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Reisicumhur lnönü 
Vekiller heyetine riyaset ettiler 

Partimiz il Kongresi Dün de 
Çahşmalarına Devam Etti 

Köy ve ziraat kongresi 27 Kanunuevel Salı günü 
Parb fevkalade kurultayından sonra toplanacak 

•• 
Oğleden sonra üç celse yaparak geç vakit mesaisini bitrdi 

- Kongrenin ilk başladıjı dakikadan sonuna kadar ilimiz I fazlasile husnsl muhasebeden25 

V k 'I Reisicumhur ismet fnönüoüo ri- partililerinin gösterdikleri mütekabil sevai ve samimiget ve J bin ve belediyemı'zden de 1400 
Ankara, 16 (A.A) - e 1 

- k l · d 
6 

R 
.. uınbur fs- ya!letinde Z?raat Ve .a etıo .e hillıassa /lgönkarul asil ve gedek ügeliklerile beşinci hügr7k lira lazlasil 2000 lira yardım 

ler heyeti dün eısıc d t pJanan vekiller beyetmde Zı- KonJ!re delegelikleri seçinıindt1 gösterilen birlik ve beraberlik konulmuştu. 
met fnönünün riyaseti altın a r:at Vekili tarafıodean izah duyguları sigasf terbiye ve olgunluumuzun bir miyarıdır. ilçe bütçelerinin tastik sala .. 
Ziraat Vekaletinde topl:ı:~!t7: edilmiş bulunan köy ve ziraat İlimiı Parti kongresi dün sa- Esk\ zabıt okunarak kabul hiyet\nin yeni seçilecek \\yön 
ziraat kongresi .ve\ ~ebakkında kalg" mma kongresi, içinde bu- i P b k d ,_urula bırakılmas h k'- d b ı k 27 at 10 da lbay ve arti aş a- e ildıkte11 sonra hesap encilme- K •• • • .• • a. KID a Ut .. 
muhtelif ziraat ış er 'len lunduğumuz birinci aounun k 

f dan verı p f k ııı.d nımız sayın Özdemir Gündayın ni mazbatası okundu. İl hesap· çe encumenınm. 1 mcı m.azbata .. 
ziraat vekili tara 10 • • • 'nci Salı günü arti ev a ltl e d k b 1 d 1 k k d l 
izahata dinliyerek tasvıp etmış Kurultayının hitamını müteakip başkanlığında ikinci toplanhsım larının çok titiz ve temiz bir 

91 
a a u e 

1 
e e ı eklerin 

yapan çalışmalarına devam etti. surette tutulmasından talimat müzakeresine başlandı. 
tir~~~~~~~~~A~A?)~-~D~ü;n~ft~op~l~ain~ac~a~k:t:ır~·::11:-;:;:=;=ı=)~~~h~;~===== ve usule uygunlugv undan İlyön- Dil encümeni, dileklerin bir kıs-

Ankara 1 · · • • j y k J k 1 b' k 

M M 1 a a anan kurula teşekkür edilmesi ve mıoın çı arı masını, ır ısmının - eu•• uu•• k • ec ısı Parti ve Halkevi işlerinin inki- tadilini _ve ç~ğun~n da aynen 
~- kaçakçılar şafı için yardımını esirgemiyen kabulGnu teklıf edıyordu. 

47 
• • dd • İlbay ve umumi meclise teşek- Evveli çıkarılması talep olu-

k inci ma es) Ankara, 16- Geçen bir haf- k ki k k " -d 1 t anunu - ür edilmesi rapora kaydedil- nan dile er o unara müzake-
ş Yı ev e ta zarfında gümrük muhafaza ô l d Ura k b J d•ıd• mişti. Rapor ittifakla tasvip ve re olundu. ğ e en sonra ikinci 

ne kadar 
müzakere ve ~ u e 1 1 teşkilatı tarafından 70 kaçakçı, kabul olunarak İlyönkurul teb- celsede de tadil ve kabul olu-

1856 kilo gümrük kaçağı eşya, riye edildi. nan dilekler üzerinde konuşuldu. 
Büyük Millet len iki maddesi müstesna olmak 82 kilo inhisar kaçağı, 9 kilo Bundan sonra büdçe encüme- llbayımız, dilektek müzakere-

Ankara 17 -.k t Tunanın üzere kanun 47 inci madde.sine uyuşturucu madde, 18709 defter ninin mazbatası okunarak hyön sinden evve•, daire müdürlerinin 
meclisi bugün Fı1 rearak Şurayı kadar kabul edilmiştir. Meclis sigara kağıdı, 3 silah, 36 mer- kurulun 939 bütçesi aynen ka- kendilerine tevdi olunan dilek 
başlanlığında top an üzakeresine 1 k mi, 134 Türk liras1 , 20 altın li· 

1 
bul edildi. Bütçede bu sene ye- mecmualarını tetkik ederek dai-

devet kanununun m . pazartesi günü top anaca tır. 
E "mene ven- ra, 44 kesim hayvanı, 8 kaçak- ni açılacak halkcvleri ihtiyacı- relerini ilgilendiren dilekler u"-

devan etmiştir. ocu • çı hayvanı yakalanmıştır. da dikkate alınarak 6 bin lira 

Kırşehir ve Y ozgatta 
De\amı 3 üncll ıahlfedc 

. adevam eden bir zelzele oldu 
6 sanıye ··k·· ··ı ld -- . tr çatlaklar ço untu er o u 

Türkiye futbol grup 
birincilik maçları 

Bazı yerlerde ehemmıye ı 
ld k a şiddetli hissedilmiş

- d'll' ra- 1 ta o u ç 16 - Kan ı ı 
lstanbul, bl'~ edilıniştir. tir. 

sathanesinden ~en ı~ört dakika Ankara, 16 - Devlet mete-

Bugün saat 12 de Aydın - Denizli 
takımlarının karşılaşmasile başlıyor 

Bugün saat onuç t şiddet- oroloji işleri umum müdü.~lüğün-
on yedi saniye geçe 0~ ~ilmiştir. den alınan malumata gore bu- Aydın sahasında yapılacağını ı 
te bir zelzele kayke' tikame- gün saat 20,49 da Ankarada dünkü sayım zfa haber verdiği- 1 
M k .. Unün şar ıs bir zelzele sademesinin hissedil- miz Türkiye futbol grup birincilik 

1 
er ez 099 ld 480 kilo- 1 · · müsabakaları için şehrimize ge-

tinde ve lstanbu l~n ~ tahınin diği tesbit edi m1şlır. 
metre mesafede 0 ugu _________ .=..:-;;..;;..;;. _ _ _.:....-=~===== 

edilmektedir. 6 - Bugün saat ı•stanbul h~lk sandıg~ )fl)Il 
Ankara, 1 k da bir 

. .. d"rt çe An ara 
;:r u::rsı:tısıgeoımuştur. 0 .. e;~:~ Küşat resmini iktisat Vekili yaptı 
meteoroloji işleri umum ınu "re İ b l 16 _ İstanbul halk bankası halk sandığının küşat 

luınata go stao u l b .. lüğünden alınan ma d 
6 

sa· . İkt' at Vekili Şakir Kesebir tarafından yapı mış ve u mu· 
h lisinde e resmı 

1 
ıs kil bir nutuk söylemiştir. İktisat Vekili Şakir Kesebir 

leceği bildirilen takımlardan 
Balıkesir ve Çanakkale şampi
yon takımları; sicil işlerini yap· 
tırmadıklarından federasyonca 

listeden çıkarılmış ve bittabi 
şehrimize gelmemişlerdir, 

Denizli ve Muğla şampiyonla
rı perşembe günü akşamı şehri· 

mize gelmişler ve dün akşam 
da Manisa bölgesi şampiyonu
nun hareket ettiği mezkur böl
ge başkanlığından telgrafla bil
dirilmiştir. 

