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İlk ses 
Ve ilk zafer --

Enver Demiray 

Diin Sultanhisar Malkaç köp· 
rOıü civarındaki ilk kurşun atıl

ına törenine, şehrimizden bil
yük bir gurup gitti. 

Bu gurup; ilk kurşun atılma 
tarihinin içlerine verdiği heye· 
can ve ilk kurşunun atılmasını 
takip eden ilk zaferin başları
nı yUkıelten gururuyla, şerefli 
tarihimizin başlangıcını yerinde 
Yaşadılar. 

Bizden çok, yarinki nesle ne 
demek olduğunun belletilmesi 
llzımgelen bu tarih başlarımızın 
Önünde, onu içinde bilfiil yaşı· 
Yanlarımız, hatıraların tedaisile 
emin olmalıdır ki; daha mert 
ve daha yiğit bir coşkunluk 
duydulnr ve hatta belki milli 
gururun bünyelerini sarsıcı ra'· 
felerile titrediler. 

Makus bir bahtın 11eticesile 
kararan Aydın ufuklarına doğ
ru, milli ıecaat ve celadetin 
kumandasına aldığı p rmakları· 
Dnı hükmettirdiği tetikteo. 
namluyu k1zartar1tk çıkan ( ilk 
kurşun ), bu maküı babtıo ka
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Mısır Hariciye ·nazırı ı Filistin de 

Pazar günü Milli Şef 1. lnönü 
tarafından kabul edilecek 

lskenderiye 16 - Türkiyeyi 
resmen ziyaret etmek üzere Ro
manya bandıralı Basarabya va
purile dün buradan hareket 
eden hariciye nazırı Abdülf et· 
tah Yahya paşa rıhtımda bü
tün sivil ve askeri makamlarla 
Türlf ateıesi, iş bankası direk· 
törü ve matbuat mümessilleri 
tarafından uğurlanmıştır. 

Abdülfettah Yahya paşa ha
reketinden evel Anadolu ajan· 
sının Mısır hususi muhabirine 

beyanatta bulunarak demiş· 
ttir ki: 

Türkiye hariciye vekilinin zi
yaretini iade etmek için Tür
kiyeyi ziyaret edeceğinden do· 
layı bahtiyarım. Emelimiz her 
iki memleket arasındaki asırlık 
rabıtalarımızı takviye etmektir. 
Kardaş memlekete Mısırın de

rin sevgilerini götürmekteyim. 
Ankara 16 - Türkiyeyi res-

men ziyret etmek üıere gelen 
Mısır hariciye nazırı Abdulfettah 
Yahya paşa pazar günü Yalo· 
vada Reisicumhur İsmet loann 
tarafından kabul edildikten ıon
ra hariciye vekilimiz Şükrü 

Saraçoğlu ile Pendiğe geçecek 
ve hususi trenle pazartesi günn 
ıaat 8.35 de Ankaraya gelecek 
ve garda merasimle karşılana
caktır. 

Abdulfettah Yahya paşa ve 
maiyetlerinin ikameti için An· 
karapalasda daireter aynlmıştır. 

Muhterem misafirimiz öğleden 
evvel başvekil doktor Refik 
Saydamı ve Bnynk Millet Mec
lis reisi Abdulalık Reodayı zi· 
yaret edecek ve öğle yemeğini 
Mısır sefarethanesinde hususi 
olarak yiyeceklerdir. 
Öğleden sonra Etnoğrafya 

müzesindeki Atatürkün muvak
kat kabrini ziyaret edecek ve 
çelenk koyacakhr. 

Akıam hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu ve Bayan Saraçoğln ta- 1 
rafmdan şereflerine bir akşam 
ziyafeti verilecek ve ziyafeti bir 
kabul reımi takip edecektir. 

Salı günü muhterem misafi
rimiz ıerefioe baıvekil doktor 
Refik Saydam tarafından Ana
dolu kulübünde bir öğle ziyafe· 

ti verilecek ve akşam Mısır 
elçisi tarafından Ankarapalasta 
bir ziyafet verilecek ve ziyafeti 
bir ıüvare takip edecektir. 

