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Başvekilimiz' Bugün Belgrada gidiyor 
B. Celil Bayar Kamutay grubunda 
Atina seyahati intibalarını anlattı 
Aakara S [ A.A.) - Dün C. 

H. P. Kamutay gurubunda 
Baıvekil Celil Bayar berebe
rinde diş işleri baakanı Dr. 
Riiftu Aras bulunduğu halde 
Yunanistana yapdıldan seya
lıattan, Atiaada imzalanan 
•aahede muhteviyabndan ve 
Yunan bükümdannın heyeti
lllizi nasıl samimiyetle kabul 
ettiğinden ve Şefimize karfl 
derin muhabbet ve alaka gös
terdiğinden bahsetmiş ve Ata
tiirkün Selinikte içinde doi
duidan eYi ziyareti anlabrken 
Selinik Şarbayhğınıa. ibraz 
ettiği çok dostane alikayı 
ıaeanuniyetle kayıd ve YunaD 
devlet ve hükumet ~efince ih
lar ve teyid edilmiş olan aa
llaimi teşriki mesai ve karar· 
larını ye dost Yunan hu-
dudları içinde her zaman 
•e her yerde kendi ,ahsına 
türk milletinin kendi şefine 
karp saygı duygulan ve te
Zahfirleri ve Türk Yunan te· 
~ürabnın Balkan mütefik 
•e doıtlar ' arasında yaşıyan 
111a.aa.ebatın iyi bir tim1ali 
~lcluiuna uraıile anlatmış ve 

tı beyanat hararetli ve sG
te}dj alkıflarla k&rfllanllllfbr · 

1" Baı•ekil ayni zamanda 9 
•Ylata Araala birlikte Bel

ıtadta bulanmak üzere Cuma 
ıtba& Aakaradan hareket ede 
"~ Yağoalavya Başvekinin 
ıiJ.-etini iade etmek Ye mlt
telilaauz olan necip Yuıoslav 
lllilletine t&rk milletinin 
aeta.. ve muhabbetlerini 
l&t&nnek ile meıut olacatını •e d·· •ıer Balkan mnttefikleri-
llıliı Romanyaya karp bu bab-

liaUt.oi ,,,..i: 
Baa&n: -
l - Saat 17 de Köy

Cll&lt lromite•i toplana· 
caktar. 
2 - Saat 20 ele Yayın 

.. ~ komite toplanbu .......... 

tiyarlık yqatan vaziİeyi son
baharda yapacağını soylemit 
•e alkıılarla karıılanm1fbr. 

Sözü fiiniin hadiselerine 
nakleden Baıvekil ltalyanıa 
Boiazlar mukavelesine iltiha
kuun Türk İtalyan dostane 
münuebetleriain yeni bir te
zabürii manası llzerinde bil
haasa tevakkuf etmiftiş, gu
rup bu haber üzerindeki 
memnuniyetini alkııla göıter

miftir. 

Romada yapılan 
Atlı müsabakalan cl'a 
süvarilerimiz kazandı 

Roma 5 [A.A.] - Dün Ro· 
mada ltalya Kralının bazurile 
yapılan kral ve enternasyonal 
Parkur ~ilaabakalanna i,tirak 
eden muhtelif milleelere men-

sup subaylardan yüzbaıı Cevad 
Kula ile bir Alman subayı 

hatasız bitirmişlerdir. 
Bıal müsabakaların son tas

nifine yüzbaşı Cevat Kula ve 
yüzbap Cevat Gürkan ile 
iki Alman ve bir lrlandalı 
olmak iizere beş subay gir
mifler. 

İtalya kralı Cevat Kola ve 
Cevat Gilrkanın sıkarak ellerini 
miikifatlanm vermiştir. 

Küçük antant 
lıon/eransı dağıldı 
murahhasslar 
memleketlerine 
dilndil/er 

Belgrad 5 - Küçllk antant 
konseyi dün Romanya harici
ye nazın Komnen Peterskonun 
Riyasetinde toplanmlfbr. 

Biikreı 5 - Kıral Karol 
din öğle vakti Yugo.lavya 
bapekil ve hariciye vekili 
doktor Milin StoyadinoYiç ile 
ÇekoaicKrekya lnuiciye nazın
m kabul ederek öğle yeme
ğbre alakoymafhır • 

Bakret 5 - Ktçllk Aetant 
konferansına iştirlk eden 
YafOil•YJa batvekil ve hm• 

• 

Tedavüle çıkanlan 

Yeni Banknotlar 
Türkiye Cumhuriyeti Mer

kez Bankasının 15 ikinci Teş 
rin 1937 tarihinden itibaren 
tedaviile çıkarmaia baıladıiı 
yeni harfli bankonotlardan 
30 Nisan 938 tarihine kadar 
Beş liralıklradan 23.699.895 
İki liralıklardan 5.850.000 
Yiiz liralıklardan 13.498.000 
ceman 43 milyon 47 bin 295 
lira tedavüle çıkanlmıı ve 
mukabilinde eıki harfli ban
konotlardan ayni miktar yani 
43 milyok kırk yedi bin se· 
kiı ylı doksan bet lirabk 
tedavllden kaldıkımıfbr. 