Dr. Stoyadinoviç 
Hırvatlara muhtatiyet 

verecek 
Belgrad 16 - Yarı resmi ma

hfillerde söylendiğine göre ba 
vekil Doktor Stoyadinoviç pe~ 
muhtemel olarak Maçikin ile uz
laşmaya muffak olamazsa Hırvat
ların arzusu üzerine Hırvatista
na muhtariyet verilmesi · · 

ıçın 

parlamentoya bir proje tevdi 
edecektir. 

Bildirildiğine göre son intiha
batta mağlup olan Sırp ıuuh l'f 
şefleri Maçikin Hırvat grupu ~lıe 
beraber bulunmak üzere k 

• 1 d. arar 
vermış er ır. 

-~·- a.a. 

Sorgu hakimliği 
imtihanı 

Kırşehir ve ava ve Şarktaıl nasebet.e ve K- t . 
niye devam eden r a yatırarak ilk muameleyi yapmıştır. uşa resının-

ı l U
•tur. Ava· vezoeye on ır d l d' kt" 1 . tb at mü 

Adliye bakanlığı, sor h" 
k. ._ .. 11 . . gu a-

B .. k" . 1 ım veıuı erının sorgu h"k• . uguo u vazıyet erinin tavaz- a gelen bir zelze e o m y d ., oda de vali muavini, iktisa i müessese er ıre or erı, ma u -
Ç. k agı b l tur 

nos, Mucur ve ıçe bı•sule messilleri hazır u unmuş -·------------------
binalarda çatlaklıklar 

Devamı 2 inct aahelfie 
olabilmeleri için Ankarad ıını 
makta olduğu imtiha l a yap-

k nara de 
vam etme tedir. Bu yıl . . : 
· t'h .. ·· ın ıkıncı ım ı anı onumüzdeki h. Akpınar, 

gelmiştir. Kırşe ır, b • 
k" 1 rinde e em 

Dursunburnu oy e "küntüler 
miyetli çatlaklar ve ço. ok
olmuştur. Nüfusça zayıat. y Sı-
tur Yer sarsıntnı kayserı, t 

· · Yozga -
vas ve Konya da bafıf' -·-
Çekoslovakyanı~ 
istikraz meselesı 
Prağ 16 - Londradan veri-

l h b 
.. Çekoslovakya en a ere gore .

1 0 
istikraz edilecek otuz ":ıı y~ 
isterlinio müzakereleri enu;. 

. l . t' Çek heye ı 
netıce enmemış ır. . d 

. . b kt lar üzerın e 
reısı azı no a k 
h"k· 1 • . de bulunma u umet e ıstışare . . 
üzere Prağa harek~t etmıştır. 

lngiliz parl8mentosu
1 

-
kanun İhracat kredilerini artıran ~ir 

. layihası kabul ettı 

d 16 _Avam kamarası 
Lon ra 'd" h k 

k dilerinin tezyı ı a -
'hracat re 1 b. knnun luyihası kabul 
kın~a . ır Bu knnun bilhassa 
et uı~tır. · · Al 

. • t• aret müesse lerının -
İogılız ıc 

t
. rethaneleriyle başa baş 

man ıc~ . . k. 
d bilmelerı ım anını 

rekabet e e 
. k üzere hazırlanmıştır. 

verebılıne 

Ticaret nazırı bu garantilerin 

İngiliz iktisadi menafiinin ko

runması için hükumetçe lüzumlu 

görüldüğünü ve bu sebeble 50 

milyon liraya baliğ olan kredi 

lerin 75 milyona çıkarılması 

icap ettiğini söylemiştir. 

r···~~;~~~ş .. ·,···························ı 
i Bir elin ( nesi ) çıkar'? İki l 
i elin ( sesi ) çıkar. Milli ikti· ! 
ı • 
i sadı var etmek, artırma yo· İ 
i lundaki birlikle mümkündür. i . . ........................................................ 

~ 

günü hukuk fak"lt . perşenbe 
u esınde 

lacaktır. Bu imtihan yapı-
vilayet ve kaza a muhtelif 

merkezi . d 
bulunan 40 kad eruı e 

ar sorgu h .. k' 
vekili girecktir. a ım 

Halkevi başkanlığında; -- -~ 
Bugün saat 19,30 da Halkevimizde ulusal ekonomi ve artır-a 

haftası toplantısı yapılacaktır. •u 

1 - İstiklal marşı 
2 - Ant 

PROGRAM 

3 - Ulusal ekonomiye ait konferans.Hulüsi Aksud v 
4 - Atatürküo ekonomiye ait vecizele.-lnden ogan tarafından 
5 - On Yıl. Parçalar 

Bütün hatkımız davetlimizdir. 



~ıt 

•------~~----===--==ıııcc:=======================================1:_A~Y~D~l~N!:::::=== 
Başvekilimiz Artırma ve Yerli mallar 
haftasını mühim bir nutukla açtı 

B. Celal Bayar, ekonomik ve mali 
işlerimizin veciz bir izahını yaptı 

-2-
R~~I~ HADDiNiN İNİŞİ 

. Jtının nıebd . d 
tıınizd f . eın e memleke-
1 e aız n' b t' ışan b k ıs e ı, normal ça· 
bulınu an alarda dahi 00 22 yi 
lllikta~ ~e batta bazılarında bu 

Son a geçmiştir. 
nisbet çıkarılan kanunlarla bu 

Ot 8 5 " 
filen d '0 

' ga indirilmiş ve 
B e tatbik ettirilmiştir. 