Çarıanba günll İran büyük 
elçisi tarafından Abdulfettah 
Yahya paşa şerefine bir ağle 

ziyafeti verilecek ve muhterem 
misafirimiz o gün fstaobula ha· 
reket edt'!cektir. 

muhterem misafirimiz ıehri
mizdeki ikametleri esnasında 
enstitüleri ve Ankaranın görül
meğe değer yerlerini gezecek-
lerdir. a .a. 

Sui kastler devam 
ediyor 

KudDs 16 - Tedhişçilerin 
suikastleri devam etmektedir. 
Bu sabah Nasıra yolunda bir 
kamyona hücum edilmiş ve iki 
yahudi öldürülmüştür. 

Kudüs civarında 18 asi ile 
Polis arasında bir çarpışma ol
muş ve ez ciimle tanınmış ted· 
hişçi ıeflerinden Abdülvelit öl-
dürülmüştilr. a. a . 

·~-

lngiliz 
Kral ve Kraliçesi Kana-

dadan hareket etti 
· Londra 16 - İngiliz Kral ve 
kraliçesi Kanadadan lngiltereye 
hareket etmişlerdir. Aynh, mer· 

rasiminde rıhtımda 150 bin ki· 
ti bulunmuş ve hükumdarlar şid
detle alkışlanmı,tıştır. 

Kral ve kraliçenin bindikle
ri vapur rıhtımdan ayrılırken 21 
pare top atılmıştır. Vapu· 
ra 2 krovazör, 2 Kanada dis· 
teroyeri ve bir çok t yyare 
refekat etmektedir. 
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ilk sec.ıini yaratmıf ve milli mar
Şımızıu ilk mısraını yazmıştı. 

Fatih Mehmed : 
" lstanbulu alan aaku, ne 

güzel askerdir ,, 
Demişti. 
Biz buna mukabil : 
0 Eli kolu bağlanan yurdun, 

tnüstakbel saadet ve istiklali 
adına ilk kurşunu atan asker, 
ne şeref H askerdir ,, 

Demekle, ilk kurşunu atan 
bu celil türk oğlunun önllnde, 
dün olduğu gibi bugün, yarıo 
"e yarından sonra da eğilmeği, 
bir o kadar şeref biliriz. 

Hence yalnız Aydın tarihinin 
değil , yurt tarihimizin en şe
refli ve en değer li bir tek sa
tırı aranıyorsa, onu, bu ilk kur
şunun noktaladığı günde bula
biliriz. 
Miistevlilerin her türlü modern 

techizabna, mükemmel bir ce· 
vap vermekte gecikmiyen bu 
ilk kurşun, kortun olmaıı itiba
riyle değil; milli şecaat ve ce· 
lldetin örneği ve onun bir ifa
desi olması itibariyle diğer ta-
raf için; korku, tehlike ve çok 
kısa bir zamanda önüne geçil· 
nıiyen bir hezimet teşkil et
nıişti. 

Milkemmel bir insan olan 
türk ferdinin, mükemmel bir as
ker oluşu d tar ihin hemen her 
satırında gözlerimize sunduğu 
bir hakikat olduktan ıonra, bu 
•kıi taliio ümitsiz bir sllkiioa 
gömdilğll Aydın ufuklarında ilk 
kuııunun ilk ıes oluşu da, milli 
duygularımızın çok \'e pek tabii 
karşıladığı bir barck; t · sayılır . 

.Sonu 1 lı&ıl 'aa7fada 

Büyük M. Mcc.li~ı 
Barem kanununu yedinci maddesine 

kadar müzakere ve kabul etti 
Ankara 16 - Büyük Millet 

Meclisi bu gün reis vekili dok
tor Mazh.ır Germenin başkaYı-
lığında toplanmıştır. Söz alan 
baş vekil daktor Refik Saydam 
meclis ruznamesinin beşinci mad· 
desinde bulunan ve Meydaniek· 
berin bir kilometre cenubundaki 
312 numaralı hudut taşından 
Payasa kadar inen sahada hudut 
muameleein kaldırilması bak· 

kındaki kanun liyıhasının müs· 
tacelen ve tercihan müzakeresini 

talep etmiş ve bu talep tasvip 
edilerek okuoan kanun layıhası 
sürekli alkışlarla kabul edilmiştir. 

