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Hariciye V ekilimizle 
Sovyef ricali arasında yeniden ba,Iıyan 

konuşmalar dört saat devam etti 
Ankara, 2 - Moskovadan 

bildiriliyor : 
1 teırinievelde hariciye ko

miseri Molotofla Türkiye hari
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu ara· 
sında Tilrkiye ve Sovyet müna
tebetlerinin vaziyeti hakkında 
ıörilıme vukua gelmittir. Mii· 

zakereye Sovyetler tarafından 
Sitalin, Potemkin, Dekanazof ve 
Sovyetlerin Ankara elçisi Tiyen
tiyef ve Türkiye tarafından da 
Sovyet büyük elçisi Ali Haydar 
iştirak etmittir. Müzakere dört 
saatten fazla ıürmüttür. 

Italya hariciye nazırı 
Berline gitti 

Bu ziyaret Moskovanın yapacağı müş
terek gayretlerle alikadar görülüyor 1 

Roma, 1 - halya hariciye 
nuırı kont Ciaao Berline vasıl 
olmuıtur. 

Ribbentrop da hazır' olduğu hal 
de kont Cianoyu kabul ederek 
bir kaç saat görüşmüştür. 

B. M. Meclisinde 
Bazı kanun layıhaları müzakere 

ve kabul edildi 
Ankara 2 - Büyük Millet 

Meclisi bugün Şemsettin Günal
tayın riyasetinde toplaomışbr. 

Celsenin açılmasım müteakip 
Trabzon mebusluğuna seçilen 
Şerifin intihap mazbatası tas· 
dik edilmit ve mumaileyh and 
içmittir. 

Urfa mebusu Ali Saip Ursa
Vllfın vefat ettiği hakkında 
başvekalet tezkeresi okundu. 
İki dakika ayakta silkiit edile· 
rek müteveffanın hatıraaı taziz 
edilmiştir. 

Bundan sonra ruznameye ge 
çilerek divanı mubasebatda tan
zim olunan üç aylık raporların 

meriyet ve şumulünün tayini 
hakkında Sırrı Day (Trabzon) un 
takriri ve teşkilat encfimeninin 
mazbatası üzerine söz alan Re· 
fik ince ( Maniıa ) beyanatta 

bulunda. Ve maliye encümenince 
tetkiki hakkında verdiği takrir 
muvafık gCSrülerek mazbatanm 
maliye encümenine tevdii kabul 
olundu. 

Arazi vergisinin 2 inci mad
desine bir fıkra ilavesine, ve 
bir yıl içinde getirilecek ana
ıonlar hakkındaki ve mazbut 
vakıfların tamir ve ihyaları için 
tavizen alman 150 bin liranm 
tediyesi hakkındaki kanun la
yihalarının ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul olundu. 

Mütabassıs tabibler, kimya
kerler ve sair sıhhiye memur
larına \'erilecek 9esika 1 ruhsat
name ve ıahadetnamelerden a
lınacak resim ve harçlar hak
kındaki liyibanın birinci mfiza
kereıi yapılarak pazartesi rftnü 
toplanmak ilzere celseye son 
verildi. 

. Royter ajanıının bildirdiğine 

g6re kont Cianonun Almanya
nın da•eti ilzerine Berline ha
reketi alika ile karıılanmııtır. 

Bu ziyaretin Moskovan~n di
ğer dost devletlerle mutabık 
olarak yapacakları müşterek 
gayretlerle alakadar olduğu zan 
edilmektedir. 

Berlio, 2 - İtalya hariciye 
nazırının hareketinden sonra 
neıredilen resmi tebliğde. nazı· 
rın Alman bükümeti tarafından 
yapılan davet üzerine yaptığı 
ziyoreti tamamladığı kaydedil· 
mekte ve kont Cianoyu uğur
layan zevaho isimleri zikredil
memektedir. 