• ••»OG«•' • 

Yenlpazarda Kırşe
hir f elaketzedelerl
. ne gardım 

Yenipazar [ Huıuıi J -
2151938 Pazartesi gllnll ıaat 
on albda teşekkül eden ko
mite üçer kitilik kollara ay
nlmış derhal faaliyete geçe
rek pek kısa bir zamanda 
yüz beş lira elli kuruş bir pa-
ra temin etmiştir. Ôtedenbc
ri bu gibi yurt iılerinde daima 
hassas davranaıı halkımızdan 
bir iki gün içinde üç dört 
yllz liranın teberrii edilecği 
kuvetle amulmaktadı. 

Küçüklerin gezisi 
Yadieyliil ilk okulu talebe

lerinden otuz kiıilik bir ka
file bugün öğle postasile bq-
lannda öğretmenleri olduğıı 
halde lzmire gitmişlerdir. 

Küçükler, lzmirde hayat 
bilgilerini artbracak bazı mü
şahedeler ve tetkiklerde bu-
lunduktan sonra yarın akşam 
Aydma avdet edeceklerdirdir. 

ciye nazırı doktor Milin Sto
yadinoviç ile Çekoslovakya 
hariciye nazırı gece yansı 

memleketlerine hareket et
mi,lerdir. 

YURDDAŞ! 

1 
Partide: 

iıf ö;-kurul 
toplandı 

Rarti byan kurulu dfln ak
şam Ozeri ilbay ve parti baf
kammız ô. Gflndayın bafka• 
lıtında toplannııı Ye parti İf· 
leri &zerinde kon11fmuftur. 