unun h · . 
baba f . arıcınde kalan müra-

B aızleri ne haldedir ? 
unu k t' 

bir k a ıyetle ifade edecek 
nıeınrlak arnımız yoktur. Fakat 

e er . d 
kökii d •mız e mürabahacılığın 

ıı en s"k"1·· h nıa 0 u up enüz atıla· 
nıış olduö-unu b'l' .. rabah 6 ı ıyoruz, mu 

nun a 
1
devam etmektedir. Bu-

edile ~a nız şiddetle bertaraf 
rnıyec ~ · b' tuna .. egı ır hakikat oldu· 

teesaij!o:e, . Halk Bankalarının 
lanı, l e ıcrayı faaliyete baş· 
en ~ ~.malarıyla, hakiki, tabii, 
duğ es ırıne yolu da tutmuş ol· 
MoRrnuzu ifade edebilirim : 

ABAHACILARLA MÜCA· 
M DELE EDECEGİZ 

lukl lirabahacılar, bu tüfeyli mah-

ıı h~Ie devlet kanunlarına k~r· 
nıab' bulmak hususunda en 
karş:r .:danı.tardır. Hiylelerine 
nı· şı deth hükümler tesis et· 

ış olnıak ı-
bir h ' azumlu ve faydalı 
küçükrcket olmakla beraber, 
Yac esnafın ve erbabı ihti· 

ın sıkınt ede . ısını asla istismar 
mıyecek b' h 1 

olınaı ır a e getirilmiş 
arı demek d .. 'ld' Bin egı ır. 

kartı ae~aleyh mürabahacılara 
ken nıucadeleyi şiddetendirir-

, onun y b 
ayağın k·· ~~· aşında, halkın 
ne ka:' uçuk müstahsilin eli
R'<itü ar, ucuz ve kafi kredi 

rrnek v 'f .. halk b azı esını alacak olan 
zikre •nkaları, huzurunuzda 

Bu tayan bir iş olsa gerek tir. 
fekküU=~~alar mütevazi teşek
iş ilib . ır. Fakat yapacakları 
edecek~rı~le, halkımıza temin 
biiyijk erı istifade itibariyle 

da Yakı:~:uğ? gibi İstanbulda 
Dış Tlc bır şube açılacaktır. 

l<t EDiyo~.RETİMİZ TARAK-

Urnunıi r . 
ne old .. ıcaretimiz; geçen se· 
k. ugu 'b' ı kayd gı ı bu yıl da terak-

etrnekted' Ge ır, 
Çeıı ~en b' 

nazaran 
2 

e ır evvelki yıla 
faılalık' S rnilyon lira bir 
ayı içind vardı. Bu senenin on 
rine n e geçen yılın aynı dev-
f uzaran 14 
azlalak milyon bir 

. vardır B . 0.u ıhracatta · .. unun 9 mılyo-
httadır. hh~ _ ınutebakisi itha
sıda bu lat ile ihracat ara-

on ay .. 
Yoktur, ve al •~ı~de muvazene 
tedir. F k eybıınıze gözükmek-
ık. a at . k 

ı ay i · d gerıye alan on 
çın e h b 

Vazüne k er alde bir te· 
ınek ye .Yad laıacağını ümit et-

rın e olur 
F •kat klasik · . 

kendi kend'. . nazarı yeye göre 
biliriz : ımıze bir sual sora-

- Acaba ith l -t 
olması, akr . a a ın çoğalmış 
b k ıvıte ve .. 

a ımından 1 . . Passıvıte 
Bir k l' a eyhırnıze midir ? 

e ıme ile bu b' . 
endiı:e · ızını için 

1' yı mucip midir? 

Arkadaşlar, 
Bizim takip ettiğimiz ticari 

anlaşma sistemine göre, yani 
klirnig politikamıza nazaran, 
fazla ithalatın kontrpartisi olan 
para, ancak türk malı ahnıp 
ihraç edilebilmek kaydile Merkez 
Bankamızda mevcut olduğuna 
nazaran, her halde mucibi en
dişe değildi. 
EKONOMiK CiHAZLANMA 

Bilhassa şunu tebarüz ettir· 
mek, bu mesele ile uğraşanlar 

için mucibi inşirah olabilir. 
Fazla ithalatımız memleketi

mizin ekonomik noktayı nazar
dan cihazlanmasına yarıyacak 
makinelerin ve alat ve edeva
tın bedellerinden mütevellittir. 

İhracatımızın~ beş senelik va
satisini ele aldığımız zaman, % 
85 şini toprak mahsulleri teşkil 
ettiğini görüyoruz. İhracatımızın 
seyri, mütemadiyen yükseldiğine 
nazaran, zıraı gelirimizin de 
yükseldiği şüphe götürmez bir 
hakikattir. Bu yükseliş nisbetini 
size şu dakikada bir rakamla 
ifade edecek halde bulunmadı
ğına müteessirim. 

Hariçten fazla mal ithal edil
diği~e nazaran, dahildeki istih
salatımızın, sınai mamulatımızın 
vaziyetini de bilmek elbette me
rakı mucip olur. 

1937 DE SINAi İSTİHSALA
TIMIZ 255 MİL YON: 

Teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden fabrikalarımızın 

muamelatı, yani imalat bedelle· 
ri, 1927 senesinde 32 milyon li
radan ibaretti. 

1932 senesinde bu miktar, 
138 milyona çıkmıştır. Hariçten 
ithalat yekunu 86 milyondur. 
Şu halde milletimiz, 932 sene
sinde 224 milyon lira kıymetin
de istihlakat yapmıştır. 

1937 senesinde fabrikalarımı
zın imalat kıymeti 255 milyona 
çıkmıştır. Hariçten ithalatımız 

114 milyondur. Umumi istibsa
latımız yekunu 369 milyona u· 
laşmış demektir. 

Bu rakamların bize ifade et
tiği mana : dahilde istihsalat 
çoğalıyor, hariçten ithalatımız 
artıyor, ve binaenaleyh milleti
mi? in iştira kudreti, istihlak ka
pasitesi yükseliyor. Bu ekono· 
mik noktayı nazardan elbette 
bir beşarettir. 

MALİ VAZİYETİMİZ: 
Mutat olduğu veçhile, mali 

vaziyetimize de temas edeceğimt 
1938 mali yılı bütçesini, ge

çen yıl bütçesini, geçen sene 
bütçesine nazaran 18 milyon 
lira fazlasiyle bağladık. Yekün, 

fevkalade ve adi menabiden 
istihsal olunmak şartiyle 308 
milyon liradır. Umumi varidat 
veya sadece bütçe dediğimiz 

zaman alıyoruz. Bazı memleket· 
lerde idarei hususiye bütçeleri 
de umumi bütçe meyanındadır. 
Milletin mükellefiyet şeklinde 
tediye etttiği para yekununu 
bilmek için,umumi bütçe bari-

cinde idarei hususiye bütçelerini 
de göz önüne getirmek yerinde 
bir şey olur. 

İdarei hususiye bütçelerinin 
de bir kaç senedenberi, munta
zaman yükseldiğini hep biliyo
ruz. 