1

Son hadiseler karşısında! 
Letonya harici siyasetini değiştirmek 

mecburiyetinde kaldı 
Berlin, 2 - İtalya hariciye 

nazırı kont <;iano dün öğleden 
ıoara Berline muvasalat etmit· 
tir. Hitler, hariciye naz1rı Von 

• 

Yalnız Von Ribbentropla kont 
Ciınonun hararetle veda ettik
leri bildirilmektedir. Resmi be
yanatta bulunulmamışbr. 

ilk Alman kıtaları Var-
şova ya girdiler 

Garp cephesinde şiddetli bir hava 
muharebesi oldu 

Otuzbeı dakika süren bu muharebede 3 lngiliz 
ve bir Alman tayyaresi düştü 

Ankara 2 - Bugün saat 12 
den 17 ye kadar alınan haberler: 
Şark cephesinde: 
Alman umumi kararıihıaın 

tebliiine nazaran diln •abah 
ilk Alman kıttata Varf09& gir· 
mittir. Hella yarımadasındaki 
aon Polonya mukavemet kıtaa
tı da teslim olmuıtur. 

Garp cephesinde: 
Bu sabahki Fransız resmi 

tebliii: 
Gece nisbeten sakin geçmiş 

ve cephenin muhtelif noktala
rıada baskın yapılmış ve tuzak 
kurulmuştur. 

lngiliz istihbarat nezaretinin 
tebliği: 

Ziğfrid battı üzerinde vuku
bulan bava muharebesi etrafın
da atideki mütemmim malfımat 
verilmektetir. 

Bu muharebeye 5 İngiliz ve 
15 Meteşimit tayyaresi iştirak 
etmiıtir. Mubare~e 35 dakika 
devam etmiıtir. 3 Ioriliz tayya
re.i diltürillmü~ ve bir tayyare 

mecburi olarak yere iomiıtir. 
12 tayyarecinin paraıutla ine· 

rek kurtulduğu görülmüttiir. 
Diğer İngiliz tayyareleri geri 

d6nmllıtür. 
Bir Alman tayyaresi dlitDrül

mOş diğer biri de burgu halinde 
yere inmiıtir. diğer Alman tay
releri geri donmilttilr. 

Ankara, 2 - Dün gece ya
rııından bugün saat 12 ye ka
dar at.nan haberlere röre va
ziyet : 

Garp cepheıinde : 
Diin akıamki Fransız reımt 

tebliği : 
Diln siikünetle geçmittir. Sa

rın şarkında her iki taraf topçu 
ateşi taati etmiştir. 

Londradan bildiriliyor : 
lngiliz ha va kuvvetleri dlln 

akıam Almanyanın şimalinde 
yeni keıif uçuşları yapmıştır. 
Ketif muvaffakiyetle neticelen· 
miş ve bütün tayyareler geri 
gelmiştir. a. a. 

Kovno, 2 - Letonya kabineıi 
reisicumhurun riyaseti altında 
fevkalide bir toplantı yapmıştır. 
811 toplantıda yeni Sovyet - Es· 
tonya ve Sovyet Almanya ara
sında yapılan anlaşmalar hak
kında hariciye nazırı izahat 
vermiş ve bu vaziyet ilzerine 

Letonyanın da harici siyasetini 
tadil etmek mecburiyetinde kal
dığı neticeıiae varılmııtır. 

Kabine, Rus bükümetile te
masa gelmek ilzere hariciye na· 
zırınm derhal Moskovaya git
mesine karar vermiştir. Harici
ye nazırı bugün Moskovaya ha-
reket edecektir. a. a. 

Alman harp gemileri 
Danimarka bandıralı dört vapur 

müsadere ettiler 
Amisterdam, 2 - Geçen cu

ma günü Alman harp gemileri 
dört Danimarka vapurunu mil
sadere etmittir. Almanyanın bi-

taraf memleket gemilerine kar· 
ıı aldığı büyDk bir heyecan u
yandırmıttır. 

