile de takviye ey- maddelere bu kayıtlar ilave edil-
lemiş bulunmaktadır. miştir. 

Encümenimiz layihanın kabul Devlet şurası reisinin mezu· 
eylediği bu esasları olduğu gibi niyet veya muazereti yahut re· 
muhafaza etmekle beraber mad- islik makamının münhal bulunan 
deler üzerinde lüzum gördüğü hallerinde daire reislerinden re-
bazı değişiklikler yapmıştır. isliğe intihap itibariyle en kı-

Bu layiha ile şurayı devlet demlisi ve kıdemde birlik oldu-
beş daireye ayrılmış ve birden ğu takdirde en yaşla reis vekil-
beşe kadar numara alarak da- liğini yapacaktır. 
irelerin bu numaralarla tevsimi V AZIFELER: 
esası kabul edilmiştir. Larihanın Adliye encümeninin maddesine 
muhtelif maddelerinde işaret göre devlet şurası: 
edilen bu taksimin teşkilatın a - Hükumetçe ihzar ve 
ana maddesi olan birinci mad- tevdi olunacak kanun layihala-
dede zikrini faydalı bulan encü- rı ve imtiyaz mukavele ve şart-
menımız birinci maddeyi bu nameleri hakkında mütalea be-
esas dairesinde tadil eylemiş yan ve nizamoeme layihaların-
ve sebebi şurayı devlet bürosu- da tetkikler, 
nu tesbit eden altıncı maddenin b - Kanunların ve nizamna-
esbabı mucibesi sırasında izah melerin gösterdiği i~leri rüyet; 
edileceği üzere aza adedini yir- c - Hükumet tarafından ha-
mi beşten yirmi üçe indirmiştir. vale olunan her türlü meseleler 

Devlet şurası reis ve azalık- hakkında mütalea beyan, 
larına seçilecek kimseler arasın- d - İdari davaları rüyet ve 
da ordu müfettişleri de bulun- halledecektir. 
makta ise efe ordu müfettişli- İdari işlere ait vazifeler, bi-
ğinden ayrılmış olan zatların rinci, ikinci ve üçüncü daireler-
yaş haddini doldurmuş olacak- de görülecektir. 
lan tabii bulunduğundan ekse- Birinci daire Hükumet tara-
riya bunların azalığa seçilmeleri fından hazırlanacak ve verile-
mümkün olamıyacaktır. Bu hü- cek kanun projelerini, nizamna-
kümle ordunun yüksek rütbele- me layihalarını ve nizamname-
rini ihraz eden ve kendilerin- lere ait tefsir taleplerini; ida-

Hava raporu 
An kara 13 - Devlet meteo

Toloj işleri umum müdürlüğü .. 
nün 13/12/938 tarihinde yurtda 
hava durumu hakkındaki raporu: 

Sühunet: 
Düne güre yurdun Trakya 

ve Karadeniz kıyılarında 2 de
rece düşmü, diğer bötgelerde 

1-3 derece yükselmiştir. 
En düşük suhunetler sıfırın 

altında Eskişehir de 1, Kırşe
hirde 2, Afyonda 3, Kayseride 
4, Beyşehirde 5, Kars ve Erzin 
canda 8 derecedir. 

En yüksek suhunetler; saat 
14 te yapılan rasadata göre 
İzmir de 13, Bodrum da 14, A
dana ve Antalyada 16 derece .. 
dir. 
Semanın hali 'e yağaş vazi

yeti : . 
Kocaeli, Karadeniz, doğu ve 

Orta Anadoluda hava kapalı ve 
mevzii yağışlı, diğer bölgelerde 
kapalı geçmiştir. 

Yirmi dört saat zarfında ya
gan yağmurun metre murabba
ına bıraktığı su mıktarı, Koca· 
elide 7, Hakkaride 5, Marainde 
3, Tetvanda 1 kilogramdır. 

Bugün saat 9, lO dan beri Er
zurumda yağmağa başlayan ka
rın kalınlığı iki santimetreyi 
bulmuştur. 

RÜZGAR V AZIYETİ: 
Busıün rüzgar yurdun her ta

rafında şimalden en çok saniye
de 8 metre süratle esmiştir. 

