
.. 

(. 
,..._· ... ··--------... liiiillilaııilliılıiiiiı .... 

OçONcO YIL 
No: 643 

ÇARŞAMBA 
27 

Eylnl 1939 

idare r•rl 
Aydın 

C. H. P. 
Baıımeri 

... . ..... . . ~ :::- . 

Sayı11 z 100 Para P~ARTESIDEN BAŞltA HER GON ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi SaJdı ı 100 Para 
=r:=-= ; # ==r== - ... 

Hariciye Vekilimizin 
Moskova seyahatı 

F 

B. Şül<rÜ Saraçoğlu istasyonda Sovyet 
ricali tarafından hararetle karşılandı 

Kremlin sarayında Kalenin ve MolotofJa görüştü 

ve öğle yemeğini Kremlin sarayında yedi 

Tas ajansından : \. Yunaniatan, Romanya orta el-
Moskova, 26 - Türkiye Ha· çile'ri tarafından ittikbal edıl· 

riciye vekili Şükrü Saraçoğlu miştir. 

ve refakatinde umumi katip Ayni trenle Ankara bllyük 
Cevat Açıkalao, birinci şube mü- elçiıile, Odesaya gitmit olan 
dürü Feridun Cemal ve husuıt hariciye komiıerliği ıark ıubeai 
kalem müdürü olduğu halde mildürfi de Moıkovaya gelmi,tir. 
Mo~kovaya varmıştır. Hariciye Moıkova iıtaıyonu Türk·Sov· 
vekili Şükrü Saraçoğlu Moskova yet bayraklarile donanmııb. 

istasyonunda hariciye komiseri a. a. 
Potemkin ile hariciye komiser Moskova, 26 - Türkiye Ha-
muawını Oekanaro, Moskova ı iye vekili Şükrü Saraçoilu 
Sovyet reis vekili, hariciye ko- Kremlin aaray1nda Molotof ve 
miıerliği umumi katibi, proto· Kalenin ile görüımllştür. Şükrll 
kol müdilrü, Moskova m~rkez Soraçoğlu oğle yemeğini bu ze-
knmandanı, Türkiye büyilk el- vat ile beraber yemiıtir. Bu ak 
çiıi Ali Haydar, lran, Afgan ıam Türkiye elçisi tarafından 
bllyilk elçilerile Bulgariatan, bir ziyafet verilecektir. --_: -=-----·r 

Alman denizaltlları 

z 

C. H. P. 
Meclis grubu toplandı 

' Ankara, 26 - Cümhuriyet 
Halk Partisi Büyük Millet Mec· 
tisi grup umumi heyeti bugün 
26 eyli'ıl 939 saat 15 de reis 
vekili Hasan Sakanm riyasetin
de toplanmıştır. 

Ruznamede yahıız Manisa 
mebusu Rdik incenin Büyük 
Millet Meclisi zabıtlarının yeni
den tab ve tevziine ait takriri 
vardı. Takrir hakkında bir kı:ıç 
hatip aöz aldılar. Takrir ~ahihi 
Refik İncenin, bunun riyaset 
divanınca tetkik edilmesi hak
kında verdiği takrir reye koTJa
rak ittifakla kabul edilerek u
at 16 da celseye nihayet verildi. 

~ 

icra vekilleri heyeti 
1 Ankara, 26 - Vekıller h•y-
1 eti bugün saat 18 de Başveki. 

Jette başvekil doktor Rcfık Say 
damın riyasetinde bir toplantı 

yapmıştır. 

~-· 1 

:Dr. Fuat Bayraktar 
gidiyor 

t 
Memleket hastanesi cilt bas-

SVCÇ bandıralı yük vapurunu batırdıJar . tahkları müfohassısı doktor Fu· 

lsveç hükümeti Almanyayı protesto etti. Denizaltı 
harbi sebebile Nazi şefleri arasında ihtila çıkmış 

Paris 26 - lıveç ajan11 Si
lizya yfik gemisinin bir Alman 
denizaltıı.ı tarafmdan batırıldı-
ğını bildirmektedir. • 

Franıız gazeteleri, Alman 
bahriye nezaretinin beceriksiz 

hareketini bilhassa kaydetmekte 
dit. 8 tar fları çok şiddetli tehdit 

didini ihtiYa eden ıidetli bir 
not• gCSndermiıtir. a.a. 