·---··· . Vilôyett• 
~~~ 

Daimi Encümen 
toplandı 

Villyet Daimi Enclllieai 
•dun 6ğleden ıonra bbay B. O. 
GOndayın baıltanhjuicla hf. 
t.tık toplanb•m yap•lflıt. ..... 

'!!_letliyecle : 

Daimi Encümen 
toplandı 

Belediye Daimi Eaco. em 
din ağleden soma belediye 
reisi avukat Nafiz Karabuda-
iın başkanlıiuada toplan· 
mifbr. 

Encümen bu toplantı1mda 
belediye tenbih yasaklanna 
aykırı hareketleri göriiferek 
haklannda zabıt tatulmaş o
lan bazı ıoförleri hafif para 
cezalarile cezalandırmıı, yok
sul ilç asker ailesine yordam 
karan vermiı Ye cezayi nak
li borclannı ödemiyen suçlu
lar hakkında tahsili emm 
kanunu bükiimlerinin tatbila 
ıçın Muhasebeye salihiyet 
vermiştir. 

-···~ Yedi Eglul talebeleri 
42 lira topladı 

Yedi EylUI ilk okulu kliçDk 
leri yersiz kalan yurddaflan 
için 42 lira 25 kuruş topla-
mlf ve kızılay merkezinin 
2214138 tarih ve 941 numara-
lı iıarına atfen postaya Yer· 
mişlerdir. Kiiçiiklerimizi bu 
büyüklüklerinden dolayı kat
lulamak bize bir borç olnHlf· 
tur. Bu vesile ile ( Aydın) 
gazetesi kllçük okayuculannı 
tebrik eder onlara muvaffa
kiyet diler. 

19 Mayıs Gençlik ve ıpor bayramına hazırlan. 
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BAŞKA İLLERDEN GÖRÜNÜŞLER : 

Denizli Lisesinde 
( D\iakü ııa)'ldan devam ) 

Denizli lisesi İç Anadolu 
liselerinin ekserisinde olduğu 
gibi daha çok fakir talebesi 
bulunan bir lise olarak göze 
çarpar. Bununla beraber bu 
( 1400 ) talebe ( talebe yar
dım kolu ) nun ciddi çalışma

sile feragat ve fedakarlığını 

günden güne arttırmış ve her 
zaman fakir arkadaşlarını gö
zetir vaziyet ve kudret almış 
bulunmaktadır. 

Lise idare makanizmasının 

işleyişinde her yönden şükra
na değer bir başarı görül
mektedir. Talebesini kırma

mak, talebesinin maddi, ma
nevi bütün hakkı üzerinde titiz 
ve hassas davranmak orada 
meşur bir tecelli halinde ken
disini gösteriyor. 

Bu ( 1400) kişilik ilim dün
yasını idare edenler, direktör 
Tevfik Kuranın mesai arka
daşları, yekdiğerinden farksız , 

bir enerji ile iftihara değer 

didinmelerini esirğememekte
dirler. 

Denizli ve onu kavrıyan ko
ca bir mıntaka için muazzam 
bir kül• ür örneği olan ( De-

ni'zli lisesi ) sabah akşam şeh
rin caddelerini dolduran ilim 
çocuklarile ne kadar öğünse 

azdır. 

Tevfik Kuran, kendine has 
eda ve ifadesile faydalı has
bihal mevzularından birini 

anlatıyor, ben hem kendile
rini dinliyor hem de lisenin 
son iki yıldaki tekamülünü 

Enver Demiray 
diğer yıllarla kıyas ediyor· 
dum. 

Bu tekamülün derecesine 
burada neyi miyar ittihaz 
edeceğimi bilemiyeceğim yal
nız şu farkları gözönüne se
rebileceğim : 

1 - 933 den beri talebe 
adedinin vasati her yıl 200-
250 nisbetinde artması ... 

2 - Lisenin kendi ihtiyaç
larına kendisinin cevap vere
bileceği şekilde organize edil
miş hal ve vaziyet arzetmesi. 

3 - Alatı dersiye, labura
tuar ve kütüpane g~bi tale
benin yetişmesine yarı yarıya 
hadım olan vesaitin çoğalma
sı ve tenevvüü, 

4 - Ve en başta metodlu 
ve disiplinli bir proğramın 

harfiyen tatbikına azami gay
ret ve alaka gösterilmesi. 

Netice itibarile tanımağa 

çalıştığım Denizli ilinin yarına 
büyük adamlar hazırlıyan bu 
köşesi, Denizlinin olduğu ka
dar bizim için de bir fubur ve 
gurur kaynağıdır. 

Yalnız gönül isterdi ki; her 
memleket; kendi sinesine böy
le bir gurur ve fuhur abidesi 
rekzetmiş olsun .. 

Ben burada, bahtiyar De
nizliyi , gıbta ile anarken, ya
rma kuvvetli elemanlar ye
tiştiren ve cemiyet içinde 
mensuplarını kafa kafaya olan 
mücadelede gal; p ve hakim 
çıkaracak olan [ Denizli lisesi]
ni takdis etmeğide şerefli bir 
borç sayarım. 

Bitti 

Erbeyli ltkokulunda 1 Bağcıları!"ız için 