Bundan sonra meclis Barem 
kanununun yedinci maddesine 

kadar müzakeresini yapmıştır. 
Meclis Pazartesi gUnü topla· 

nacaktır. o.a. 

Türkkuşu Filosu 
,., . . ... ""' .. ' . ~ ,._ .· •' . 

Yarın kısa bir tur yaptıktan sonra 
tekrar izmire gelecek 

İzmir 16 - Burada bulunmak 
ta olan Türkkuşu filosu yarın 

ıaat 8 de fzmirden hareketle 
Kemalpaıa, Turgutlu, Salihli, 
Ahmetli, Alaşehir, loegöl ve 
Buldan üzerinde uçuşlar yapa· 

cak ve Ödemiş, Bayındır ve 

Torbalı yolula avdet edecektir. 

Pazar gUnü Gaziemir alanın· 

da uçuşlar ve gösteriler yapa· 

caktır. a a 

Bir haftada yakalanan kaçakçılar 
Ankara 16 - Geçen bir haf· 

I ta içinde ğümrllk muhafaza teş 
killb tarafından Süriye hudu· 

1 dunda 26 kaçakcı 307 kilo gUm 
1 

rük kaçaiı 136 kilo uyuşturucu 
madde, 57 tllrk lirası, 57 def

ter siiara kiiıdı 10 kaçnkçı 

hayvanı. 

Irak hududunda 2 kaçakçı, 
40 kilo g umrük kaçağ• 34 tilrk 

liraıı 289 keıim hayvanı. 
lstanbuld~ 6 kaçakcı 59 kilo 

gümrük kaçağı 7 kilo inhisar 

kaç ğı ele geçirıhniıtir. a a 

Culleanhie~•• .. el• 

ilk kurşun merasimi büyük 
alaka ile kut/ulandı 

bir 

Her sene Haziranın 16 sıuda 
olduğu gibi bu sene de Sultan· 
hisarında Malgaç köprüsü civa
rında ilk kurşun atılma merasi· 
mi, Gerek Aydın Sultanhisar 
Nazilli ve gerek civar köylerin 
büyük alaka ve coşkunluğuyla 
kutlu landı. 

Diin sabah şehrimizden hareket 

eden Aydın heyeti, Sultanhisa
rında Sultanhisar halkı ve me· 
rasim heyeti tarafından büyük 

bir sevgiyle karşılanmışlar ve 
bunlar yine hep beraber, Atça 

ve civar köylerden bayraklarla 
merasime iştirak için gelen 
grupları istikbal etmişlerdir .. 

- Sonu 2 inci Sayfada -

Dün bir tren kazası oldu 
ihtiyar bir kadın tekerlekler altında parçalandı 
Dün akıam üzeri saat 17,20 

da Erbeylideo şehrimize gel· 
mekte olan iş katarı, Aydına 
üç kilometre mesafede ve 127 
nci kilometede ihtiyar bir ka· 
dını ezmiştir. Hadise şöyle ol-
muştur : 

O civarda küçük bir çocuk 
ihtiyar bir kadının elinden tu-
tarak gezdirmektedir. Gözleri 
ima olduğu saylenilen bu ihti-
yar, çocuk tarafından demiryo
lunun diğer tarafıoa geçirilmek 
istenmiştir. 

Bu arada demiryoluna girmif 
olao ve kadının elinden tutmuş 
bulunan çocuk, virajdan bir 
trenin çık' ğıo ı görmllt ve 
ağır .-ğır y6rüyebilen kadını 
diğer tarafa sllrülrlemeğe ça· 
lıımıısa da tren fazla yaklaı
ınıo ve çocuk kadını odera bı· 
r kıYcrmek mecburiyetinde ka · 

larak kendini kurtarmı~tır. 
Zavallı kadım altına alan 

tren onu parça parça etmiştir. 