936 sene~inde idarei hususi 
yelerin varidatları yekunu 37 
milyondu. 
Şu halde buuu 308 milyona 

ilave edersek, mükelleflerin te
diye ettikleri yekun 345 milyo-
yona baliğ olmaktadır. • 

Denk bütçe politikamız, para 
politikamız üzerinde çob söz 
söylenildiği için, ben bu defa 
bu mevzua temas etmiyeceğim. 
Bu mevzua tekrar girmek hasılı 
tahc;il etmekten ibaret olur. 

EN AZ BORCU OLAN MiL
LETiZ : 

Yalnız borç vaziyetimiz üze
rin de enteresan gördüğüm bazı 
rakamları size vereceğim: 

Fertler gibi devletlerde borç
ludurlar. Eğer alınmış borçlar 
gelir temin etmiyen işlere sar
fedilmişlerse, elbette o memle· 
ketin felaketiyle neticelenir. Fa· 
kat her hangi bir borç, memle· 
ketin refahına, umranına, hasılı 
verimli bir işine tahsis edilmiş 
ve eğer şetaitide normal hadle
re uygun olarak temin edilmiş
se, borç, her halde korkulacak 
bir iş değildir. 

Balkanların ve Orta Avrupa
d aki bazı memleketlerin nüfus 
başına isabet eden borçları ye
künu 44 lira 15 kuruştan baş
lıyarak , 165 lira 58 lmruşa ka· 
dar yükselmektedir. 

J;>evamı yar ın -

Birincilik maçları 
Ba,tarafı 1 ici sayfada 

zuhunu istiyen mevcut hkımla
rın mümessillerinin yerinde bu
lunan talepleri federasyon tara
fından gönderilen grup komise
ri Bay Necdet tarafından mu
vafık görülerek saat dokuzda 
bölge binasında toplanılarak ku
ralar çekilmiştir. 

Kura neticesinde; Aydın spor
la Denizli sporun ve Muğla'şam
piyonu ile de Manisa şampiyo
nunun karşılaşaklaşı anlaşılmış· 
tır. 

Grup komiseri bir muharriri
mize bu gün takımlarıo [ tam 
saat on ikide sahada isbat vü
cut edeceklerini ve 12, 15 de 
istiklal marşiyle bayrak mer..ısi· 
mi ve takımlar tarafından b.r 
geçit resmi yapıldıktan sonra 
tam 12,30 da birinci maçın baş
layaceğını söylemiştir. 

Birinci maç; Aydınsporla De
nizlspor arasında oynanacaktır. 

Maçı b>zzat komiser idare ede
cektir. Bu Maçtan sonra da 
Manisa ve Muğla takımları kar
şılaş acakla dır. 

Maçlar beraberlikle neticelen
diği tadirde yarım saat temdit 
edilecek ve netice alınmazsa 
ertesi günü tekrar edilecektir. 

Pazar günü bugünkü maçların 

SAYI ı 417 

ASKERLİK: 

Akdeniz' de 
• 
lngilterenin kuvvetli 

ve zayıf tarafları 
İngilterenin Akdenizdeki as· 

keri vaziyeti nasıldır ? 
İngiltere, askeri bir garnizo

nun işgali altında bulunan Ce
belüttarık boğaziyle ve bu bo 
ğazda donanmasına sığmaklık 
eden bir limanla Akdenize ha
kimdir. 

Bu boğazdaki Braanya top
rakl a rı o kadar az, arazi o de
rece kayalık ve sarptır ki, Ce
belütta rıkın kara tayyarelerine 
meydanlık edecek yeri bile yok
t ur. İspanya, şayet İngilterenin 
has;nı olacak olursa, Cebelütta
rık İspanyanın gerek Avrupa 
tarafınd aki gerekse Afrika sa
hillerind: ki bataryalariyle teh
likeli bir vaziyete düşmüş olur. 

işte hundan dolayıdırki, bir 
harp ta~dirinde ispanya Fası
nın Fransızlar tarafından işgali 
takarrür ettir : lm iştir. Cebeliit
tarıka en yakın İtalyan toprak
l arını, Sardunya adası teşkil 
etmektedir ki. 1200 kilometre 
mesafede bulunan bu adadan 
bombarduman edilmek tehlikesi 
pek varid değildir. İspanyol 
Baİearlarından gelecek bir bava 
taarruzu daha ziyade ihtimal 
dahilindedir. Ne de olsa~~Akde
nizin geçidi şimdiki halde Bri· 
tanyanın elinde bulunmaktadır. 

Bundan başka, İngiltere, Ak
denizin çıkış geç\di olan Sü· 
veyş kanalına da 1922 denberi 
müstakil bir devlet olan ve 
1936 da aktedilen İngiliz· Mısır 
muahedesiyle hakimdir. 1936 
muahedesi, Britanya askeri ku· 
vetlerinin sekiz yıl zarfında iç 
Mısırdan: çekilerek Si.iveyş ·ka
nalı civarında toplanmalarını 

derpiş etmektedir. Kanalın or, 
tasma düşen İsmailiye ile kana
lın cenubunda bulunan Genayfa 
Britanya hava donanması gar
nizonlarının ve İngiliz ordusunu 
temekküz noktaları olacaktır. 

Bu garnizonlarındaki ordu 
mevcudu 10,000 asker ve 400 
pilottan ibaret bulunacaktır. Sü 
veyş kanalının emniyeti, Britan
ya ordusuna ihtiyaç gösterip 
göstermemekte olduğu mesele9İ, 
ancak yirmi yıl sonra tetkik 
edilecektir. Tekmil Mısır liman
ları Britanya donanmasının em
rine amadedir. 

Süveyş kanalınaaki bu kuv-
vetli mevki, şimalden yapılacak 
taarruzlara karşı Fili!ıtin toprak· 
lariyle de emniyet altındadır. 
Trablusgarb üzerinden karadan 
yapılacak her hangi bir taarruz, 
aradaki çöl yüzünden çok çetin 
bir meseledir. 

Portsaite varabilmelerj ıçın, 

tayyarelerin, Libyanın şark kıyı
larını takip ederek 710 kilo-

galipleri birbirleriyle karşılaşa

cak ve mağluplar da grup üçün· 
cülüğü için bir maç yapacaklar
dır. 

Bu maçla rın herkes tarafından 
seyredilmesini t <! min için duhu· 
liye 10 ve 15 kuruş olarak tes
bit edilmiştir. 

·r··· .... ~~;= ......... , 
i E. C. Graf Pükler ı 
ı Dogçe Algemagne Sagtungun ı 
ı Londradaki daimi muhabiri ı . ........................... .. 
metrelik bir uçuş yapmaları li.· 
zımdır. Bundan başka lskende· 
riye ile Libya hududu arasında 
mükemmel bir surette tahkim 
edilmiş olan Mersa Matruh 
adındaki hareket iissU bulunmak
tadır. 