Rüzgar Karadeniz ve Ege kı
yılarında daha kuvvetlidir. 
MUHTEMEL HAVA V AZİYETI 

Yurdumuzda, komşu memle
ketlerdeki bu günkü hava va· 
ziyeti, Egenin cenup kısmında 
bulutlu, Karadeniz kıyılariyle 
cenubu ,arki de kapalı ve az 
ihtimal ile yağışlı, diğer b5lge
lerde kapalı geçeceği tahmin 
edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava çok 
bulutln ve rüzgarsız sıeçmiştir. 
En sühunet 6 derecedir. Saat 
14 te yapılan rasadata göre 
hava tazyiki 688, deniz seviye· 
.sine göre 765 milimetredir. 

Bugün İstanbulda hava; çok 
bulutlu geçmiş ve rüzgar timali 
şarkinen 8 metre süratle es111it
tir. En sühunet 10 derecedir. 

Hava tazyiki 771 milimetredir. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti : 
Bugün hava Selanikte bulutlu, 

Bükreıte kapalı, Atinada yağ
murlu geçmiştir. Rüzgar Atina
da şimalden en çok 11 metre 
süratle esmiştir. 

En yüksek suhunet Selanik:te 
11 derecedir. a .a. 

ri makamla arasında vazife ve 
selahiyetteo doğan anlaşmamaz
lıkları; diğer dairelerin vazifele
ri dışında kalan işleri tetkik 
ve rüyet edecektir. 

İkinci daire maarif vekaletiy
le sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletlerinin alakalı olduğu 
işler; belediye kanuniyle devlet 
şurasına mevdu olup da idari 
kazaya mevzu teşkil etmiyen 
hususlar; vilayetler idareıi ka
nunu mucibince devlet şfıra&1na 
doğrudan doğruya veya itiraz 
yoluyla tevdi olunacak işler; 
cemiyetlerin amme menfaatleri
ne hadim cemiyetlerden sayıl
ması için hükumete vaki olacak 
müracaatlar; birinci derecede 
inzibat ceza tayini devlet 

Sonu 3 üncii Sayfada 
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GE_N_ç_s_iR_o_iP_L_oM_~T Lik maçları Okul talebe koope
ratifleri yasası - -4-
ilk okullarda genel kurul top

. . k mecbur olanlanbsına ıştıra e 
d f 1 sı toplan· ların yarısın an az a 

hya gelirse müzakereye başlafnır. 
dan azFaal fiyelerin yarısın 

· .. ünden ge· 
}asının gelmemesı yuz 1 adiğı 
nel kurul toplantısı yapı .m .. e 
takdirde toplantı batka bır glun 

V gün tap an-
tehir olunur. e 0 • 

18 
ısı ne 

tıya gelen üyelenn y 
n kere yapılır. olursa olsun m za 

M dd 19 Ders yıla başın· 
a e - 'lk toplantı-

da genel kurulun 1 k 
sında bir genel kurobl ba~.;:~ 
bir de genel kurul za ıt • at~ ı 

1 tıda yvne ım seçilir. Bu top an . 
kurul ile kontrol kuruluna gıre-
cek1er de seçilir· 

Madde 20 - Genel kuru~ ko~-
tif. bütresini ve bır Y -pere ın • . e 

lık faaliyet planını tanzım d -

d Y .. tim kurul tarafın an 
er. one tk'k et 

1 · leri te ı -her ay yapı an ış da Ö· 
ti v i . bi derı yılı ıon un y 
n!u!1 kurulunun bir yllhkl fkaa-
. kontro u-
lıyet raporunu ve tetkik 
rulanun hesap raporunu . 
ederek haklarında karar ver;'. 

M dd 21 - Genel kuru un 
a e k 1 üza-

zabıt katibi, genel uru m 
kerelerinin zaptını tutar kzarbart-

. ·r a ı • 
ları bir deftere geçırı · k"f 
larla kararlar başkan ve a ıp 
tarafından imzalanır. 