müsamere 

( Erbeğli hususi ) - Bura 

ilk okulu talebeleri geçen 

Cumartesi akşamı ( Atak Ali ) 

•e ( İlk hırsızlık ) isminde iki 

piyes temsil ederek bunada 

bir kaç ( rond ) ilave etmiş

lerdir. Civar köylerden kü-

çüklerin müsameresine kafile 

halinde seyirciler bulunmuştu. 

Küçükler Erbeğli ve cıvar 

köyler halkına hoş bir gece 

geçirtmişlerdi. 

--+ - -

Fransanın 
/ngiltereye notası 

Londra 4- Havas ajansından 

İngiltere Hariciye nazareti 

Fransa hükiiemetinden bir 

nota almış olduğunu bildir-

mektedir. . a. a. 

· f agdalı bir bilği 
Bağlarda mevsim itibrile 

görülen Midiyo - Pronos - Por 
hastalığına karşı yapılacak 

ilaçma usulü hakkında Borno
va mücadele istasyonu müdürlü 
ğünden vilayet ziraat müdür
lüğüne bir telgraf gelmiştir. 

Bağcılarımızı alakadar eden 
telgrafı aynen neşrediyoruz: 

"Kireçli suya göztaşlı suyu 
katmak şartile hazırlacanacak 
birinci bordo bulamacının 
yüzde yarım olarak bağlarda 
hemen tatbika başlanaması 
ve ilaç kurur kurumaz arka
sından kükürtleme yapılması 
yalnız saf kükürt kullanılması 
ve bordonun yaprakların al
tına da atılması hususunun 
bütün bağcılara ve köylülere 
kadar muhtelif vasıtalarlar 
yayılması,,. 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 
Mlidürü ' Etem Mendres 

Basıldığı yer : 
C. H. P. Basımevi 

-

Orta mekteplerde muallim buhranı 
Parasız yablı talebeler· hakkında yeni bir. 

kanun projesi hazırlandı --------
Lise ve Orta mekteblerdeıı. çıkan talebel~r 

Vekaletin göstereceği müesseselerde 
okuduktan sonra muallimlik 

.. · · yapacaklardır 
Orta mekteb talebeleri sa

yısmn gittikçe artması, mual
lim ihtiyacını azami hadde 
çıkartmıştır. 1931-1932 ders ~ 
yılında orta mekteplerde bu
lunan sıs dershaneye 34280 
talebe devam ederken 1937-
1938 yılında dershanelerin 
sayısı 1801 e talebe mikdarı 

da 91702 ye çıkmıştır. Son 
yılların istatistikine göre orta 
mekteplere devam eden tale
benin sayısı vasati olarak her 
yıl 18000 artmaktadır. Bugün 
orta mekteplerde kanuni şart
ları haiz 2589 muallimle yar
dımcı muallim istihdam edil
diği halde gene ihtiyaÇ kar
şılanmamakta ve orta mek
teplerde açık bulunan 1320· 
ders saa tı vekil muallimlerle 
idare edilmekte, 635 dere sa~ 
atı da açık bulunmaktadır. 

Bu vaziyete göre, açık sa
atleri doldurmak için daha 562 
muallime ihtiyaç vardır. 1940 
senesinde yeniden 340, 1941 
de 345, 1942 de 405 ve 1943 
de de 492 muallimin mesleğe 
alınması icabetmektedir. Mem
leketimizde lise muallimleri 
için başlıca kaynak İstanbulda 
yüksek muallim mektebi ile 
Ankaradak dil, tarih, coğraf
ya fakültesidir. 

Bu müessesedeki talebenin 
tuterı, birinde 236 dır. Orta • 
mektep muaklerinin başhc~ 

bir kaynağı da bu gün 292 
talebe devam eden Ankara 
Gazi terbiye enstitüsüdür. Ma- 1 

1 

arif vekaleti geçen sene açtığı 
kurslarla ilk mektep muallimle· 

rini müsabaka ile Gazi terbiye 
enstitüsünde okutarak orta 
mektep muallimi temin et- ' 
min etmektedir. Fakat vazi
yet ihtiyacı karşılamıyacak 
derecededir. Bu sebebledir ki 
Maarif Vekaleti yeniden ted
birler almağa lüzum görmüş 
ve bu yıl leyli mecanı talebe 
sayısını binden bin beş yüze 
çıkarmıştır. Bu talebeler eskisi 
gibi meslek intihabında ser
best bırakıldığı takdirde mu
allimliğe istekli çıkmayacağı 
için vekalet leyli mecani ta
lebeden yüzde yetmiş beşini 

muallim ihtiyacı kapanıncaya 

kadar kendi emrinde çalıştır
mak arzusundadır. 

Bunun için Maarif Vekaleti 
bir kanun projesi hazırlaya
-ak meclise vermiştir. Bu pro
je eseslarma göre, resmi orta 

mektepler ve liselerde mec'anı 
leyli olarak tahsilde bulunan
lar arasında % 75 · nisbetini 