Ziraat mabıulü yüklü olarak 
İngiliz limanlarına ıitmekte o· 
lan iki Danimarka vapuru dün 
akıam bir Alman harp gemisi 
tarafından tevkif edilerek bir 
Alman limanına giitilrillmüştllr. 

Kopenbag, 2 - Danimaı ka
nın Bertin orta elçisi, Alman 
hariciyesi nezdinde teşebbüsatta 
bulunarak kontrol için Alman 
gemileri tarafuıdan tevkif edi
len Danimarka vapurlarmm ser
best bırakılmasını istemiıtir. 

lstokbolm, 2 - Selloz yüklii 
Esten ismindeki lsveç vapuru 
Alman gemileri tarafından tev
kif edilerek Kiele götürülmüş· 
tur. 

Diğer bir İsveç vapuru da 
Şof don civarında İsveç kara 

suları dahilinde bir Alman tah
telbahiri tarafından araştırıl· 

mııtır. 

Tahtelbahir vapura evveli 
ıark ve ıoara da cenubuprki 

iıtikametinde gitmesini emret
mitsede bir İsveç tayyaresinin 
yaklaıhğını görilnce uzaklaı

mııtır. 

, Şimal denizinde bir Alman 

tabtelbahiri Vandiya isminde 
bir Danimarka tilebini torpille

miıtir. Vapur derhal batmıt ve 
mürettebatından 11 kiti ölmüı-
tilr. Sağ kalanlar tahtelbahir 
tarafından kurtarılmış ve biraz 

sonra geçen bir Danimarka va
puruna aktarma edilmiştir. 

Kurtulanlar, tabtelbahirin biç 
bir ihtarda bulunmadan vapuru 
torpillediğini söylemiılerdir. 

a. a . 

. 
• 

Halkevi idare 
heyeti 

Halkevi idare heyeti dün reiı 
avukat Neşet Akkor'un riyase
tinde mutat toplantısım yap
mıştır. 

~ 

Yeni mektupcu
muz işe başladı 
Viliyetimi-ı mektupçuluğuna 

tayin edildiğini evelce yazdığı
mız Ovacık kaymakamı Cevat 
Anday şehrimize gelmiı ve va
zifesine baılamışhr. 

Kozan kaymakamhğına tayin 
edilen mektupçumuz Rıfat Er· 
dal da bugllnlerde mahalli me· 
muriyetine hareket edecektir. 

Terfiler ve na~iller 
Nafia Vekaleti nafia mühen

disleri ve memurları arasında 
yeniden bazı terfiler ve nakil
ler yapmııhr. 

Siirt nafia müdürn Rasih Yol 
eri viliyetimiz nafia mlldOrlil· 
ğilne nakledilmiş ve ıimdiki na
fia müdllrümOz B. Feridun iris 
70 liradan 80 liraya terfi et
miıtir. 

Su itleri yüksek miikeodisi 
Osman Örkan Aydından Kon
ya y, fen memuru Nazif Engin 
deniz Borsaya ve ıu işleri Ay· 
dın şubesi ressamlığına da 75 
lira ile Memduh • Bora naklen 
tayin edilmişlerdir. 

Dahiliye vekaleti 
Hususi idareler hakkın

da tetkikler yapıyor 
Haber aldığımıza göre dahi· 

liye vekaleti hususi idarelerinin 
daha duzgüo çalışabilmelerini 

temin edebilmek gayesile tet
kikler yapmaktadır. Vekaletin 
bu tetkikleri arasında buıusi 
idarelerin vazifelerinin ve veci
belerinin tanzimi ve bunlara kar• 
tıhyacak varidat kaynaklarıma 

temini, teıkilitın bugiln ve yarın 
muntazam iıl e mesinin temini de 
vardır. Bu tetkiklerden alına· 
cak neticeye göre hususi idare
ler hakkında bir kanun liyiba
ıı bazırlanacakbr. 