Zabıta işe vaıiyet ve yerinde 
tahkikat icre etmiştir. 

r K.~~.~~ın~ ~~~~ .A 

pıyangosu 

20temmuzda çekilecek 
Şehrimiz Kı z lay merkezi 

tarafından 15 Hazirao 939 
tarihiod~ çekilmek üzere ter· 
t ip oluoan eşya piyango una 
ait biletler vaktinde tamamen 
satılamamıt olduğundan ke· 
tideoin 20 temmuz 939 per
şembe gllnüoe bırakılması 
kurum idare heyetince karar· 
laı tırılmıştır. ...... ~..,..._ .... vv•~• •• • 



YOZ ı 2 AYDIN 

Büyük Hikaye 
• Sultanhisarında 

Hayatın intikamı 
1 

ilk kurşun merasimi büyük bir alaka 

•i-----------~-~.".n.:N•"•~-ô.ze•l-- ilekutlubn~ 
- 1 

Soğuk bir kış gününün rutu• 
betli akıamı : Beyoğlunun balık 
pazarına doğru giden dar yol· 
larındRn birinde 'nğır ağır cad
deye doğru gidiyorum. Pek sey
rek lambaların fersiz ışıkları 
ıslak taşlar üzerinde akisler 
yapıyor. Sabahçı meyhanelerden 
ıokağa taşan yarı küfür yarı 
kahkaha halindeki sarhoş söz· 
lerine karışan, kıyılara dökül· 
mnş çöp yığınlarının başında 
birbirine hırlaşan köpeklerin 
seslerinden başka hiç ses yok .. 
Soğuk ve rutubet insanın ilik
lerine kadar işliyor. 

Yolumda ağır ağır ilerliyor· 
dum. Karanlık bir köşeyi dö· 
Derken önümde peyda olan iri 
bir köpeğin parlak gözleri beni 
ürküttü. Ondan sakınmak için 
yolun kıyı tarafına geçdim. Da
ha iki adım atmadan kaldırımın 
ilzerine boylu boyuna uzanmış 
bir karaltı gazüme çarptı. 

Kendi kendime : 
- Fazla kaçırmış . . Sefil adam 

yerinden kalkacak gibi dağil. 
Onu bu rutubetli taşlar üzerin
de bırakıp geçmek istiyordum. 
Fakat ayaklarım gitmiyordu. 
Sessizlik içinde kulaklanma do
lan mırıltısı beni kendine doğ
ru çekiyordu. Onun mırıltısı mı· 
rıltı değil güzel bir musiki par· 
çasının son kısmı idi. Yavaş 

yavaş yerde rutubetli taşlarla 
koyun koyuna yatan sefil ada
ma doğru sokuldum. Şimdi du
"" k\11rmın ar9sından alkol koKu!i e oeraoe ıırıayıp .,.,5 ...... 

havanıo içinde birden bire do
nan mmlhsını daha iyi duya bi
liyor kulaklarımda manalaşan 
kelimelerden iyi keman çalan 
bir arkadaşın kemanından din
lediğim senfonilerden biri oldu
ğunu anlıyordum. 

Evet onun alkol kokusile et
rafa kesik kesik yaydığı mırıltı 
kemanını çok sevdiğim iyi bir 
arkadaştan defalarca dinlediğim 
bir senfoni idi. 

Fakat bu adam kimdi? Bitap 
bir halde taşlar üzerinde boylu 
boyuna yatan !tarhoş adamın 
ağzından neden küfür sözleri 
yerine bir şarkının boğazında 

düğümlenerek dudakları arasın· 
da boğulup acı bir feryat gibi 
inilti mırıltı halinde çıkıyordu. 
Ona biraz daha sokuldum. A
yaklarımın sesini duydu taşlar 
üstünde iki tarafına döner gibi 
hareket yaptı. Fakat eskisinden 
daha rahat yumuşak bir yas-
tığa başını koymuş gibi 
rutubetli kaldırımın çamur 
toplanmış yerine koydu. Sonra 
derin derin soludu. 

- Arkadaş kalk seni evine 
götüreyim dedim. Başını kaldır
mak istedi. Kaldıramadı. Omuz 
larından tuttum. Kaldırmağa 
çalışıyordum. 