Ancak, up uzun bir hortuma 
andıran kızıl denizin kontrolu 
inzimam etmedikçe Snveyf ka
nalının uzun mijddet askeri hi· 
kimiyet :altında bulunması bir 
parça güçleıebileceği gibi, pra· 
tik ehemmiyeti de kalmaz. Bu 
itibarla, Kızıl denizin şark sa
hillerinde h'iyük bir devleti 
yerleştirmemek Britanya bllkfı· 
metinin belli başlı gayelerinden 
biridir. 

Bu mülihaza iledir ki, Büyük 
Britanya, Arabistanın cenup 
kıyılarını kendi himayeıi albaa 
almıştır. Kızıl denizin garp ıahil
lerinde yegane yabancı devlet 
Eritre sömürgesiyle bu ıömilrge· 
nin Enterlandmı teşkil eden 
Habeşistanın sahibi İtalyadır. 
Britanyanın Akdenizio ıarkmda
ki vaziyetiyle ve Süveyş kana· 
liyle ayrılmış bulunan Eritre ile 
henüz inkişaf etmemiı bulunan 
Habeşistan Kızıldenizi tehdit 
edecek mahiyette değildir. Kald 
ki, cenup geçi, Aden mllstab
kem mevkiindeki kara ve hava 
kuvvetlerile emniyet altıaa alın
mıştır. 

Portsaltle Cebelittarıkın ta• 
ortasında, ~ Malta bulunmakta .. 
dır ki, Britanya donanma11nı• "
büyük bir kısmmı barındıran bı• "11 ~ 
adadan Akdenizin her ı,,. ') ı .. ,, 
bir noktasına azami liç gU 
çinde varmak mümkündlr. li 
ada o kadar mükemmel tahkim 
edilmiş ve derece fevkalde bir 
tayyare limanına maliktir k, d•· 
nizden her hangi bir taanuz 
teşebbüsünde bulunmak, karaya 
asker çıkarmağa kalkmak çıl
gınlık olur. 

Sahil bataryaları, sabit olduk
larından maada, endaht ıahala· 
rı her istikamette ölçülmllf al· 
duğundan, taarruza geçec.k 
olan gemi topçusuna daima ils
tündür. 

Maamafi, İtalya gibi ha•a do· 
naoması çok kuvetli olaıa bir 
devletle harbe girişilecek olur· 
sa, Maltanın vaziyeti bam ltat
ka olur. Evvell, taarruza gece
cek olan tayyareler, Sicilya ada· 
sandan 20 dakikada, Trapluı
garptan ise, bir saatte Maltaya 
varabilirler. Bu takdirde, Britaa• 
ya donanması böyle bir taarru· 
zu vaktinde haber almıt olıa 
bile yarım saat içinde m~aevra· 
sını yapıp bu taarruza karfl 
koyabileceği biraı şüpheli giril· 
ne bilir. 
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Tenkide cevap ı 

·okulda inzibat 
Yazan : Öğretmen Yusuf Göksel 

Çoktanberi intişat" ctmekt• olan 1 enaley}ı ka.sdetmek ıstediğim 
Aydın gazetesinin sütunlarında noktada budur. 
küçUk veya büyük imkan dere- işte okul terbiyesinin tesirle-
.ceıinde her ylSnden bizi tenvir rini genel durum üzerinde ıe-
edebilocek mahiyette nıuhtelif killerini düıüııdüğünıüz gibi bu 
yazılar gözümüze çarpmatkadır. cihetlerini de gözönüne alarak 
Bilh~ssa gazetenin son zam1n· hükmümüzü vermiş oluruz. Bah· 
larda almlŞ olduğu vaziyetin sımızı izah etmek için çok uza-
bizi tamamiyle tatmin edecek ğa gitmek lüzumsuzdur. 
bir şekilde olduğunu tükranla Mesela : okulun olmadığını 
karıılarız. farzedelim. Acaba aile okutun 

Yalnız bir şey var.sa kendi yokluğunu hissettirmiyecek mi-
camiama aid de bir kaç satırın dir ? Yarınki hayatın ve cemi· 
bulunmasiyle mesleğim namına yetin küçük ~ir örneii olan o-
bir adım atmak ve gerekse kulun verdiği terbiye ahl!k ve 
meılekdaşlarım arasında bir ilgi cemiyet umdelerini aile tamami-
ve fikir taatisi sahası açabilmek le vermiş olabilir mi ? Onda 
gayeıioi giltmüş aynı zamanda sistematik bir çalışma var mıdır. 
yazılarıma başlamıştını. Meselenin aksini de diltilQ~ 

Bu uğurda meslekdaşlarım ar•- Hm. Hiç ailo terbiyesi olmıyan 
ıında bir ilgi uyandırabildiğimi çocukları bir araya top,lıyalım 
hiseettiğim zaman kendimde bir onları yetiştirirken netiçe itiha .. 
haz duyacağım da şüphesizdi. rile aile terbiyesinin yokluğımu 
Sunduğum inzibat konusu etra· telafi ve karıılayamaz mı ? 

fında bir mealekdaşımıp yapmış Şu noktaları da göz ö11Une 
olduğu tenkid ve ilgiden dolayı alarak mevzua etrafhca baka'!. 
kendilerine teşekkürleri sunar· cak olursak kanaatlanmızı esas-
ken onn cevapsız bırakamıyacak lı surette ve teferruatile teıhit 
kadar cesaret ve kudreti ken- etmiş oluruz. 
dimde bulmamış olsaidim zatea bu Okul terbiy~sinin aile terhiye-
İf e teşebbüs etmezdim. Evveli sile beraber veya tek._ddüm et-
ıunu söylemek isterim ki biz tiğini şu şekillerle de anlıyabi-
kartı karşıya geçipte bir mese· liriz. Ailenin çocuğu ile herban-
le haklıında münakaşa etmek gi bir vaziyet dolayısile alaka· 
ıekillerini bilmediğmiz gibi ci- dar olamama11 yüzünden ve 
betlerini de maalesef henöz kav· hatta aile çocuğu üı-erinde itle-
ramış vaziyetini görtteremiyoruz. miş olduğu takdirqe dahi tam 

Arkadaşın yazılarınqilQ edin· manasile istediğimiz şekilde ve· 
diğim netice şudur: rindi midir. Aile gene okula ge· 

Yazıyı baştan nihayete kadar lecek ve okuldan direktifini al. 
takip etmiş ve bunun hakkında dıktan sonra çocuğu evde ona 
bir fikir edinmişlerse de bu fik- göre hazırlıyacakbr. 
ri alırken yazının umumi duru- Okul aileye değil aile okula 
munu değil içersinden biriki ke· ram olacaktır. Çünkü okulda 
limenin arkasına düşerek ve sistematik bir faaliyet mevcut-
azami şeklini güderek tenkidle· tur. fşte bu yönden okul terbi-
rine koyulmuılardır. Çünkü ya· yesi aile terbiyesinden pek az 
zıda muhit, aile, okul terbiyesi bir farkla ayrılır. Diğer terbi-
diye üç zümre üzerinde tespit yelerin bir tamamlatıcısıdır di-
edilmiş hepsinden bir nebze yebiliriz. Fakat şunu da işaret 
bahsedilmiş yalnız okul terbiye· etmek isterim ki ; her ikisi el-
ıi ilzerinde pek haldı olarak ele verirken ve iş birliği yapar-
durulmasından başka bir şey ken aile okulun iı:stekl~rine doğ-
değildir, ru meyledeceği şüphesizdir. 