~ 

Bütünleme notu 
Maarif vekaleti, bütünleme 

imtihanında kazandan notun, o 
dersin başh başına notu olma
sını kararlaıtırmılbr. 

Vilayet masraf bütçeri 
için alınacak tedbirler 

Dahiye vekileti buıuıi idare
ler bütcelerinin tatbikinde mali 
vaziyetin darlığı dolayıaile 
mütkilita maruz kalındığı ve 
bazı mamur ve muallim maaı

larının vaktinde ödenmediğini 
iÖrmüş ve bu hususta valilikle
re bir tamim yapmııtır. 



Köylü ve arzuhalcılar 
Köylünün istismar edilişi 

Buna ait inzibati ve cezai hükümlerin olmaması 
karşısındaki durum 

-2-
Acı olmakla beraber; bugün 

baıhğa temel teşkil eden bidi· 
seferle karşı karşıya bulunmak
tayız. 

Son çıkan avukatlık kanununun 
ilk tatbikinde gösterilen ıiddet 
karşısında iki durum basıl oldu: 

1 - Arzuhalcılar dava isti
dasını yazamıyacağı zehabı, 

2 - Bu zehab üzerine köyltı· · 
nün basit hukuk işlerindeki is
tidalarını yazdırmak için ya 
dava vekillerine veya avukatla· 
ra başvurmak zorunda kalışları. 

İlk hidise, Yüksek adliye ve
killiğinin son tamimleriyle te- ' 
vazzuh etmiş ve arzulıalcıların 
dava istidalarını yazabilecekle· 
rini açık bir şe~ ilde ortaya 
koymuş ve fakir balkın ve köy· 
lünün büyük masraflar ibtiya
rile mutlaka arzuhalini .dava 
vekili veya avukata yezdırma 

sının mecbmi olmadığını ve 
adliye memurlarının istidayı ki
min yazdığını tahkik etmelerin
de bir fayda görülmediği açık
lanınca mesele basitleşmiş ve 
köyltı lehine bir vaziyet basıl 
olmuştur. Ancak: 

- Filhakika, köylil fazla pa
ra vererek dava vekili veya 
avukata giderek dava istidasını 
yazdıracak yerde 15 • 50 kuruş 
vererek bir arzubalcıy• ayni 
işini gördürmek imkanını ka
zanmış olmaktadır. Fakat bu 
netice, dava arzuhalını yazabi
lecek kadar hukuk bilgilerine 
malik arzuhafcı1ar için varitti. 

Tatbikatta, · Avukatlık kanu· 
nunun ortaya koyduğu (Adli mü· 
zaheret Büroları ) fakir halk 
ve köylü için kanunun takib et
tiii yükıek gayeye ulaşmaktan 
pek uzaktır. Çünkü, bu mazha
riyete nail olabilmek için, bu 
gibi eşhasın bir sürü iktibamı 
mümkün olmıyan uğraşmalara 
girmesi, yarulması, işinden gü· 
cftnden kalması ve bir çok ta 
vesaik temini gerekmektedir. 
Büro reisleri ihzari muamelelere 
giriımedikçe, bir ıahsı adli mü
zaherete nail kılmıyor. 

Tatbikatta, faydası olmıyan 
ve balkın esasen böyle bir mii· 
esseseden bihaber olduğunun da 
inzimamile bundan istifade ede
memeıi karşısında çarnaçar, 
onbeş yirmi kuruı vererek işini 
ucuzca arzubalcı ile görmesi ak
la gelen en yakın çardir. 

Bugünkü fili duruma göre; 
hakikaten köylü ve fakir halkın 
dava istidalarını çok ucuz yaz
dıracağı içtimai bir müesseseye 
ihtiyaç vardır. Bu, önceki yazı
larımda da tebarilz ettirdiğimiz 
gibi, kazada bütün fakir köyHl 
için işler bir avakat veya da· 
vavekili idaresinde ve ilcretleri 
bu köylülerin teşkil ettiği bü
tünlükten ödenir ve köylünün 
fahir .olanların işlerini para11z 
görür. (Köylüler ve köyler avu
kat veya davavekilliği ) nin ib
dasile mümkün olabilecektir. 