YÖNETiM KURULU 
M dde 22 - Yönetim kurulu 

bir ~aşkan ile en az 4 üy~~en 
.. kk t' Okul kooperatıfıne mure ep ır. l 

yazılı fail iiyelerin sayıs~ .gene 
k 1 karar. ile artırılabılır. 
u~adde 23 - Yönetim kur~l.u 

aralarından birini başkan, bıbrı-
b. · · de za ıt ni yar başkan, ırını k l 

katibi seçer... Yönetim uru u 
üyelerden ayrı olarak koo~be~a: 

b .. · katı ını, tifin muhase ecısını, . 
k 'b' ·1 bar ve ıdare vezne atı ı ı e an . . 

Hepsının memurunu da seçer. k 
hizmet müddeti bir yıldır. Te -

rar seçilmeleri caizdir:. d _ 
Madde 24 - 3 Uncu ınad e 

t ·f tarafından ye göre koopera ı . . 
1 
.. 

yapılacak işleri yapmak ıçın fu· 
zuma g&rDlecek kollar ylSne ım 
kurulu tarafından seçilir. 

Madde 25 - Yönetim kuru· 
lu haftada en az bir defa top· 

d. - · kararlar lanır, Kurulun ver ıgı il' 
bir deftere yazılarak imza ed ır. 

Madde 26 - Yönetim kuru .. 
lunun vazifeleri şunlardır : 

a) Kooperatifin canlı ve ya· 
aaya uygun bir şekilde yaşa · 

· .. sı'ne canla masına ve ış gorme 
başla çalışmak ve kooper~t~~~ 

l b .. t.. .. 1 'n el bırlıgı 
yazı ı u un uye erı 
ile çalışmalarını temin etmek. 

b) Genel kurul tarafından 
verilen kararları icra etmek. 

c) Kooperatife aid mal eşya
ları muhafaza etmek. 

d) Kooperatife üye yazma~. 
e) Üyelerin durumu ile ilgıle 

nerek yasaya ve intizama riayet 
etmiyenleri genel kurul kararı 
ile kooperatiften çıkarmak. 

f) Genel kurul tarafında~ 
müzakere edilecek maddelerı 
tespit etmek. 

g) Kooperatifin faaliyeti hak· 
kında üyelere malumot vermek. 

h) Ders yılı sonunda yönetim 
kurulunun faaliyet raporunu ve 
yeni yılın büdçe projesini ha
zırlamak yeni teklif ve temen· 
nilerde bulunmak .. 

Devamı yarın -
• 

Fon Ribbentrop 
Ve siyasi bir vaka Paris deklarasyonu 

Fon Ribbentrop Parise gelir
ken, her halde Versaya inen 
Venedik dogesi gibi"en şaştığım 
şey burada bulunmamalıdır. 11 de
mek arzusunu duymıyacaktır. O 
biç bir şeye hayret etmiyecek 
kadar çok hadiselere şahit olan· 
lardandır.Şüphesiz ki zihni Şans 
löye Brüoingin Notre Dame· 
des- Victoiresde acınacak nu
tuklar irat etmiye geldiği gün· 
denberi katedilmiı olan mesafc-

! yi hatırlıyacaktır. Demokratik 
Almanya o zaman henüz Versay 
muahedesinin askeri hükümle
rine ibtiyatkarane ' bir tarzda 
yan çizmek ve tazminat öde
mekten kurtulmak için Hoover 
moratoryomundan istifade etmek 
safhasında bulunuyordu. Şimdi 
80 milyon nilfuslu, müthiş suret
te silahlı bir " Almanyanın dıı 
bakanıdr ki daha eskiden Kay
ser tarafından tasarlanmış olan 
Fransa ile anlqşmak fikrini ye· 
niden ele alıyor. 
Doğrusunu söylemek lazım ge

lirse bugünkü misafirimiz bu yo· 
la girmek için en iyi hazırlan
mış bir şahsiyettir .• Kendisi Prus
yalı değildir, Renanyalıdır; bü
rokrasi içinde saplanıp kalmış 
bir memur değildir, hareketli ve 
beklenmedikle dolu hayatı dün-
yaya en geniş ufukları açmış 
ve Fransa ile müteaddit ve muh
telif temaslara girmiş genç bir 
aristokrattır. 