Londra 26 - lngiltereye o
dun yiiklü olarak gelmekte olan 
2850 tonluk lsveç bandıralı 
Sılizya vapuru den öğ'eden son 
ra bir Alman denizaltıın tara-
rıodan batarılmışhr. Vapurun 
19 kişilık müretttbatı dıger bir 
İsveç gemisi tarafından kutaral-
mışbr. a.a. 

at Bayraktarm 70 lira asli ma· 
atla ve terfian İzmir Eşrefpaşn 
hastanesi cilt hastalıkları mü
hha~ııılığına tayin edildiğini 
öğrendik. · 
Aydın Halkevi içtimai yardım 

ıubesinin başkanlıgını da Uzc:ri· 
ne alarak Halkevi işlerile çok 
yakından ve ciddi bir surette 
alikalanmış ve bu yolda faydalı 
hizmetlerde bulunmuş olan kıy
metli doktorumuzun fzmir gioi 
daha kültürel bir muhite tayin 
edılmesi bizi çok sevindirdi. 
Tebrik eder ve muvaffakıyetter 
dileriz. 

altında bulu duran Almanyanıo 
r düımanlarile ticaretten meneden 

bu ıidetli korkutma hareketle
ri bitaraflar ve bilhas!la Filan-

------~~~~~~~~~~~~--~------~ 

diya nezdinde infial uyandırmış 
tiddetli bir protesto notası ver
miıtir. 

Protestoya Almaoyanın ver
dıği cevapta, bunun fngiltereyi 

besliyeo Lit raflara bir ihtar 
teşkil ettiği bidirilmektcdir. 

Londı a 26 - Deyli ekispres 

gazetesinin Kopeohag muhabiri 
bıldiriyor. 

N zi şef' eri arasında ihtilaf
lar zuhur etliği kaydedilmekte-

tedir. Bunlardan biri mareşal 

Göring ile nmirnl Ranye ara
sında kayıtsız şartsız d~nizalh 

harbinden doğan ihtilaftu. 

2 Fıolaudiya ve bir İsveç va
purunun batmlması bitaraf şi· 

mal memleketlerinin ihracatını 
esaslı bir surette tehlikeye dil
türmektedir. 

İsveç vapurunun bahrılması 
lsveçfe infial uyandırmış ve lı1-
veç hükümeti bütün demir ih
rıcahno nihayet verileceii teh-

_lngiliz gazete e -i 
Fransız tayyarelerinin Frede ilcshafene 
yaptıkları baskından bahsediyor ar 
Londra 26 - Bu sabah logi

liz gazeteleri Fransız tayyarele
rinin FrederikBhafenin yaptık
tıkları baskından muazzam ba,
lıklar altında bahsediyorlar. 

Deyli telgraf gazeteai, diia 
akşam gelen haberler ceneral 

Gamtenin ihtimamli bir ıurette 
yapbğı baksıılıklarm ilk seme
relerini toplamak üzere olduğu 

iotibaını vermekte oldğunu ya
zıyor ve yaptıkları baskından 
dolayı Fransız tayyarecilerini 
tebrik ediyor. 

F raasız ve İngiliz tayyareleri 
şu iki lbtte Almanları vuruyor
lar. Konstanı gölü ve Kil ka
nalı bu iki nokta birbirnden 
uzak ise de her ildıia de taar• 

ruza müsait olduğu göriılü} or. 
Baskın sadece kudret tezahu

rll olarak kalmamıştır. Muvaf
fakiyetle erişilen hedef şu idi. 

Tayyare fabrikalarının tahri
bi "IUretile Alman hava kuvvet · 
lerinin artmasına mani olmak, 

ihtiyatlı fakat azimli yapılan bu 
hareket muvaffakiyetlc netice-
lenmiştir. a .a. 