Bizim memleketemizde, bunun 
çaresi budur. Ve biz, bundan 
kestirme ve pratik baıka bir 
çare görememekteyiz. 

Köylü ve fakir halkın çaresiz 
kalarak, yapabildiği şey, eski 
göreneklere bağlanarak, müftü
lerden akıl danışmakta ve bu
radan aldığı ilhamla buna gört 
bir hattı hareket takip ederek 
ya ucuzca işini görecek bir da
va vekili aramakta veya bir ar· 
zuhalcıya bet on kuruş vererek 
İfİDi görmektedir. 

Yazıml!; yaşayışlarını arzu· 
balcılıkla temin edeı. lerin, ek
meklerinden olması için yazıl
mış değildir. Yalnız, her gün 
görülegelmekte olan bir çok sui 
istimallerin önlenmesi için ali· 
kadar merciin bu sllİ istimalleri 
önliyecek inzibati veya cezai 
hükDmler koyması maksadına 

da yanmaktadır. 
İçlerinde, adliyede uzun yıl

lar çalışarak, ne de olsa adli, 
muamelelere agah ve balkın 
hukuk işlerini anlar olan arzu· 
balcılar mevcutsa da, bunların 

bazılarının da adliyaden yetiş

medikleri ve hukuk bilgilerinin 
biç olmaması hasebiyle bu ne
ticeyi doğurduklarma şahit ol
maktayız. Sözlerimizi misallerle 
tebarüz ettirelim: 

Meseli, Aydının Kemer kö 
yünden Ahmede Hasan madde 
tayini suretiyle hakaret etti. Bu 
gibi suçlar, Türk ceza mahke
meleri usulü kanunun 344 mad· 
desine göre, kendisine hakaret 
edilen Abmedin bizzat dava aç
masiyle kovalanır.Yani, Abme
din ıahsi da va açmasını icap 
ettirmektedir. 

Kanunun emrine göre, bu gi· 
bi davalar asliyle beraber, as 
lana suçluların adedine göre ço · 
ğalmak üzere iki nüsha istida 
ile açılır. 

Yani; bu hadise üç istida ve
rilmesi lazımdır. Nereye veri· 
cek? 

- Kanunun abkimını bilmi
yen arzubalcı veya itinin ehli 
olmıyan bir davavekili, okseriya 
görüldüğü üıre: 

Dört veya beş idda yazmak
ta ve bu istidaları Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine veya asliye 
hukuk hikimlitine veya sulh 
ceza hakimliğine vermekte ve 
iıtidaoın başlığını da bu ıekil· 
de yazmaktadır: Dikkat ede
lim; her istidaya on altışar ku
ruş pul yapışmıştır .. Dört istida 
ilzerinde 64 kuruı damga ve 
tayyare pulu yapışhrılmııtır. 

- Sonu 11ar --···. 
İngilterede 

20 -21 yaşındaki gençler 
de silah altına çağırıldı 

Londra, 2 - Kral dün akşam 
20-21 yaşındaki gençleri silah 
altına çağıran emirnameyi imza 
etmiştir. Bu kararla 250 bin kişi 
askerliğe çağırılmaktadır. 

1 
Balkan atletizm 
müsabakaları 

Atina, 2 - Onuncu Balkan 
atletizm oyunlarına iştirak için 
Atinaya giden Türk, Yugoslav 
ve Romen atletleri, meçhul aı· 
ker abidesine çelenkler koymuş 
lar ve pazar sabahı veliaht ta
rafından kabul edilmişlerdir. 