B. Fon Ribbentrop Fransa'ya 
iJk defa kolejden yeni çıktığı 
sıralarda Grenoble üniversitesı
ne devam için gelmişti. Sonra 
macera arzusu onu yeni dünya
ya sürükledi. Birleşik devletler
den geçtikten sonra Kanadaya 
gitti ve orada ağır \şlerle haya
tını kazanırken büyük harp pat
ladı. İngiliz donanmalarına mey
dan okuyarak vatanına döndü 
ve 12 inci süvari alayına yazıl
dı. Harp meydanlarında yalnız 
madalyahr kazanmakla kalma
dı, en ciddi sulh un rnrlarından 
biri olarak kalan muharipler 
arasında karşılıklı takdir ve mu
habbet hiss·ne agah oldu. 

Harp nihayet bulduktan son
ra bir misyonta Türkiyeye git
mesi diplomatik sahada ilk faa
liyetini teşl<il eder. Müstakbel 
istid ıı t sulh konferansında Al
man t emsil heyetine iştiraki es· 
nasında sarahat kesbetti. Bu 
acı s rntleri yaşadıktan sonra 
bir Al man vatanperverinin po
litikaya doğru teveccüh etme
dense yeniden iş hayatına gö
m·ilmeyi t ercih etmiş olması 

kolayca anlaşılır. 

• •• 
Ancak 1932 dedir ki Hitlerin 

ıldızının yükse'mesi büyük sah
y de kabiliyetini göstermek 
ne b* h. . 

U~ iyle yanan ır şa sıyetı 
arz '-t· 
t m l<endi sahasına çeK ı. 
a l · 1 Fücbrcrle entemasyoaa If er 

için mahrem müşaviı i ol n adam 
arasın da çok çabuk sıkı teşriki 

· m·· n~sebet l er i teessüs 
rnesaı ·· 
tt . B Fun Ribb nttop ilk de-e ı . . f ) 

fa olarak Parise işte bu sı at a 
eldi. Bu hadise 1934 de oldu 

~e B. Lavc; l Romaya seyaha-
tinden önce lt"lya ile yakmlaş· 

hazırlamaktaydı. O za
mayı 

• 

Yazan: Sen Bris Lö jurnaldan 
mandanberi, heyat, ne kadar 
değişiklik. 

· İngiltere ile deniz anlaşması 
hususundaki muvaffakiyd B. 
Yon Ribbentrop'un Londra el
çiliğinde yerleşmesini intaç etti. 
Orada çarçabuk farketti ki İn
giltere ile bir yakınlaşma tulu· 
at işi değildir. Fakat bir ace
minin oynadığı büyük role ta
hammül edemiyen dış bakanlık 
emektarları onun putlar kıra

cağını tahmin ediyorlardı. Fa
kat yanılıyorlardı. Kat'i saatler 
çaldığı zaman, çekileu asıl yo· 
lun emektarı B. Yon Neuratb 
oldu ve dış politikanın idaresini 
genç mektebin şampiyonu B. 
Yon Ribbentkop ele aldı. 

Başlangıç pek parlak oldu. 
Altı ay içinde Anşlus husule 
geldiği ve Südetler ilhak edil
di. Üstelik cetubi Şar~ide eko
nomilerle genişleme hususunda 
büyük gayretler sarfedildi ve 
Okranya istikametinde ilk adım· 
lar atıldı. 

Büyük büyük bir politika ister 
itsemez garp' tarafında istikrar 
esasları aramıya sevkedecekti. 
Böylece Münib anlaşmasının he· 
men ak'iamında Hitler • Çember
layn b;yanatı Almanyanın İn
giltere ile ve aynı zamana Fran
sa ile anlaşmak arzusunu teba
rüz ettirdi. 
Genişleme zaruriydi. Bu ge

nişleme Berbtesgadende B. Frao 
çoia Poncetin Füchrere yaptığı 

vede ziyaretinde görüşülmii~tii. 
Fran11anın bütün haraket ser
bestisini idame eden, mevcut 
taahhütlere riayet eden fakat 
Almanyamn AlsasLorenden vaz
geçmek ve ortaya çıkabilecek 
bütün ihtilaflar için sulh yoliyle 
istişare usulüne baş vurmak hu· 
susundaki resmi taahhhdünü tes· 
pit eden bir kombi:ıezondan 
fransız davlet adamlarının ka
çınması için sebep yoktu. 

imza edilmiş olan, ve Lille 
sokağı suykastını takip eden 
yahudi aleytaı lığı cereyanı ta
savvurları alt üst etmemiş olsay· 
dı daha geçen ayın ortasında 
tahakkuk edecek olan anlaşma
nın tam Ş il mulu bundan ibaret
tir. Filhakika Kon W elczek B. 
Georges Bonnetye fransız eks
perler tarafından hazıı lanmış 

ohn metni Almanyanıo kabul 
ettiğini tam 1 sontc-şriode ge 
tirmı şti. 