Paris 26 - Alman İsveç bu· 
dudunda alınan ve Bernden 
bildirıleo bir haberde: 

Pazar akşamı Frederikshafene 
3 defa hava taarruzu vukubul
duğu teyit edilmektedir. 

Ancak bu hücumların netice· 
si hakkında biç bir haber alı· 
oamımıthr. a.A. 

Dikilide zelzele de
vam ediyor 

Evelki gün birbiri ardı sıra sekiz 
zelzele daha oldu 

Evelki zelzeleden çatlıyan bir çok binalar çöktü 
Kızılay umumi merkezi 600 çadır gönd~rdi 

İ; mir, 26 - Dün gece yara
sından sonu Drkilide 8 zelıel~ 
daha his!ledilmiştir. Tamir edi 
lebilecek evlerdea 10 tanesi da· 

ha çökmliş inşaatı yeni tamam· 
lanan bir fırıo da yıkılmıştır. 

Ei<mek ihtiyacı lzmirden hmi~ 
edılmektedir. 

Ankara Kızılay umumi mer· 
kezinden göaderıleo 600 çad1r 
f zmire gelmiş ve .derhal kam

yonlarla felaket mıotakasına 

gönderilmiştir. 

diye reisi ve mebuslarım z p<irti 
tetkilitımız, B ~rgaına kaym ~ ka 
mı, belediye reisi ve askeri ku
mandanlarım zla diğer vatand•t· 
mızdan gördüğümüz maddi ma
nevi yardımlardan dolayı sonsz 
minnet ve şiikranlanmızı bildi
rirken bu gibi felaketlerden 
vatan ve tandaşlarıo masun 
kalmasını temenni etmekteyiz. 

a.a. 

Tashih 
Dün İzmirde de bir ıelıele Gazetemizin diinkü nüıhasın· 

olmuştur. da Dikli feliketzed !erine ya-
Dikili belediye reisi atideki pılacak yardımlar için Aydın 

telgrafı göndermiştir. K1Z1lay kurumunun teberru ka-
19-20 Eylül ıecesi Dikiliyi buliloe başladığı yazılacak yer-

barap eden felaket karşısında de yanlışlıkla "Hava kurumu" 
Kııilay cemiyeti valimiz, bele· yazılmıştır. Tashih ederiz. 

- .- - -

Garp cephesinde 
To-pçu düellosu ve hava muharebeleıi 

Garp cephesinde : 
Paris, 26 - Bu sabahki Fran

sız resmi tebliği : Düşman top
çusunun Depomonuo doğu cenu
bunda faaliyeti devam etmiştir. 

25 eyliilde avcı tayyare'e·i
rniz Alman avcı tayyarelE-rile 
hir ><aç defa muharebeye girit 
mi tir. 
D~m akşamki Fransız resmi 

tebl ıği: 

Sarın şarkında piyade ileri 
müfrezelerimiz:n faaliyeti olmuı 
ve düşmanın topçu ateşi devam 
etmiştir. 

24 Eylülde avcu tayyareleri
miz iki daf a adetçe faik dnı
manın bava kuvvellerile çarpış-

mışbr. Müteaddit avcı tayyareıi 
düşürülmuştür. 

Alman resmi tebliği : 
Bertin, 26 - Cephede mab· 

dut topcu faaliyeti olmuştur. 
heri müfrezelerin bazı hare .eti 
o muştur. 

P .. rı!l, 26 - Dünkil h va rı. ıı
hareoeleriode Almanların ıekız 
Fransız tayyaresi düşürdü..: leri 
iddiaları doğru değildir. Haki
katte 2 Fransız tayyaresi dfitU· 
rülmüştür. Bunlardan birisin1n 
pilotu paraşutle Franaız hatla• 
rıoa lomtğe muvaffak olmuştur. 
Fransız hatlarına düşürülen 2 
alman tayyaresinin pilotları esir 
edılmiştir. 