geçmemek tarşile maarif ve~ 
kaletince ayrılacak olaıılar 
muallim yetiştirmek üzere ve
kalet tarafından kendilerine 
gösterilen müesseselerden bi
rine parasız leyli olarak git
meğe mecbur olacaklardır. 

Bu gibiler öğretmen olarak 
yetişince devlet mekteplerinde 
mecani leyli talebe sıfatile 

tahsilde bulundukları müddüt 
kadar vekalet emrinde çalışa
caklardır. Bu karar orta mek
teplerle liselerde ayni suretle 
tahsilde bulunanlara . şamil 

olacaktır. Öğretmen yetişdik
leri halde maarif vekaletince 
tayin olundukları vazifeleri 
kabul etmeyen veya kabulden 
sonra kendi isteklerile vazi
fen ayrılanlardan mecani leyli 
olarak t ahsilde bulunduklaırı 
mekteplerin tahsil yıllarındaki 

ücretleri yekununu ted?veye 
mecbur alacaklardır. Bu para 
kendilerinden veya kefillerin
den ahnacaktır. Bu gibiler 
borçlarını ödemedikçe devlet 
dairelerinde veya hususi mü
esseselerde kullanılmıyacaktır. --/(aracasuda Çocuk 
Bayramı 

Karacasu [ Hususi J - 23 
Nisan bayramı coşkunlukla 
kutlandı. Sevimli okullutar 
daha sabahtan şakrak sesle
rile çocuk esirğeme kurumu 
önüne geldiler. Kurum başka
nı Reşat Akay 23 Nisan bay
ramını kutluladı Ata Türkün 
hayatını anlattı. Çocuklarm 
şiirleri dinlendi bayramın hey
canı içinde Cumhuriyet ala
nına gidildi. Öğretmen Hü5e
yin Kuman 23 Nisanın öne
mini anlattı. Çocukların cıvıJ
daşan seslerile Uray önüne 
gelindi. Uray ba~kanı Ali 
Tuncer çocuklara iltifat etti. 

Akşamı okulluların · Ura)' 
salonundada halka verdiği 
müsamere seyredildi. · İkinci 
günü çocuk esirgeme kuruuıu 
tarafından sünnet düğünü ya
pıldı, öksüz çoc~klar .geydi
rildi öksüz çocuklara elli ki· 
şilik ziyafet verildi. 

Çocuk esirgeme kurumu ile 
elele vererek ço~uk haftasııı• 
yaşatma yolundaki çahşmalat1 

gögüslerimizi kabartan öğret-
menlerimizi tebrik ederiz, 

ı, 

1 

1 
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Ekonömi: · 

Haftalık borsa haberi 
buair ticaret ve zahire borsasında 27-4-3/5/38 tarihlerinde satıl

mıt ofan ticaret eşyasının cins, mikdar ve haftalık asgari ve azami 
flii.tlerinin aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır. 

•\ 

· Cinsi · Mikdarı Kabı Asgai A%ami 

5 8375 6 375 
3 875 4 1875 
4 3125 4 375 

BuğJ~y 6744 Çuval 
Arpa 331 ,, 
Bakla' 3397 
Mısır darı 

Nohut 
Susam 
Pamuk 

21 
25 
10 

964 

96000 

.. 
" 
" 
" Balya 

Kilo 

5 25 5 25 
6 125 6 125 

15 625 15 625 
30 50 40 50 

2 65 2 65 Pamuk çekirdeği 
Muhtelif palamut 
Zeytinyağı 

5201 Kental 240 00 515 00 
31 00 31 00 20000 

BUGDAY: 
Mevrudat piyasa ihtiyacını 

karşılıyabilecek mikdarda ol
madığından fiatlarda terakki 
meyli müşahede edilmiş ve 
ekmek f;atı üzerinde müessir 
olacağı pek tabii bulunan bu 
halin önüne geçilmiş olmak 
için Ziraat bankası stokların
dan bir kısmını satışa arzet
miştir. Ziraat bankasının haf
ta sonunda yetmiş ton mik-

darında buğday sattığı ve pi
yasayı sıkışık vaziyete sok
mamış olmak için satışa de
vam etmek suretile fiatların 

tereffüüne mani olacağı anla
şılmıştır. 

Tahmine göre İzınirin yev
mi buğday ihtiyacı 1500 çu
Yal raddesindedir, Bu itibarla 
yeni mahsulün idrakine kadar 
piyasada darlık olmıyağı ka
naatı vardtr. 

ARPA: 
. Bugün için piyasadan ihraç 
edilmek üzere arpa talep edil-

mekte ise de mevcudu olma
dığından kuvvetli işler yoktur. 
Piyasa şimdilik sağfamdır. 

BAKLA: 
yeni mahsul baklalar için 

alivre muamelatta verilen fiat
Iar halihazır Avrupa fiatı 
olarak kabul edilmektedir. pi 

yasasının bugünkü vaziyeti ati 

için ümit verid bir mahaiyet
tedir. Bakla mahsulünün bu-

günkü şekli bakkmda iktisa
di mıntaka dahilinden alınan 
heberlerin memnuniyetbabş ol
duğu söyleniyor. 

MISIRDARI: 