Şüphesiz ki ertesi günnn (ayın 
8 i )yalnız Bay Von Ratbın 
katlini görrnü~ olmadığı i~e ret 
edilecektir. O gün, aynı zaman· 
da B. Füchreria içinde Alman· 
yanın sömürge teleplr : ini hatır
latmış olduğu Münib nutkunu 
da kaydetmiştir. Alm :ı nya nı.n 
genişleme projelerini durdurabı
lecek ve Rayhı bağlıyabilecek 
bir taahhüdün mevcut olmıyaca
ğını söyli) eııler içi o ne kuvvetli 
bir delil ! 

Hiç şiiphesiz, zaaflar ihtiras
ları kamçılayınca diploınasioin 
tabirlerini arzusuna göflıe tefsir 
edemiyeceği hiç bir taahhüt yok
tur. Fakat bu ihtimalin ortaya 
çıkmaması Fransa ile İngiltueye 
bağlıdır. Almanya ile anlaşma 

Baştarafı 1 lcl ••yfada 

heyeti son toplantısında fikis
türü tanzim ve kurları çektir· 
miştir. 

liğ edilip aşağıya ayn~u dercet

tiğimiz fikstürde g6rfttecaği 
vechile timdiye -kader hiç bir 

resmi müsabaka yapılmamıı o
lan Çinede dahi iki oyıın oyna
nacaktır. 

Bu seneki fikstürün bir husu
siyeti de bu maçların ya1nız Ay
dın merkezine inhisar ettirilmeyip 
bölgemizin diğer kasabalarında 
da maç yapılmasını temin et
mesindedir. 

Bölge futbol ajanlığından teb-

Bu fCkil; sporun bölge i'iade 
yapılmasını ve apor sev~isinin 
köylere kadar götürülmesini 
kolaylaştıracağından cidden ~ok 
ıayanı takdirdir. 

Bölge futbol ajanlığından tebl iğ edilmiştir. 

1938-1939 Bölge futbol likleri fikistürü 
BİRlNCl DEVRE 

Takımlar Saha Tarih Saat Hakem 
Karapınar- Çine Aydın 8/1/939 10,30 Er.em 
Söke-Aydın Aydın 8/1/939 13,30 Halit 
Sümer-Mendres Aydın 8111939 15,15 Naim 

Karapınar-Sümer Nazilli 15111939 12,30 Eren 
Çine-Söke Aydın 15111939 13 Naim 
Aydın-M , ndres Aydın 15111939 15 Halit 

K. pınar-Mendres Nazilli 2211/939 12,30 Eren 
Siimer· Söke Aydın 22/1/939 13 Hiı&it 
Aydın-Çine Aydın 22111939 15 Naim 

Karapınar-Söke Aydın 29/1/939 13 Naim 
Çine· Mendrcs Çine 29/1/939 14 ıf'uat 
Aydın-S.:!mer Nazilli 29/1/939 14,30 l&ıalr b616elhıilea l'llectk 

Karapınar· Aydın Aydın 5/2/939 13 Naim 
Çine Sümer Nazilli 5/2/939 14,30 Halit 
Söke-Mendres Söke 5121939 14,30 Er em 