Vaktinde mektebe! Amerika 
kaydolunmıyanlar 1 Fransada teşekkül eden 

-- Polonya hükümetini tanıdı 
Maarif Vekaleti her hangi bir l Vaşington 2 - Havas ajan· 

sebeple olursa olsun mekteplere sından: 
kayıt ve kabul müddeti içinde Amerika hükumeti, Franıada 
müracaatta bulunmamış çocuk- teşekkül eden yeni Polonya 
ların yer bulunduğu takdirde hükômetiui kanunuesası bakı· 
vE>kaletten izin almadan mek- mıodan Varıova hükumetinin 

halefi olarak tanıdığından ye-
teplere kabul edilmelerini ka· niden taoımağa lüzum olmadığı 
rar laştırmııtır • siyasi mahfellerde söylenmekte• 

Kaş kaza sın da . - 0000

:: .. • dir. 

H 
Amerıka h k t Hariciye nazırı Hal, Polonya-

ayırsever bir vatandaşın u ume 1 nm Vaşington sefiri tarafından 
yaptırdığı ilkokulnn kü- Havay adalarında bir harp tevdi edilen ·notayı aldığını bil-

şat resmi yapıldı filosu tahşit ediyor dirmiştir. 
Kaş, 2 - Kaş kazasında Mus 

tafa Kocakaya namında bayır 

eever bir zat tarafından 15 bin 
lira sarfiyle inşa edilen ilkoku-

luo, bütün öğretmenler ve yüz
lerce balkın ittirakiyle açılma 

resmi kaza kaymakamı tarafın-
dan yapılmıştır. a. a. 

1 RADYO 1 
SALI 3/10/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

12.30 Program ve memleket 
saat ayan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk möziği 

Çalanlar : Cevdet Çağla, Eı 

ref Kadri, Hasan Giir, Hamdi 
Tokay. 

Okuyan : Safiye Tokay 

A - Nehavent şarkı • Hatı· 
rımdan blç çıkmayor. 8 - Udi 
İbrakim : Nehavent şarkı - Mi
moza. C - Hamdi Tokay : Klar 
net taksimi. D - Udi Ahmet 
Saba şarkı - Gülzarı harabeyle· 
me. E - Aleko : Saba şarkı -
Öyle bir afeti yektayi emelsin. 
F - Selibattin Kaynak : Hü
seyni şarkı · Göresim geldi. 

2 - Mahmut Karındaş 

A - Refik F ersan : Gülizar 
ıarkı - Sabah güneı doğarken. 
8 - Gülizar şarkı - Sinemde 
bir tutuımuı yanmış ocağolaydı. 
C - Halk türküleri - Alnıma 
yazılmış bu kara yazı. D - Halk 
türküsft-Damından görünür bağ 
lar. 

13.30 14.00 Müzik ( Karışık 
program - PL ) 

18 00 Program. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik ( PJ.) 
18.55 Konuşma I 
19.10 Türk müziği. 
19.50 Konuşma 
20 05 Türk müziği ( Klasik 

program ) Ankara radyosu kü-
me ses ve saz heyeti. İdare e
den Mesut Cemil. 

21.00 Konser takdimi • Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik (Radyo orkestra 
sı ) Şef Hasan Ferit Alnar. 

22.00 Ajans, ziraat, eshrm, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.30 Serbest saat 
22 35 Müzik (-Cazbant Pi.) 
23.25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

1 Nazır bu suretle Polonyanın 
Tokyo, 2 - Ha vayda 8 ağır .• movcudiyetini tanıdığını gös· 

kruvazör ve 30 deströyerden t · r 
1 

ermış ır. 

mürekkep bir Amerika donan- -:::=!~ 

masının tahaşşüt etmekte oldu- İngiliz tayyrelerinin 
ğu haberi burada heyecan u-
yandırmıştır. 1 Almanyaya attıkları be-