Kızıl ordu ve Alman kıtaatı 
Polonyada mukabil istikametlerden yeni hudut 

hattına doğru ilerliyorlar 

Kızıl ordu kurmayının tebli
gindc: Kızıl ordunun 25 eylGlde 
hudut hattına doğra ilerlemesi 
devam ederek Şuvalki, Golyonı, 
Kumaru, Revnik, Kozniyo ıthir 
lerinj işgal ettiği bildirilmekte· 
dir. 

Alman resmi tebliginde de: 
Alman kıtaatının hudut hattına 
doğru ilerlemesi normal bir su
rette devam ettiği yalnız S •nın 
doğusund.ı bazı Polooya müfre· 
zelerile müsademeler olduğunu 

ve alınan esirlerin iki bine ba
liğ olduğu bildirilmektedir. 

Alman kıtaatı Motokoıki ka· 

lesini işgal etmiıtir. a. a. 
Bükreş, 26 - Havas ajanınn

dao: 
Bükreş hftkümet mahfilleri, 

Sovyet kıtaatımn Besarabyaya 
doğru ilerlediği hakkında Ame
rika gazetelerinin verdiği ha· 
berleri kat'i surette yalanlamak 
tad1r. Hiç bır taraftan hiç bir 
Sovyet hareketi olmadığı bildi
rilmektedir. Romanya - Polo ya 
hududu boyur ca munakalit bıt
tabi kapalıdır. F cakat Sovyet
lerle Besarabya hududunda mü
nakalit ve timendifer harekit. 
normaldir. •· a. 
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Kö;ıü"'~';~e muhtaç? '~---
ÇARŞAMBA 27/9/939 

YENİ, PRA TIK GÖRENEKLER! 
-2-

Yeni arıcılıkdan, iyi yapılırsa 
yeni kovanların yılda 60 · 70 
kilo bal vereceğinden, bunun 
nasıl mümkün olduğundan, do· 
kuma tezgihlarım nerede ve 
kaç liraya yaptırabileceklerin· 
den, kavaklı!darın on yıl sonra 
büyük bir servet, bir piyango 
teşkil edeceğinden ve böylelikle 
zengin olunacağından, köylünün 
yıllık gelirioi artırmak için mu· 
hitio meyveciliğe olan elverişli · 
liğindeo faydalanarak, yeni zey
tinlıkler, meyvelikler, bağlar ye· 
tiıtirmelerinden, bunların nasıl 

mümkün olacağından, bu gidiıle 
ve bu göreneklerle yeni devre 
yetişemiyeceğimizden, ne yapıp 
yapıp yeni bilgiler edinmekten, 
memleketteki büyük zırai mü· 
esseselerden, bunların köylfi için 
kurulduğundan, her köylilnün 
görgülerini tazelemek, yenile· 
mek için ne yapıp yapıp, büyük 
şehirlere ve z ırai müesseulue 
gitmesinden ve kazadaki zi"aat, 
orman, baytar, bukulcçu, mual
lim gibi bilgin kişilerle konuşup 
bilgilerini yoklamalarından, halk· 
evlerine gidip köycüler kollariy
le temas yapmalarından, yalnız 
bu gibi uzak köylere yılda bir 
veya iki kere gelebilen köycü
liik kolunun konuşmalariyle ik
tifa etmemelerinden .. Konuştuk 
durduk. Konuşmalarımızı muna
kaşalı yaptık. Fakat ... 

' Bugüne kadar olan çalışına· 
larımızın verimi bizi daha başka 
önlemeler, çalışmalara teşvik et
mektedir. 

Köylünün eski göreneklerini 
yenileriyle değiştirmek için, on
lara, onların muhtaç olduğu va
sıtaları ayaklarına kadar götür-
mek ve kolayhkla öğrenmeleri· 
nin teminine çalışmak. Bu bir 
teşkilat ve para işi dememek .. 

Her Halkevinde, bir veya bir 
kaç modern arı kovanı ve arı· 
cılık vasıtalı rı, aşıcılık gereç
leri, bir dokuma tezgahı ve do· 
kumacıhğıo gerekli &,;ıldığı alet-
ler olmalı ve buralarda açılacak 
kurslar tare fınan kazanın her 
köytınden seçilen kadın - erkek 
köylülere gerekli pratik bilgiler 

vermeli. Bunun için ne teşkilata 
ihtiyaç var ve ne de bütce dı· 
ıı paraya .. 