İKİNCİ DEVRE 
Karapınar-Çine K. pınar 1212/939 14,30 Er em 
Söke-Aydın Söke 12/2/938 14,30 Naim 
Sümer· Mendres Nazilli 12/2/939 14,30 Halit 
Karapınar- Sümer Aydın 19/2/939 13 E~ 
Çine.Söke Aydın 19/2/939 14,45 Naim 
Ayd n-Mendrcs Nazilli 19/2/939 l~,30 Halit 
K. pınar· Mendres Aydın 26/21139 13,30 Eııem 
Sümer-Söke Nazilli 26/2/939 12,30 Halit 
Çine-Aydın Aydın 26/2/939 15,15 Naim 
Karapınar-Söke K. pınar 5/3/939 1430 ~im 
Çine-Mendres Aydın 5/3/939 13,30 :Fuet 
Aydın-Sümer Aydın 5131939 15, 15 iıunlr bölge.ındcn güeuk 

Karapınar Aydın Aydın 12/3/939 15,15 Naim 
Çine-Sümer Çine 12/3/939 14,30 Halit 
Söke-Mendres Aydın 12/3/939 14,30 Enm 

Bugünkü Kamutay toplantısında 
-----------------~--Baş tarafı ikinci sahifede heyetinde görüleceği yazılı olan 

şurasına ait olan hususlar; işleri; devlet ılırası reisinin ve· 
memurlar muhakemat kanununa ya ait olduğu veklletin g&rda-
göre verilecek işler hakkında ğü lüzum üzerine sevkolunamk 
tetkikler yepacak ve kararlar işLeri tetkik, mütalea beyan .e-
verecektir. ya karar ittihaz edecektir. 

Üçüncü: daire: Mali, iktısadi KADRO: 
işlerle gümrük ve inhisarlar iş- Devlet fiirası için bütçe ea-
lerine; nafıa hizmetleri ve im- cümeninin üzerinde tadiller rya-
tiyazlariyle maden araması ve parak teklif ettiği lradro pro-
imtiyaza bağlanması ve maden jesi 'udur: 
imtiyazlarının fesh işlerini tet· 150 Ura asli maafla bir reis, 
kik edecektir. Şfıraca istişari 125 lira asli maaşlı 5 daire re-
mıı hiyette tetkik olumcak iş- isi, 100 lira maaşlı '23 iza, 80 
ler, Başvekaletten ha vale edi- lira m••th 7 b&fllluavia, 701ira 
lecek ve bunlar hakkında ve- maaşlı 10 birinci sınıf, 55 lira 
rilecek kararlar Başvekalete bil- maaşlı 7 ikinci sınıf, 45 lira 
dirilecektir. maaşlı 1 üçüncü sınıf muavin, 

40 lira maaşlı 5 biriaci 11111f Umumi heyet ise, ikinci de- ' 
recede olmak üzere, hiikümetçe 35 lira maaşlı 9 ikinci sınıf mua.,io. 
hazırlani! cak kanun layihaları, idare, heaap lllemurları •e 

katipler kadrosa da ıudur: i•ntiyaz mukavele ve şartname-
55 lira maaşlı bir sicil ve evleri ile, Ana yasanın 52 icci 

rak müdürü, SS lira maafh 2 maddes~nde yazılı nizamname zabıt kltibi, 35 lira maaşlı l.ir 
liyihalarını ve tefsirleri; hususi ayaiyat mubaaip ve mute .. t 
kanunlarla devlet şürası ~mumi 35 lira maaşlı bir kfttftpane ı:tn~-

muru, 30 lira maaşlı iki ..0.
meyyiz, 22 lira maaşlı bir ._.ç Londrada ve Pariste kuvvet mü

vazenesizliğini tamir için alınmış 
olan tedbirleri durduracak de
ğildir. Ancak kuvvetlerini yeni
den teşkile azmetmiş bir Fran
sa ve f ngilnere iledir ki Alman
ya ebedi şiddet tan ta jı olmıya
cak bir geçim şartlarını tayine 
çalışacaktır. 

memuru, 22 lira maaşlı S, 20 
lira maaşlı 1 O, on yedi buçak 
lira maaşlı 12 katip bulunmak .. 
tadır. 