Eğer ben bu terbiyelerden 
hiç veyahut o şekilde bahset
memiş olsaydım tenkitlerini ayni 
ıekilde kabul edeceğime şüphe 
yoktu. 

Evet bu üç unsur terbiye ço
çukta mütevazın bir surette ol
duğu takdirde mesele yoktur. 
Fakat bunlardan bazı ahvalde 

mesela aile terbiyesi noksan ol
duğu zaman yük nereye daya
ıtacaktır. Şüphesiz okul üzerine, 
eğer çocukta aile terbiyesi ol· 
muş olsaydı aile okula yardım 

etmiş olacaktı, olmadığı takdir
de okul yalnız kalmış ve nok· 
ıanlıkları tamamlamak için uğ· 
raşacaktı. Acaba okul kendi· 
einde hiç aile terbiyesinin izleri 
bulunmıyan bir çocuğa lazımge· 
len aile terbiye~ini ve cemiyete 
layık esa!I umdeleri aşılayamaz 
mı? 

Bizde ve gerek başka mem· 
leketlerde buna misal olarak 
müesseseler yom mudur. Anne 
baba yilzü görmiyen bu çocuk· 
lar acaba cemiyetin en yüksek 
ıabsiyetleri sırasıoa geçmemiş· 
ler midir. Demek oluyor ki okul 
bazı ahval ve şerait karşısında 
iıtenilen ıeyi yapabiliy:or. Bina-

Birbirinin mütemimi olduğunu 
yukardan beri inkar etmiş de

ğiliz. Tabiidir ki ikisi beraber 
olduğu takdirde çocuk cemiye 
tin istediği şekilde daha verimli 

olacaktır. Bu busuusta ne şekil. 
de ve hangi yollardan yörüte-

ceği yirminci asrın ailesine dü
şen vazifeyi dünkü ve yarınki 
yazımda elimden geldiği kadar 
bahsediyorum. 

Atlasokyanusunu 
Akdenize bağlıyacak 

bir kanal yapılıyor 
Paris, 16 - Eko gazetesi İn

giliz, Fransız, Honlanda serma-

yedarları Atla.s okyanosu Akde
nize bağlıyacak kanalın inşası· 

için itilaf akdetmişlerdir. Ka
nalin genişliği 400 kadın ola-

cak busayede iki transatlantik 
l<arşılıklı kanalı geçebilecektir. 

Kanal doksan milyar sterline 
mal olacaktır. 1942 senseinde 
seyrisefaioe aç ı lacağı tahmin 
edilmektedir. Kanal Süveyş ka· 
nalı şirketine mümasil bir şir· 
ket iarafmdan idare edilecektir. 

AVDIN 

Hava raporu 
Ankara 16 - Devlet meteo• 

roloji işleri umum müdürlüğün
den tebliğ edilen 16/12/938 ta
rihinde türkiyede hava durumu 
raporu: 

Suhunet: 
Düne göre bava suhuneti Or

ta Anadolu ile Akdeniz kıyıla· 
rında ve Eğenin cenup! kısmın
da 1-5 derece yükselmiş diğer 
bölgelerde 1·4 derece dUtmüş· 
tür. 

En düşUk suhunetler sıfırın 
altında olmak üzere Yozgat, 
Konya, Ulukışla, Niğdede 7, 
Kütahya, Karsta 8, Afyonda 9 
derecedir. 

En yüksek suhunetler Ea~t on 
dörtte yapılan rasatlara göre 
lzmirde 10, Trabzonda 11, An
talya ve Adanada 12 derecedir. 

Y AGIŞ V AZIYETI : 
Bugün hava doğu ve orta A· 

nadolu ile Akdeniz kıyılarında 
bulutlu diğer bölgelerde çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı geç
mıştir. 24 saat zarfında yağan 

yağmurun toprağın metre mu· 
rabbaına bıraktığı su mikdarı 
Cizrede 17, Vakfı kebirde 15. 
Rizede 14, Bandırmada 11 di-.. ' ger yağışlı bölgelerde 1-9 kilo· 
gram arasındadır. 

Karla örtülen yerlerde karın 
toprak liıtündeki kalmğı Erz
rumda 2, Sivasta 4. vanda 8 
santimetredir. 

RÜZGAR VAZİYETİ 
Yurdun doğusunda cenuptan 

•ani yede 3, diğer bölgelerde şi · 
maiden 7 metre süratle esmiştir. 

Yayınki muhtamel hava vazi-
yeti": . 

Yurdumuıla komşu memleket
lerdeki bu günkü bava durumu
na nazaran bugün havanın Ak
deniz kıydariy)e doğu ve cenup 
doğusunda bulutlu ve yağışlı 
diğer bölgelerde kapalı yer yer 
yağışlı geçeceği ve rüzgarın 
şimalden Trakya ve Kocaelinde 
kuvvetlice diğer bölgelerde or· 
ta kuvvette eseceği ve Kara
denizde karayel fırtınası hüküm 
süreceği tahmin edilmektedir: 

Bugün Ankarada hava çok 
bulutlu ve dl!rgun geçmi~tir. 
Sühunet 5 derecedir, Saat 14 
de yapılan rasatlara göre 
hava tazyikini 683, deniz sevi
yesine göre 763 milimetredir. 

Bugün İııtanbulda bava kapalı 
ve hafif yağışlı geçmiş, rüzgar 
şimalden 6 metre süratle es
miştir. Sühunet 12 derecedi .. , 
hava tazyiki 764 milimetredir. 
Komşu memleketlerde bava 

vaziyeti: 

, ... 

Partimiz Ilkongresi dün de çalışmala .. 
rına devam etti 

• 

Baş taraf ı lklncl sahifede 
zerinde izahat vermelerini rica 
etti. 40 sahife tutan dileklerin 
hemen hepsi il21erinde delegeler 
söz aJdılar ve bütün daire amir 
ve müdürleri ve ilbayımız izahat 
verdi. 

Ayrıca kongre delegeleri ta· 
rafından yeniden teklif olunan 
dilekler de müzakere ve kabul 
edildi. 