- Bırak. Beni bırak diye 
yayık bir · ağızla söyleniyordu. 
Onu tam ayakluı üzerine kal
dırdım. Sonra koluna girerE:k 
yavaş yavaş caddeye doğru 

yürüdüm, Ağır başını zayıf bo· 
yunu çekemiyor ikide birde 
omuzlarıaa gUğıllne doğru dü-

şilyordu. Karanlıkta yüzilnü 
g6rmediğim için nasıl bir adam 
olduiunu bilmiyordum. Biraz 
daha yilrüdük. Caddeye açılan 
yolun kıyısında fersiz bir ışık 
ile yanan lambanın yanına ıo· . 
kulmuştuk, Her soluk alışında 
etrafa keskin bir alkol kokusu 
yayan bu ıerhoş adamın göğsü 
üzerine dOşlik başını arkaya 
doğru kaldırdım. Işığın tam al
tında bulunuyorduk. Traşı uza· 
mıt kirli bir çehre, her kırışı· 
ğında bitmek bilmiyen bir öm
riln uzun iztirabı okunuyor. 
Alkolden y11rık yarık olmuş 

kalın dndaklarını kaplıyan uzun 
bıyıkları ağzının içine doğru 

kıvrilmış uzun traşın1n altında 
ıolgun bir cilt, dışarı fırlamıı 

yauak kemiklerinın yüzlilmfiş 

derisi altında kırmızı etler be
relenmiş gibi yer yer siyah nok 

talarla dolu. Başını zayıf boy
nu Ozerinde tutmağa çalışarak 
göz kapaklarını yavaş yavaş 

açtı. Sonra yüzlime dalgın na
zarlarile baktı. Bende onun a
cayip bakan gözlerine bakıyor· 
dum. 
Yavaş yavaş gözleri bakışla

rı gözlerimin önünde eski ha

lini almağa baıladı. Uzun traşı 
çehresinden sıyrıldı. Yanak ke· 
miklerinin bereleri kapandı. U
zun bıyıkları yok old~. Şimdi 

bir sene evvelki çehreyi tama -
men görüyordum. Behçet Tuna. 
Evet bu s 12'UJl --r:.- L.. .1:-··ı.. 
oaKan bu~anık goren gozler 
onun gözleri onun çehresi. Onu 
ilk defa taşlar üzerinde soğuk· 
la rutubetle koyun koyuna ya
tarken gördüğüm zaman sefil 
adam demiştim, Hayir o ıefil 
değildi. Sefil olamazdı. Behçet 
Tuna. Bedbaht adam. Cemiye
tin vatanın bütün haklarından 

kendini çekmiş yalnız iztirapla
rına boyun eğerek yaıayan 

bir tek dOnya olan adam. Mu
sikişinaa Behçet Tuna. O, uzun 
ömrünün bitmek bilmiyen acı· 
larını rutubetli taşlar llzerinde 
kırık iniltilerle kendini bilme · 
den serhoş bir halde dudakları 
arasında mırıltı ş'klinde kırılan 
tarkdannı ynl~ız kendi için har 
cıyarak ömrünün tükenmesini 
bekliyordu. 

Cemiyet için, millet için, vatan 
içio, belkide kendi için yaıamı
yan Behçet Tunayı bu bale ge
tiren kimdi ne idi? O neden 
bir mırıltı için soğuk taşlar 

ilzerinde sürünüyordu? Bir ca
nimiydi? Hayır. Bir hırsızmıydı? 
Hayır. Yoksa vatandaşlıktan 
tard edilmiş bir hain mi idi? 
Hayir o kendi kendini cemiye· 
tin bütün haklarından çeken 
tabiatın insanlar için bahşettiği 
haklardan kendini yavaş yavaş 
ayıran, kalbinin bütün duygula· 
rını öldüren, ruhunun bütün hiı· 
lerini içinden koparıp atan bir 
adamdı. 

Onu bu bale getiren kimdi 
ne idi? • 

- Sımu var -

Bqtarafı t lnel ıayfada 

Halkevimiz bandosunun da 
katıldığı bu büyük gurupla doğ
ruca, Y'crt mildafaası namühe· 
sabına ilk kurşunun atıldığı 
Sultanhisar - Malgaç köprilsü 
civarına gidilmiş ve orada çok 
erkenden merasim saatini bek
leyen kadınla erkekli- yüzlerce 
yurtdaşa iltihak edilmiştir. 