- Köylü her yeniliği g-Uçlllk 
le benimser. Her yeninin, ışıne 
uyarlığı nisbetinde ona dört 
elle sarılır. 

- Pamuk bugün umumiyetle 
mibzer makinelerile ekilmekte
dir. Köylü mibzer makinesinin 
faydalarını bizzat gördü: Düz
gün ekim, ameleden tasarrufu, 
toprağı öküz veya hayvanla iki 
dizgi arasını atlrmek kolaylığını 
sulama kolaylığını, toplama, ko· 
laylığını, amelenin dipleri kaz· 
ma kolaylığını, neticede bir çok 
yerinden yapılan tasarruf ne
ticesi, maliyet fiyatının ucuzlu· 
ğundan ve piyasa fiyatının yilk
sekliğinden haııl ol•n aradaki 
fiyat farkını kızanmaiı ... 

- Yine pamuk eklciler, mın 
takamızda hemen hemen yDzde 
90 nhpetinde, yerli pamuk ye
rine akala ekiyor niçin ? Çün· 
kü, akala yerliye göre, daha 
çok mahsul veriyor, ve telleri
nin uzunluğundan dolayı fabri
ka ve tüccar daha yüksek fi
yatla satın alıyor. 

Bu görüşlerden aldığımız ne
tice su olmaladır : 

Köye her götürmek istediği
miz şty, yenilik pratik değilse, 
istediği kadar çekici, parlak 
olsun bir değer kazanmaz; köy
lüce benimsenmez. 

Bizim kafamız göıümDzdedir. 
O halde, eski görenekleri, 

yenileriyle değiştirmeğe çalıib· 
ğımız fU zamanda, ~özde tutu• 
lacak nokta, yukarki iç 
görüılerin verdiği bilgiden 
faydalanarak ona gare çalıırnak, 
çalışmalarımızı ona göre ayar· 
lamak, köy ve köylfi için yap
ğımız uğraımalara bir çok yer· 
lerde olduğu sribi, fantezi ve 
işin alayından sıyr!larak ciddi 
şekilde ve pratik bir yola sap· 
mak, köylüye maval okumamak, 
konuşma! ra bile pratik ve 
faydalı şekiller vermek. 

- Halkevlerimizin çoğunda 
olduğu gibi. 

Uzak şarkta 
Çinde yapılan askeri harekat Japon

lara pahalıya maloldu 
Asyada: 
Tokyodan alınan haberlerde: 
Japonyada halkın hayatı pek 

güçleşmiştir. Netice vermiyen 
çok uzun süren harp memleket
te para bırakmamıştır. 

Temmuzda 37 ve Ağustosta 
28 grev olmuştur. 

Çin ajansı bildiriyor: 
Çin kuvvetleri Şangbay Nan

kin timendifer hattında bir Ja
pon as~eri treoine taarruz ede
rek treni tahrip etmişler ve i
çindekileri öldürmüşlerdir. Çang 
çede 10 bin Japon askeri mu· 
hasara edılmiştir. 

Çinliler dört muhtelif istika· 

metten taarruz etmektedir. Çin 

liler Şanghayın dıı ·mahallele

rindeki Japon mevzilerine tid· 

detti bir taarruz yapmışlardır. 
·~ 

Tayinler ve nakiller 
Aydın P. T. T. müdürü Os

man Bi~gölün 30 lira maaşla 
Ağrı viltlyetine ve Sivas P. T. 

T. müdürü Asaf Tanrı Kutun 
70 lira maaşla Aydın vilayetine 

nakilleri muoakalit vekaletinin 
tasdikine iktiran etmiıtir. 

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 Proğram ve memleket 
sa:ıt ayarı. 

12.35 Türk müziği. (Pi) 

lS.00 Memleket saat ayart, 
ajans ve meteoroji haberleri. 