Proje neşir tarihinden itiba
ren yürürlüğe girecek ve Baı 
vekalet tarafından tatbik edi
lecektir. 



ilan 
u~!ddın Belediye Reis

•111 en· 1 • 
bik ;11~Ydın belediyesi elek· 
caJt 240 alına ilaveten konula· 

bir nıota;. 25~ beygir takattnda 
tar t . ıle Jeneratör, alterna· 

' evıı t b tefe a losu ve bunların 
ci ~uatı ve montajları 12 ikin-
llat 1~

1 1939 perşembe günü 
ca... . te Belediye daimi en· 

... eııınd 'b 1 Jen'd e 1 a e edilmek iizere 
•il~ eıı kapalı zarf usulile ek· 

2 
eye konmuştur. 

illeti- Teıiıatm~mubammen kıy· 
3 

24860 liradır. 
1 d 

- Bu işe ait evrak şun· 
ır u. 

: ) F cnni f •rtname, 
) Keıifname c ) . t Ekıiltme şartnamesi, 

D ) Planlar 4 • 
A - Arz~ edenler bu evrakı 
Ydın beledıyesinde görebilirler 

ve Parasız alabilirler. 

İb'JS _-:_Eksiltmeye iştirak ede~ 
• 

1 nıek için .. 1864 huçÜk"liral~ 
~~~akkat teminat makbuzlarını, 

senesine ait ticaret odaıı 
veıikaıı ve eksiltme tarihinden 
~n ~ok bir hafta evvel vilayet 
i af~a nıüdürlUğünden usulü da
re~ınde alınmış ehliyeti fenniye 
vesıkaıı ile birlikte teklif mek
tuplarına lef etmeleri icabeder. 
'b 6 - Tesisatın ikmal müddeti 
1 ale tarihinden itibaren onbeş 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
lıomisgonundan 

l - Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna 
kadar 15 gün müddetle 14300 
kilo bulguru açık eksiltme ğe 
çıkarmıştır. 

2 - Tutarı 1573 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 117 
lira 98 kuruıtur. 

4 - Şartnamesi komisyonda
mevcuttur. 

5 - İhalesi yaplıacak olan 
mezkur bulgura talip çıktığı 

takdirde usulen teminat mektubu 
ile birlilite 16/12/9 j8 cuma gü · 

nü saat 15 te komisynumuza 
müracaat etmeleri 

1 6 10 14 (967) 

aydır. 
7 - Teklif mektuplarının iha

le gün ve saatından bir saat 
evveline kadar Aydın Belediye 
reisliğine makbuz mukabilinde 
tadili lazımdır. (Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. ) 

29 4 9 14 (963) 

imtiyaz ınhibl ve Umumi Ne9rlyat 
MUdUrU ı Etem Mendres 

Basıldığı yer 
C H P Ba11mcvl 
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1 

Doktor Şevket Kırbaş (!~ 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f!~ 

entani hastalıklar mütehassısı ~+] 

S Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu ~) 
llleymanın hanesine naklettim. [+] 
.. haıtalarmı her gün saat yediden sekize kadar ve ~~~ 

:gleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, :, 
an, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra +] 

edeıı. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J 
toralaıi ile hastaları tedavi eder. (971) + 

~ [ı9l ~ .. ·.~~···~··· ... ~·····~ ... ıı:ı.=ı~.·~~~,G· 

~~~~··~····~~~~~~~ ~·~!ıWillııı iA iıO· ·+;i«lıi::il~j 

DOKTOR ~~ 

Necip Aydın l!~ 
Rontgen mütehassısı ı 

Muayene yori : Eski operatör Mitat kıliniki halen ı: 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. : 

Muayene saatlan : Saat 16 dan 19 a kadar 

icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. r: 
*~ ~ ,.llll!!!llıı~· .. ~~~~917~~~~ 

~............., ,,......lıiiiill .......... lııiiiftılil 

*~ ...................... . 

Demir iş atölyesi ! 
Yeni açılan ve sanatokulu me- ! 
zunları t~rafından idare edilen : 

DEMiR iŞ A TÔL YESlnde ! 
Her nevi Demir iıi, Galvanizli, Demir ve Kur

:un . borulu ıu tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
~'::;ın .ic_aplanna uygun şekilde yapılır. ihtiyaç 

Plennın atölyemize müracaatları. 
Adres: Bezirgin karşısında Mehmet Uygur 

ve Osman Alpsoy 

• • • • • • • • 

AYDIN S.~YI ı 414 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~ 3212 

S1ygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit)ubafiye-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 fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

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

09 12 ay veresiye satış 911 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