İşler dahili ihtiyaca mün

hasır olup fiat müstekardır. 
NOHUT: 
Bu mahsulün de piyasada 

ve dahilde halen stokları azal
ınışb. İhracat için piyasadaki 
ınübayaatta fiatlar 6-6,5 ku
ruş arasında tehavvül edil. 
mektedir. Piyasa sağlamdır. 

SUSAM: 
Mahsul günden güue azal

makta olduğundan fiatlarda 

tereffü meyli mevcut ise de 
işler aşağı yukarı perakende 
mahiyetini tecavüz etmediğin
den fiat vaziyeti inkişaf et-

Kilo 

mektedir. Maamafih vaki 
olacak talepler karşısında 
fiatların tereffü eyliyeceği 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

PAMUK: 
Pamuk piyasası ıçın yerli 

birinci malların esas ittihaz 
ediimekte olduğuna görn son 
hafta fiatlarında geçen hafta 

1 fiatlarına nisbetle vasati he
sapla bir kuruş kadar tereffü 

mevcut ise de geçen ve bu 

senenin aynı haftaları fiatla

rında geçen seneye n"zaran 

bu kalitedeki hazır malların

da 10 kurus, vadelilerinde ise 

9-1O,76 kuruş arasında deği

şen ehemmiyetli bir tenezzül 

mevcuttur. 

PAMUK ÇEKİRDEGİ : 
Uzun zamandanberi 2.60 

kuruşta kuvvetli bir istikrar 

arzeden pamuk çekirdeği pi

yasa sı geçen hafta sonlarına 

doğru tereffü meyli göstermiş 

ve son hafta içinde cereyan 

eden muamelatın heyeti umu 

miyesi 2.65 kuruş üzerinden 

yapılmıştır. 

PALAMUT: 

Palamut piyasası kuvvetli 

bir istikrar arzetmekte ve ol

dukça kuvvetli işler de olmak 

tadır. Son iki hafta fiatların

da evvelce de olduğu gibi 

esaslı ve göze çarpar bir te

beddül yoktur. 

ZEYTİNY AGI : 

Zeytinyağı piyasasında yeni 

bir tebeddül yoktur. İşler ga

yet bati bir şekilde yapılmak 

tadir. Yeni muamelat yoktur. 

İhracatçılar, ellerindeki stok

ları ihraç ile meşguldütler. 

İstihlak piyasaları piyasamız
dan daha mütenezzil bir vazi

yette bulunduğundan şimdilik 

kuvvetli işlere intizar edilme

mekte ve stokların fazlalığı 

karşısmda bu vaziyetin fiatle

rimiz üzerinde müessir olaca· 

ğı kanaatini göstermektedir. 

Bugün zeytinyağı piyasasında 

sükunet hakimdir. 

Felaketzedeler 
için yapılan yardımlar 
Aydın Kızılay kurumundan: 
Lira K. 

689 10 Dünkü yekun 

1 Tevfik küçükboyacı · 
50 Habib Kaçak 

1 Mehmed Bekir 
50 Mehmed Dönmez 
50 Mehmed Gök Bilek 

50 Avni Ertaş 
50 M. Mehmet Hatip . 

50 Latif Hamdi Hatip 
50 Kadir çalışkan 
50 Mehmet Güngör 
50 Mustafa Altınkaya 
50 Şakir Bilgin 
50 Mehmet Göktürk 

50 Ömer Özevin 
50 Osman Tosun 

1 Emin Vural 

50 Mehmet Ahmet Doğan 
50 Mehmet Aksağır 
50 M. Mustafa Organ 
50 Mehmet Sarı Akdağ 
50 Mehmet Elveren 
50 Hikmet Sarraf 

2 Mehmet Kavasoğlu 

1 Sarraf Asım 
2 Gün doğdu ticarethanesi 
2 Tekaüt Hasan pulcu 
5 • Raif Aydoğdu 
1 Vahit 
1 Mehmet terzi 
1 Nuri Özcan oğlu 

1 Mustafa Rüştü 
50 Mehmet Akgün 

2 Hilmi Talat Ayvalık 
50 Mustafa Kulaksız 

1 Muhittin Dik yorğancı 

l Osman Elbir 
5 M. Şerif Pehlivanoğlu 

50 Mehmet kahveci 
50 Saraç Adem 
50 Ahmet Mustafa terzi 
50 Süleym~n ve Hasan 

terzi ve saraç 

50 Nuri ve Ahmet 
50 Osman ve Cemal 
50 Riza ve Enver 
50 Salih ve Mustafa sarraç 
50 Cemal Akdeniz 
50 Salih 

50 Ömer Nailoğlu 
50 Mustafa kunduracı 
50 Hakkı İsparta 
50 M. Mehmet Hatip 
50 İbrahim T oros 

50 A. Saray kunduracı 
50 Hasan Cüngör 
50 Ahmet Portakal 
50 Riza usta 

1 Hasan Portakal terzi 
50 Hasan Kuruüzüm 
50 Osman ve Mehmet 

1 Bakkal Süleyman 
Kırimi 

50 Riza bakkal 
1 Hilmi kunduracı 

50 Osman Süleyman 
Gezgin, 

5 Ahmet Sadık f Atay 

747 10 Yekun 

. YOZ· :t 

Av bara.ta ucuzladı 
lnblsarlar · iC:la,fesi~~e avcı· . 

lara kolayl~klar gös~erildiğıni 
evvelce' de · yazmışb'~: Bu de
fa birinci nevi kara av baru
tunun· ·yat:ım ·kiloluk bir kutu
sunun fiati 115 kuruşta~ 110 

-kuruşa.· ve 250.• gramlık bir 