Bir Japon sözcüsü beyanatın· yannameler halkın mane· 
da Japon donanmasının Ameri- viyatı Üzerinde mühim 
ka donanmasından biç bir kor- tesirler bıraktı 
kuıu olmadığını söylemiştir. Londra 2 - Royter ajan· 

Maamafih Amerika donanma· sındao: 
sının bu hareketi ihmal edilme· Deyli ekispres gazetisinin Ko-
melidir. Zira bu tahaşşüt, fran· penhag muhabiri emin bir men-
sız ve İngiİiz donanmalarının badan aldığı şu haberi bildir-
bareketine tesadüf etmektedir. mektedir. 
~ İogiliz tayyarderioin attığı 

Dikilide 
Zelzele devam ediyor 
İzmir, 2 ~ DikiHde dün gece 

şiddetli kısa bir zelzele daha 
olmuştur. a.a. 

propaganda kağıtları halkın 
maneviyatı üzerinde pek fena 
tes' r brakmaktadır. Hitler, bu 
hale mani olmak için mümkiin 
olan her türlü tedbirin alıoma-

1 sıoı mereşal Görnigdenen iste-
miştir. . a .a. 

c;;::ı;o-=m;:;;:;;;o=-=-=-=-==-=ıo-=-=-=-==-=;;;;;ı;ı;ıı;ı;;;~;,...--... &m;:ıı.-..-._.-..._. : ........................................................ : 

J Nazilli Çelikel biçki, 1 
ı d.k. d ı i ı ış yur u i 
: ı 

i BU DERS YILI İÇiN i 
i Nazilli muhitinde bir bayat ve iş yuvası olarık Maarif i 
: Vekile tinin tenıibile açılmıştır. Yurdun tahsil müddeti ı 

: iki senedir. Yurdu ikmal eden kızlarımız başlı başına yurd ı 
! açmak için kanuni salahiyeti haizdir. Atıl ve tenbel olmaktan i 
i kurtulmak ve hayatını kazanmak istiyen kadın ve kızlarımız ı 
ı için bu en iyi fırsattır: Elinin emeğile geçinmek cemiyette bir ı 

ı mevki almak ve biç kimseye muhtaç olmadan hayatta refah ı i istiyen kadınlarımızın bu fırsatı kaçırmamdarı lazımdır. ı 
: Şahsi faidelerinizi temin ve yurd sevğinizi ispat için evler· i 
ı de iısiz oturmaktan ve çok az masrafla benliğinize ve : 
ı bürriyetinize sahip ve hakim olmak fırsatını buluyorsunuz. ı 

ı (18) Sa. Cu. ı 
:~ ....................................................... : 
: ............................... 4 ........................ : 

i Doktor Operator i 
I Nureddin Adıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutabassııı ı 
ı Hastalarını her gün sabah ve öğleden sonra Park karıı· ı 
ı ıındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
: ........................................................ : 

ilin 
Aydın P. T. T. müdür 

lüğünden: 
20 lira muhammen bedelle 

Germencik istasyon arası posta 
sürücülüğü 27 /9/939 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 11 bi
rinciteşrin 939 çarşamba günü 
saat 16 da Aydın P. T. T. mü
dürlüğü binasında ihalesi yapı-
lacaktır. İlin olunur. 

29 3 7 10 [21) 

Abone ıeraiti ........ : 
Yılh;ı her yer için 6 lira. 1: Alb aylıtı 3 liradır. • 
3 aylığı 150 kuruştur. f 

idare yeri: Aydında C. H. ! 
P. Buımevi. i 

gazeteye ait yazılar içla f 
yazı itleri müdürlütüae, illa- f 
lar için idare müdürlütfiae 1 
'1'Üruaııt edilmelfdlr. J .... ......................... , ............. ········ 

• 

imtiyaz .. hlbl ve Umumi Neırlyat : 

Müdürü ı Etem Meaclre• 
Ba .. ldıtı yer 
C H P Re•••evt 

Polis beyannameleri kaydına mahsus defter matbaamızda satılır 
.. 