13 15-14 Müzik (riyaseti cum 
bur bandosu) Şef İb5an Tunçer 

1 - Franz von Bloo : Marscb 
Schützen, 2 - E. Becucci : Vals 

Mon Tre•or, 3 - Gounud : U· 
verture Mireille, 4 - Suite Ro 

samunde : ( No. 1 Introduction 
et Andante, Franz Schubert 

(No. 2 Eotr'acter, ( No. 3 Air 
de Bı.lle. 

19.00 Program ve memleket 
ıaat ayarı. 

19.05 Müzik (Bir konserto· Pı) 

19.30 Türk müziği( fasıl heyeti) 

20.15 Konuşma ( dış politika 
hadiseleri) 

20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20 50 Türk milziği. 

Okuyanlar: Necmi Riza Abıs-
kao, Safiye To~ay. • 

Çalanlar : Veçihe Daryal, Ru 
şen Kam, Cf\vdet Kotan 

1 - Ali ağa·ıehnaz peşrevi. 
2 - Dede-şehnaz Şarkı (sana 

ey canımın canı efepdim) 3 -
Rifat B.-hicaz şarkı (niçin bül-

bül figan eyler) 4 - Arif bey
hicaz ıarkı ( benim halim fira 

kınla yamandır) 5 Ruşen Kam· 
Kemençe taksimi, 6 - Bimen 

Şen-hicaz şarkı (yıllar ne çabuk) 
7 - Sedat Ôztopra k-şehnaz saz 

semaisi, 8 - Selibattin Pınar
Niha vent şarkı ( hali yaşıyor) 

9 - Sadettin Kaynak·Nıbavent 
şarkı (gönül nedir bilene) 10-
Sadettio Kaynak· Nihavent şarkı 
(kirpiklerinin gölgesi) 

21.30 Haftalık posta kutusu 

21.45 Müzik ( Vlelodiler Pi.) 

22 00 Muzik (Küçük orkestra) 
Şef : Necip Aşkın 

1 - Wiga - Gabriel: Hafta 
nihayeti pazar gelir - Marş. 

2 - Sidney jones : Geyşa 
operetinden potpuri. 

3 - Pepi Müller : Küçük Se
renad. 

4 - Fried Walter : Rüya 
( Keman solo ve orkestra için). 

5 - Leopold : Nıl Nehri ke
narlarında. 

6 - Bucalosıi: Pastalozzanın 
bir ,arkısı Giribiribin. 

7 - Ganglbergel: Efsaneler 
Ormanında. 

8 - Robert Stolz : Viyana 
geceleyin gezeldir. 

23.00 Son ajans haberleri, zi 
raat, esham tahvilat,· kambiyo· 
nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant P1) 
23 55 24 Yaı ıuki program 

imtiyaz ••hlbl Ye Umum1 Netrlyat 

MlldüriJ ı Etem Mendre• 
Ba11ldıjı yer 
C H P Rıu ım•YI 

IAYl ı '4f 

Polo ·ebelerini 
Yakından gören bir Fransız yüksek 
şahsiyeti Havas ajans ~ uhabirine 

müşahe e erin-i anlat yor 
Ankara, 26 - Dün gece ya

rısından bugün saat 12 ye ka
dar alı 21 an haberlere nazaran 
vaziyet: 
Şark cephesinden yeni bir 

haber alınamamıştır. 
Pari~, 26 - Polonya ha"dise

lerioi üç hafta yakından gör
müş olan yüksek bir Fransız 
şahsiyeti Havas ajansı muhnbi· 
rine atideki beya~ atta bulun· 
muştur. · 
Polonyanın mağlubiyetinin e

sasını Atman techizatıoın e1ici 
faikiyeti diğer harp tabiyesi 
teşkil etmektedir. 

Muharebenin da ha ilk anında 
Alman bava kuvvetleri yolları, 

şimendifer köprülerini tahrip et-

miştir. 

Asıl i şi zırhlı fırkalar görmOt 
ve Alman piyadesi ancak top· 
rnk i şgal etmiştir. 