Sultanhisar ·parti ve halkevi 
tarafından, merasime iştirak 
edenlerin istirahatlerini temin 
hususunda gösterilen titizlik, bu
rada kayda şayandır. 
Hazırlanan ıandalye ve kana

pelere oturan davetlilere ve 
halka portakal şerbetleri ikram 
edilmiştir. 

Saat 10 da otomobillerle me• 
rasim yerine; yine A.ydın, Na· 
zilli ve civardan bir çok davet• 
li yetişe bilmiştir. 

20 Yıllık bir tarihin derli 
toplu bir muhitte tekrar edil
mesi ıaatinin gelmesi üzerine 
milli marşımızı takiben Sultan 
hisar parti başkanı Cevat, da
vetlilere ve halkın gösterdiği 

yilkıek alAka ve tezahüre teşekkllr 
etmiş ve bu günün tarihçesinin 
izahını, Suttanhisar öğretmen• 
lerindeiı 8 . Mustafa Dilndara 
bırakhğını bildirmiştir. 
Öğretmen Mustafa Dündar, 

hazırlanan halk kürsüsüne ge
lerek; ilk kurşunun bize kazan
dırdığı günleri ve yurt toprak· 
larına nahak yere vaki olan 

..> 
tecavüzün ilk kurşun önünde 
- - --1 --· I • ' • - O • •I J tT 

gösterdiğini yer yer ve zaman 
zaman tehlikeler geçiren yurt 
topraklarının Ebebi Şef Ata tür· 
kün ölmez iradeıi karşısında 
zaferden zafere nasıl ulaştığını 
anlatmış ve ilk kurşunu atma 
şerefine eren Ali Efe ve arka
daılarıoın bu yoldaki fedakar
lıklarına borçluluğumuzu bildir~ 
miştir. 

İlk Ses VE 
Bq tarafı birinci •ahlfede 

inanı, azmi, ve feragatı, üs
tünlük ve mümtazlık gösteren 

bu millet çocuğu, inanmalı ve 
inandırmalıdır ki yurt ve millet 

iılerinde en hassas ve en titiz 
bir duygunun da sahibidir. 

O, bu yaratılışın kendisine 
verdiği teminatla tetik üzerinde 
parmağını oynatırken yalnız bir 

şey düşünmüştür. Yurt .. yalnız 

bir şey için ölümü göze almış

tır. Millet .. ve artık ondan son

ra da kendisini bu iki kelime

nin masumiyetine her zamn için 
bağışlamağa ant içmiştir. 

İlk kurşun toplu bir inanın 
tek sesi ve toplu bir gayenin 
ilk işaretidir. Bu ıeı, yurt ço
culdarına hem kumanda etmiş, 

hem de onlara hareket batla· 
rıoı göstermiştir. 

İlk kurıunuo yurt ufuklarında 
dalgalandırdığı ilk zaferse, di 
ğer zaferlerimizi peşinden sii
rDklemittir. 

hk k11romı; türk milletinin 

Bundan ıonra Aydın namına 
Enver Demiray kürsüye gelmiı 
ve o da ilk kurşunun yurt top· 
raklarının selime ti ve r mustak
bel emniyeti namına kulaklarda 
hali şerefli akisleri bulunan bir 
işaret olduğunu ve bu sesin pe
şinden yurt çocuklarının en bü
yük feragat ve fedakarlığa mi· 
ıal olurcasına milli bünye ve 
birliğin saadeti adına gayri şey 

düşünmiyerek koştuklarını an
latmış milli bünye ve milli da-

vamız öniiode türk milletinin 
emir ve kumanda beklemeden 
kendiliğinden iş görme kabiliye
tinde bir millet olduğunu teba-

rüz ettirerek bu cevherin de 
hiç bir dünya milletinde bulun
mıyan bir cevher sayJldığını 

zikrettikten sonra türk milleti
nin kendisinde bulunan bu cev 
herle yıllar ve asırlarca guru r 
duyabileceğini anlatmıştır. 