Dileklerin müzakeresinden son
ra ilin umumt parti faaliyeti ko
nuşularak müzakereye mevzu bir 
mesele olmadığı tesbit ve itti· 
fakla kabul edild1._ 

~undan sonra kapnlı reyle 
seçıme başlandı. Tasnif neticesi 
üçüncü celseye başkanlık eden 
aı başkan Etem Mendres tara• 
fından tebliğ edildi. 

İlyönkurul asil üyeliklerine : 
Ahmet Emin Arkayo, Etem 

Mendres, Halinı Aysın, Ne~et 
Akkor, Raif Aydoğdu, Raif 
Günaydm. 

Ruhiye Tellioğlu, Şevket Levent. 
Yedek üyeliklere : 

Doktor Ziya İşeri, Yusuf Sa· 
lahaddin Ağriboz, doktor Hulusi 
Eralp, B. Refia Aydm, Merzuka 
Gözen, cfo~tor Sabri Akın, Ah
med Şakiroğlu . 

Büyük kongre delegeliklerine: 
Etem Mendreıı, avukat Neşet 

Akkor, Ahmed Emin Arkayn, 
Sami Kutluğ, Eyüp Ôzbaş . 

Yedek delegeliklere : 
Raif Aydoğdu, Halim Aysın, 

Ali Ri1a Fitil, Nuri Güngör, · 
Y asuf Salahaddin Ağriboz. 

İttifak ve ittifakla yaldn ek
seriyetle seçildikleri anlaşıldı. 

Mahkemelere 
Gönderilen yazı 

makineleri 
Adliye Bakanlığı, mahkeme

le ı imizide zabıtların tamamen 
yazı makines ile yazılmasını te
minen bütün mahkemelere yazı 
makineleri göndermiye devam 
etmektedir. 1939 mali yılı için
de yazı makinesiz hiç bir mab
kemem:z kalmamış bulunacaktır. 

Şehadet ve tasdiki 
havi şerhler 

Mühür ve imza hakkınak' 
ş ehadet ve tasdiki havi şerhle~ 
rin 1/8/938 tarihinden itiba e 
d . d r n 

amga resmm en muaf tutulma-
sı Finans Bakanlığınca kararlaş
tırılmıştır. 

Kongreni~ .uıİuiıni ceryanı .bil. 
hassa seçımler üzerinde .. 
'k" soz v~ 

şı ayeti olan olup olmadığı 
başkan tarafından soruldu. Ge
r~ k kongre ve gerekse seçimle
rın tamamen tüzük - hükU l . 
d h ·ı · d m erı 

a 1 ın e yapıldığı ittifakla t 
b
. ea-
ıt olundu. 

Kongre : fımiz Rarti işlerini 
'ukuf ve enerjiyle idare eden 
ve bu neticenin istihsalinde a. 
mil olan İlbaya teşekkür v~ lı
yonkurulu tebrik ' ~e muvaffaki· 
yet temenni etti. 

Môşabit olarak kongrede bu. 
lunan konya saylavı B. K~zım 
Okayın her İlçe delegeleriyle 
ayrı ayrı temas ederek ihtiyaç-

1 larmı tesbit etmek suretiyle gös 

terdiği a Jakadan ve bıralstığı 
tatlı ve unudulmaz hatıradan 
dolayı da tefekkür olundu. 

Etem Mendres kendi ve ar
kadaşları adına g&t~rilen iti· 
mada teşekkür etti. 

İlbayımız da son sözü alarak 
bu sene memleket ve parti iş
lerinin konuşulmasında iki sene 

evelsine nazaran görülen terak
ki ve yüksek alakayı kaydede· 
rek alınan neticeden dolayı kon
greye teşekkür etti. 

Çok tatlı ve sam1mi bir hava 
içinde başlayan, gittikçe artan 
bir sevgi ve samimiyet havası 
içinde devam eden k~mgre ayni 
sevgi, samimiyet ve mütekabil 
saygı ile saat 17,30 da mesai
sini bitirdi. 

AYDIN: Yeni ilyönkurulumu
zu tebrik eder ve mesailerinde 
muvaffakıyetli başarılar diler . 

c u i ta:::: 

Denizlerden 
5 milyon sterlinlik. 

hazine çıkıyor 
Bundan bir buçuk asır eve( 

fngiliz ticaret filosuna mensup 
gemilerden birisi, Hındistao· İn
giltere seferini yaparken fırtına 
yüzünden batmıştı . 

Gresvlnor ~dındaki bu gemi 
de 150 yolcu ıle büyük bir ha-
zine bplunmakta idi. Hindistan 
kumpanyası bu gemi He bir çok 
kıymetli taşlarla 19 kasa altın 
göndermişti. Bu hazineyi yakut 
safir, zümrüt gibi değerli taş: 
larla 720 çubuk altm, 1440 çu· 
buk güm;iş teşkil ediyordu. Bü
tün bu servet 5.000.000 İngiliz 
liruı tutmaktadır. 

Bugün hava Sıvastopol Ode
sa, Bükreşte çok kapalı, Sofya-
da karlı Selanikte kapalı yağışlı, 
Atinada kapalt geçmişdir. Rüz
gar Sofya, Selanik, Atinada beş 
metre süratle esmiştir. Sühunet 
Selioikte 7, Atioada 9 derece
dir. 

Vilayet hususi ida
re memurları 

Gresvoner gemisi bir · buçuk 
asır nen izlerin dibinde kaldık . 
tan sonra şimdi çıkarılacakt 
Londradan gelen haberlere g~: 
re gemınm tararna işi b' k 
güne kadar başlayacaktır. ır aç 

İşçilerin mahcuz 
ücretleri 

iş kanununun meriyetind t: n 
önce işçi ücretlerine konulan 
hacizlerin eskisi gibi devam et· 
tirilerek i' kanunundaki muafi
yet miktarının göz önünde bu
lundurulmadığı anlaşılm~ştır Bu 
gibi işçilerin vaziyeti ile ücret
lerinin iş dairelerinden m l lumat 
alınarak te:sbit olunması ve bun
dan sonra muafiyetin tatbikı 
cihetine gidilmesi karaı laştırılmış· 
tır. 

Hususi idare m~mur larA için 
kabul olunan tip kadrolar üze-
rine vilayetler arasında memur 
değiştirmek ve kıymetli addolu· 
nan memurları almak hevesi 
U} an~ığı görülmüştür. lç Bakan· 
lık, memurların mensup olduk
ları Bakanhğm muvafakati alıo
m:ıdan diğer bakanlıklara nak· 
ledilmemesi hakkındaki Bakan
lar heyeti kararının vilayet me
murları hakkında da tatbikinin 
tabii bulunduğunu görmüş ve 
valiliklere bu hususta bir tamim 
göndermiştir. Bu tam:me göre 
her hangi bir hususi idare me
murunun mensup olduğu vilaye-
ti.o ~u~afakati alınmadan diğer 
bır vılayet kadrosuna tayini 
cihetine gidilmiyecektir. 