kutusu 60 kuruştan 55 kuruşa 
ve ikinci 'nevinin 500 gramlık 
bir kotusu 95 kuruştan 90 
kuruşa ve 250 gramlık kutu
su 50 kuruştan 45 kuruşa ve 
100 gramlık k.utus~nun. fiya
tıda 22 kuruştan 18 kuruşa 
indirilmiştir. 

Bu tenzilatlı satış fiatl~rı
nın 1 Haziran 938 tarihinden. 
itibaren tatbik edileceği haber 
alınmıştır. ' · 

Aydın Vilayeti 
daimi encümeninden 

l - Aydm - Çine yolunun 
O -!- 675 - 3 -1- 967 kilomet
releri arasında 8033 lira 38 
kuruş keşif bedelli esaslı şose 

tamiratı 18141338 tarihinden 

itibaren açık eksiltmeye çıka

rılmıştır. 

2 - Şartname; keşif;. met-· 
raj, resim vesair evrak Ay-

dm Nafia müdürlüğünden be
delsiz alınabilir. 

3 - Eksiltme 9ı5ı938 Pa
zartesi günü saat 16 .da Ay
dın vilayeti daimi e~cümeni 
salonunda yapılacaktır. . 

4 - Muvakk at teminat mik
tarı ·603 liradır . . , ... 

5 - İsteklilerin . teminat 

mektupları; ehliyeti fenniye 

ve ticaret odası vesikalarile 

üçüncü maddede yazılı gün 

ve saatte encümen salonunda 

hazır bulunmaları ilan olunur. 

21 26 30 6 (452) 

Aydın asliye hukuk 
mahkemesinden 

Aydın Güzelhisar mahalle
sinin demiryolu kenarmda 109 
numaralı evde sıvacı Akif 

karısı Muzaffer tarafından 
Aydın Güzelhisar mahallesin-

de mukim Balıkesirli Akif 
Ebrişim sıvacı aleyhine açılan 

boşanma davasından müddeia
leyhin ikametgahı belli olma
dığından davacı tarafından 

vuku bulan talep üzerine ila
nen tebliğat icrasına karar 

verilmiş olmakla müddeialey
hin ilan tarihinden itibaren 
on gün içinde cevap vermesi 
ve muhakeme günü olan 
6161938 Pazartesi günü saat 
9 da Aydın asliye hukuk 

mahkesinde bizzat veya vekil 
kanunisi hazır bulunmak üzere 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 
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YOZ: 4 A.YDlN 

·. · · Aydın defterdarlığilldan 
Molıamaum kıyiııeti 

M6' Lira K.. Cinsi 

Mü · 38 2S ·. Zeytinlik . 
,, . 69. 00 Harap bina 
u 69 00 beğ~m6b 8..(şası 

15 00 A~sa ,, 
İca-r 409 00 lndr balı~esi 

" 

" 

60 00 incir bahçesi 
80 00 İncir bahçesi 
24 00 DükkAn 

Hektar 

9 
2 
7 

Metre 

6435 

30 
60 
91 

5047 
7220 

Kimden kaldığı 

Mehmet o. Mustafadan 
Hazine 
Yaniden metruk 
Kunduracı Andondan 
Hacı İbrahim bey vereseleri 
Telgrafcı Ferit 
Peştemalcı o. Reşat 
Hafız o. Hasan 

Teminat tik. 

Mevkii Lira·: K. 

Gölcük kö. ~ . . .$1 
Koçarhnın yağhanlı k. 4 5t 
Koçak kö. .f U 
Mursalı kö. 1 25 
Serçe kö. 30 d 
Aydın gargıh ır1m 4 Sİ 
Aydın ışıklı yolu 6 Ol 
Ortaklarda 1 8' 

24141938 tarihinden itibaren 16 gün müddetle 13151938 cuma günü ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Taliple-
rin % 7.5 teminat akçesile defterdarbğa müracaatları ilan olunur. (458) 27 30 6 10 

Nazilli Zirai bankasına bağlı 606 No. 
Horsunlu Tarım kredi kooperatifinden: 

2836 No. kanuna göre teşkil edilmiş bulunan ve ortakla
JOıodan üçte ikisinin ekseriyetile 607 numarah Horsunlu Tanın 
kredi kooperatifile birleşmesine karar verilen 610 numaralı 
Genceli kooperatifinin bu birleşme kararı Türkiye cümhuriyeti 
İktisat vekaleti ve Ziraat Bankası umum müdürlüğünce tasdik 
buyrulmuş olduğundan alakadar ortaklann 6 mayıs 938 tari
hinden itibaren alta ay zarfında (Hali tasfiyede bulunan 610 
No. Genceli Tarim k!'edi kooperatifine ) Müracaat etmeleri, 
Türk Ticaret kanunun 460 mcı ve kooperatif ana mukavele
namesinin 72 ve 74 üncü maddeleri mucibince ilan olunor. 

(455) 22 30 6 

Vilayet daimi encümeninden : 
Muhammen Teminat 

Cimi Mikduı bedeli Mik&arı 

Azami Asgari Lira K. Lira K. 
Çekirdeksiz ü~Üftl 500 300 k. 25 9 40 
inee tuz 700 400 ,, 6 3 15 
Sadeyağ 1300 900 " 85 83 
Nohut 500 300 n 10 3 75 
Ymurta 3500 2000 adet 1 2 65 