Polonyalılar ıilahca müsavi 
bulundukla rı her yerde Alman· 
lan dövmüşlerdir. Alman ordusu 

0

1914 deki Alman ordusu değil
dir. Tank ve tayyarelerin hima 
yesi e mazhar olmazsa bir İf 
görmek kabilıyeti yoktur. 

Almanların zayiatına gelince 
bunu tahmin etmek guçtür. Arı 
cak bu zayiatın çok ağır olması 
laz ımdır. Piyade muharebeleri 
ço~ çetin olmuştur. H!lva mu· 
harebeleri esnnsında Almanlar 
her halde 300 den fazla tayya
re knybelmişlerdir. 
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Bu d r yılı iç·n 1 
ti · Biçki ve Dikiş Yurdu hiç masrafsız lale!ıe yeliıtiroc•ğini İ 
ti söz verir. Parisin en son kabul ettiği oapo!iten metodlar kı· ı 

sa bir zamanda biçki, dı ki , şapka, çicek, boya, hasır işleri 
4111 kısa bir zamanda öğretilmektedir. Layikiyle hayatlarını kur

tarmak istiyenlere talebe kaydına başladığını bildirir. Fada • 
izahat almak istiyenler Yurt direktörlüğüne müracaat ede· • 

biHrler. 1 
ADRES: Gazi Bulvarı Biçki Dikiş Yurdu sakak 7 

S. DİKER 
(2) Pa. • Ça. • ... ..-

ı•••• .. •••••~••••••o••••• .. ••e•+4o••••••••••••• .... •+ .. ••: 

f Doktor Operator 1 
1 Nur ıson 1 
ı Memleket hastanesi kadın hastalıkları mutahasaısı ı 
t Hastalarını her gün sabah ve öğleden sanra P rk kartı· ı 
ı aındaki muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. (227) ı 
ı ................. ............... ~ ...................... : 
,;;;;;&;; x 

Aydın ortaokul dire törlüğünden 

Cinsi 
Ekmek . 
Sadeyağ 
Dana eti 
Koyun eti 
Pirinç 
Kuru fasulya 
Patates 
Soğan 
Toz şeker 
Sabun 
Salça 
Odun 
Yumurta 
Un 
Makarna 
Nohut 

Kilosu 
A"gari Azami 
12000 14000 

800 1000 
3000 3500 

800 1000 
800 1000 
500 600 

1000 1200 
400 500 
800 1000 
200 250 
200 250 

50000 60000 
9000 10000 

400 500 
250 300 
150 200 

1 - Aydın ortn okul pansi
yonunun Mayıs 1940 sonuna 
kadar ihtiyacı olan yukarıda 
cioslerile asgari ve azami mik· 
tarları yazılı erzak 15 gün mud
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 28/9/ 1939 Per· 
şenbe günü ıtaat 15 de orta okul 
t>iuasında toplanacak satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Bu erıakın şartn meleri 
ve nümuneleri tatil günlerinden 
maada her gün mesai saatleri 

Muhammen fiatı % 7,5 teminatı 
Kuruş Sa. Lira Ku. 

10 50 110 25 
100 00 75 00 
25 00 43 75 
40 00 30 00 
28 00 21 00 
13 00 5 85 
9 00 8 10 
6 00 2 25 

28 00 21 00 
30 00 5 62 
30 00 5 62 

' 1 50 67 50 
2 00 15 00 

13 00 4 87 
25 00 5 62 
10 00 1 50 

içinde okulda görülebilir. 
4 - İstekhlerin tecim oda

sına kayıtlı bulunduklarını bil
di ren v si a göstermeleri lazım
dır. 

5 - Her cins erzakın hiza• 
sınd yazı l ı muvakkat teminat 
miktarını nakten ~ermek isti-.. 
yenler Mals andığına teslim ede-
rek mRkbuzlariylc veya banka 
teminat mektuplariyle mezkür 
gün ve saatte okula gelmeleri 
ilan olunur. 

13 17 22 27 (232) 
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Polis beyannameleri kay4ına mahsus defte zdasatılır 