Resmi alametleri sökül-
memiş elbise giyeni 
Memleket içinde sivil ~r 

lardan ve hatta . kö 1 .. 1şa ıs-
bile bazı kimselerin r y u :rden 
metleri sökülüp kesmı ali· 

çı arılmamı 
subay ve pplis memu 1 'I 
elbiseleri giymekte r :r:tak ait 
.... 1 .. t·· · u ları goru muş ur. iç Bak 1 k 

hususta valillldere bı"r an ! bu 
emır g" 

dererek alametleri sökül 
0
.n 

subay ve zabıta m 1 ınemış 
b

. 
1 

. . eınur arı e'-
ıse cnnın satılma . . sına ve geyil 

mesıne müsaade d"I .. . : 
· t · . e 1 m ... mesını 
ıs emıştır. Alametleri s"'k··ı . b o u me-
mış su ay ve zabıta 
elbiselerini giyenler hekkrları 
türk ceza kanuna .. a anda 
yapılacaktır. gorc takibat 



ZABITA 
ffABERLERt ıı 

•••.•••• Abone şeraiti ........ . 

~il Cumhuriyet mahal· 
,...... oturan Ali kızı 339 do-
~fika Tabağı ayni ma· 
~ De, ~i oğlu 330 doğumlu 
llrllak ~· ~v~enmek vadile ka· 
Ali De, bı~rını izale ettiğinden 

l Yıllıj'ı her yer için 6 lira. j 
İ Altı aylıfı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
f P. Buımevi. 1 
l razeteye ait yazılar için : 
I yazı ifleri müdürlüğüne, ilin- J 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i müracaat edilmelidir. i : ................................................ : 

Jt h.:l~~I rakalanarak adliye• 
.... · -ua111tır. 'YURDDAŞ: 

ilin 
Aıdın bel/diye 
l'l11aaet1nden 
rikl - Belediye elektirik fab
t.~~:da mevcut 376 tenekede 
llaakba D 3 bin kilo kullanılmış 

Ulusal istihsalin artması, 

~ yerli malı kullanmakla ger
l çekleşir. 
~·•••YT ••• V'f'~Y..-.tııt-

tısı kuru beylik ılgınl ğı kuzeyi 
Mehmet Ali tarlası güneyi mu
hacir Ahmet ve dağlı karısı Ha
tice ile mahdut 14 dönüm ot
lak imam köylü koca kavuk 

e Y•iı beher kilosu 6 ku· 
~k 1Dub111ıınen bedel üzerinde 

b ı artırma ıuretiyle satılacak
r. 

oğlu Mustafa oğl•ı Mustafamn 
babasından intikalen 35 - 40 se 
nedenberi tasarrufunda iken 15 
sene evvel vefatile oğlu Meh
mede kaldığmdan ve Mehmet 
de intikalden sonra satış yapa
cağından tescili için müracaat 
edilmektedir. 

2 
- lıteldilerin 19/12/938 pa-

1 :;ı gllnü ıaat 15 de 1350 
lı luk muvakkat teminat 

:.. buılari)e birlikte belediye 
le 1 enc6menine müracaat ey

•eleri ilan olunur. 
~ 3 7 11 17 (975) 

Tarihi ilandan · 13 gün sonra 
yerinde keşif ve tahkikatı ya
pılacağından itirazı olanlarıo bu 
müddet zarfında tapu sicil mu
hafızlığına veya keşif günü ma
hallinde bulunacak memura 988 
fit oumarasile müracaatları ilan 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafizlığından : 
Kocartır kayQniln Kiremitocat lllttkiinde dojıısu yol ve Kırlı 
•baaet oğlu Ahmet hissesi ha-

olunur. (1007) 
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imtiyaz ırıhlbi ve Umu~t Neşriyat 
MUdilrU : Etem Mendres 

8&1ıld1ğ1 yer 
C H P Basımevi 

~ ~ ., • :a + s;ı:;s;ı~r~~~ıtfj ••• -~···~r&tı.·~,.:..,,~.~,A~~~~ ""'j 
Doktor Şevket Kırbaş f ~ 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve i!] 
entani hastalıklar mütehassısı •) 

•l 
Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [•] 

S&leymanın hanesine naklettim. [t] 

haatalarım her gün saat yediden sekize kadar ve [:] 
&ileden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, f~j 

lcan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilab icra [•] 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [t 
toralui ile hastalan tedavi eder. (971) [t 

~"'.'•*•*+~++'+*•*+ ...... *'+•+••~';~.-~.~ S O ft .....,,.,,. i* iAi ıflliiı.i •ı 1&'"4 ..... ~~llıiiılla~..ı-ıw 

~~"''"~ll!!'lllll!!"ll~~rıı·~~~l"llll!!'ll~ 
~~~ıi!.ir~ı~~~~~ıı.~ıı:.~ııtıı:ı~j 

DOKTOR ~~ 

Necip Aydın g~ 
Rontgen mütehassısı ~!) 

Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen ı':!ı 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. ~] 

Muayene aaatları : Saat 16 dan 19 a kadar 

icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. f!) 
-~!2::::•B"='~~ı:ıı ..... ~ıı;-ıı;ıı-:ı~~rı;- 917 ~ııı~ıııı;~:lfl ~llıliiftıii:'iılııMiıl~~...., ... ~tl";ill!Mıl lııiiiıl~ 

Demir i;·~~~t1 
'reni açılan ve sanatokulu me- ! 
zunları tarafından idare edilen : 

DEM 1 R 1 Ş AT Ô L Y ES 1 nde ! 
Her nevi Demir iıi, Galvanizli, Demir ve Kur- : 

:ua . borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ı~: 
e~ .icaplanna uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 

aa ıplertııiıa atölyemize müracaatları. 
Adrea: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur ,. 

ve Osman Alpsoy t!ı 
l~!~~S~!i'.i~ii~~ll'!~·!llll•~•~•~•~•~··•ll!.:•+~·~ı:-ı+ 849 ıı;"P.;ıa~~;:m ~~ lıbd!!l"Ct!lıb:iı lıi'dd ...... 

AYDIN 
IAYI ı '" 

ME H·ME T GÜRER 
·TECf.M EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ . ı 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu· kerre mağazama 

yeniden. pek çok çeşitler getirdim. 

,, "w,,, 
BU ÇILDIRTICI GUZ~LLIGI 

JOLİ ~tOrM 
K RE:Mİ 11 PUDRASl VÇ. ALLIK. .. 
LARI NA BOR. LUOUR. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye· mallan ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en . son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum · alatı musikiye, hurda vat, 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 görülm~miş ~cuz_ fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19t'l9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın ınüşterile~imize iftilıarla bildiririm. 

12 ay· ver.esiye satış 

·------------.il!~--=:ı.--~..-.mııimı--~------------------

Basımevimizde 

KÖYLE İMİZ İÇİN : 

Karar 
vrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucuzdur 