Kuru fasulye 500 300 Ki. 12 4 50 
Şeker 2300 1700 ,, 28 48 30 
Ağaç könıiir6 sooo 4000 

" 
4 15 

Çay 35 30 ,, 3 50 9 20 
Sabun 1400 1000 ,, 28 29 40 
Süt 12000 8000 

" 
10 90 

Yoğurt 10000 6000 ,, 15 112 50 
Dana eti 600 300 ,, 25 112 25 
Koyun eti 12000 8000 " 

40 360 
Ekmek 22000 18000 " 10,5 173 25 
Lapalık pirinç 700 400 ,, 22 11 55 
Pilavhk pirinç 2500 1800 n 28 52 50 
Makarna 1600 1100 " 

24 28 80 
Odun 12000 8000 " 

1,5 13 50 
Kabirtahtası 1500 1100 adet 25 28 15 
Vaksmyağı 1000 400 Kilo 20 15 
Motorin 1500 1000 

" 
10 11 25 

Gaz yağı 1500 1000 .. 19 21 40 
Memleket ha~anesinin 938 Mali yılı ihtiyacı olan yukarda 

yazılı levazım ile sebze ve meyva ihtiyacı 23151938 pazartesi 
g ünü saat onbe,te ihale edilmek üzere açık eksiltmeye çıka-
nlmıtbr. Talip olanların Vilayet daimi encümenine müracaat-
larL (486) 6 11 15 21 

, Diş Doktoru 

Veysel Kültür 

Hergün sabahtan akşama kadar 
hastalarını kabul eder 

Bakımevi : Belediye karşısı 

V. Kültür 
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1qııı~~~~u:iııı::ısı ı::'dıt~dıeını~ıı~ııı~ıııı~~~~ .... 

~·J OPERATÖR İff 

r!i Dr. Nuri Erkan 
N ~ 
~1 Meleket hastanesi eaki operatörü ,. 

[:l . Paris tıp fakültesi hastanelerinden mezun f•l 
[t] lstanbuldan d&nmüıtü'- Hastalarını her g8n aababtaa J 
[•l akşama kadar Park karşısında yeni yaptırdığı evinde p 
[t] kabul eder. 130 fı.'-
~.~r·!lll~ıı;"J'!i::ijJt;..ıııı!;''~~ııı~qr~ııı.::.qp~pıı~~~ıırı.:,ıı~ıııP;,111~qı~ııı~ıoı~.;!IP~~ 

~ti:iıllıbdClltı.aım11;dlbı;illl U•ıdlllı111dllhıııdllıUidlf1uırlllıllllfltbiiıllıiUiıllııUilllıı1iilJllıuııllhoidlltııdıl!tıidlJl!iUiıllı.;iflıi;illlıiiiidl 

""'ı"ııı,ıııııııııı;ııı1111ıuımııı,ııııııııı'1ııııııııı ıınnıııımuı111111Q1111 •• ı •••••• 'I 
& •• PO!<TOR 

S MUNIF 1. ERMAN 
l MEMLEKET HASTANE&i 
• Doğum, Kadın hastahk1an miitehaHıs 
~ ve Operat8rü 

HastalarıDI her gün Park karşısında Bay Hasan Kil1li· 
l)ı lin evinde kabul eder. 466 it Muayene S'!_atleri : sabah 7 - 8 
- · Oğledeo sonra 3 den itibarea 

~&ıdllbıılıııtıılııılıılııılıılııılulııılıılıılııdUbuılıdnııilııılıırıllıılıılııılıaıwl 
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~•..s BAKTERİYOLOG l · 

(:2 Doktor Şevket Kırbaş (!J 
=•= h 1 ı .. h ·•ı t•J Bulaşıcı asta ık ar mute assısı Vl 
r+"E Hükumet caddesinde Hava Kurumu karşısındaki ~+j 
r•J muayenehanesinde, hergün saat yediden sekize ve f•] T ~ [.] üçten yediye kadar hastalarım kabul ve tedaYi [tJ 
~·~ eder. Her türlü kan, idrar, balgam muayeneleri icra [+! 
~·l edilir. Veremliler, en son tedavi vasıtası olan ,.l 
['+~ Pinomotoraksi ile tedavi edilir. (353) ~·~ 
ji;_' IP'llJll l"llllf'"'l lll'"'lllf l 1~11111'!1ll lfl"llll f'"'lJl ll"[llJ l'"'llll"' 'Qll l"l flll '"qlltı"' lllll"'flll'"'~U1"1ff(ll':.ııJ•'':.ııli'l''!'ll U1"'lllP"l'1fl"~IP'~ 
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~ DOKTOR - OPERATÖR G 
- ~ S Medeni Boyer @ 
- ~ ~ Memleket Hastanesinin yeni Operatörü = 

~ Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 3 S Bay Osmamn yeni yaptırdığı evin üst katında ~ 
i§i; kabul eder. 4_ 
~ Muayene saatları : g 
& Sabahları 8 kadar ~ 
~ Akşamları 3 - 8 368 ~ 
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....................................................... • • • i DOKTOR : 

f FAHREDDİN SÜGÜR f 
i Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütaha.ssw i 
• Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden ihtisaalı • • • i Muayenehane: .A.ydında Gui 8ulvannda Bafalıoglu diikkinuun ı 
t üzerinde her gün aabahdan aktama kiidu Hafatannı kabt edc!ır. : 
.................................. ~ ..................... : 