Nutuklardan sonra; bu günfin 
kahramanı Ali efe, merasim 
yerinde bulunanların alkışları 
ve minnet sevgileri arasında Ye
nipazardan otomobille meruim 
y~rine ula7mış ve etrafındakile
re bu günuiln en veciz ve en 
objektif tarihini halia etmiştir. · 

Merasim saat 11,15 de sona 
ermif bundan sonra çalan Halk
evi bandosu halkımıza güzel 
parçalar dinleterek samimi bir 
hava yaratmıştır. 

Bunu da köylil yavrular1mızın 
harmandalı oyunları takip et-
-: ... ; .. 

Bu seneki ilk kurıun meraıi
mi geçen yıllara nazaran git
tikçe artan bir alaka ve çok 
kalabalık bir yurtdaş huzuriyle 
kutlulanmıtdır. 

merasim heyetleri yine dün 
akşam üzeri Sultanbisarlı yurt
daşlar la baş baıa geçen bir kaç 
saat sonra yerlerine dönmOı
lerdir .. 

İlk Zafer 
şuurunda yarattığı vızıltıyla ona 
emin bir istikbal ve müstakil 
bir vatan m6jdui vermiştir. 

Bahtımızın kararan güneşine 
doğru çekilerek, öldilrücü bir 

sükun içinde bunalan gök kub
benin bağrında kızıl bir iz bıra
kan ilk kurşun, için için yanan 

ve luıynıyan bir kanı da ateşle
miş ve onları şerefli bir savaşa 
davet etmişti. 

Yurt çocuğu bu davete koş· 
makta geçikmedi. Yurt çocuğu 

ilk kurşunun çıkardığı ilk sese 
koştu. ilk ses, ilk zaferdi ve 
bunu zaferler kovaladı. 

ilk ses.. hk zafer.. ve bu iki 
mefhumun tazammun ettiği ne
ticeyi bir parmakla ve en ıu
urlu şekilde elde eden veya 
etmesini bilen yurt çocuğu. 

Bu öyle yeni bir tarih ki a
sırların köhne tarihi, ona par
mak ısırıyor. 

Ne mutlu ilk kurşunu atan, 
ilk tetiği çeken, o yurt çocu
ğuna 1. 
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1 RAD~~ 1 
CUMARTESi 18/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
13.30 Program,, 
13.35 Türk müziği. 
1 - Şetraban peşrevi. 
2 - Dede Ef. Şetraban ıar• 

kı - Gözömden gönlümden git· 
miyor. 

3 - Sadettin Kaynak • Şa
taraban ıarkı - Gecemiz kap 
kara. 

3 - Artaki - Kürdilihicaz
kar ıarkı - Neşe ile geçen 
ömrümü. 

S - Muayyer tiirkn • Batan 
glln kane benziyor. 

6 - Bedriye Hoşgiir • Mu
hayyer türkil - Gilneı doğdu 
damlara. 

14.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
14,10 15 30 Miizik ( Karışık 

program - Pi. 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (melodiler • Pl.) 
18.45 Milzik (Küçuk orketra-

Şef: Necip Aşkın ). 
1 - Humpbries - Pierronun 

vedai ( Hazin ıerenad ). 
2 - Amedei • lnvano ( Se· 

renad ). 
3 _ Moszkow.5ki • İspanyol 

danıı. 
4 - Ralph Benatzky - Gri• 

çinge bir daha gitmeliyim 
( vals). 

5 - Paul Liocke - Kapri 
(Serenad). 

19_15 Tiirk milıi{ıi ( Fasıl 
heyeti. ) 

20.00 Memleket Sıtat ayarı, 
ajan~ ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Neşli pliklar • R. 
20 15 Türk mtiziği (Sazla peı

rev ve saz semaileri ). 

20.30 Türk müziği. 

1 - Selihattin Pınar • Hi
caz şarkı - Hasta kalbimde 
açılmış. 

2 - Suphi Ziya • Hicaz di· 
van - Dün gece yesile. 

3 - Ihsan varan • Hüıeyini 
farkı - Baygın suların. 

4 - Sadettin Kaynak • Hn
ıeyni türkü - Göreıi mi geldi. 

5 - Sadettin kaynak • Hü· 
ıeyni tilrkO • Meşeli meıeli. 

20.50 Konuşma ( Dıı politika 
bidileri ). 

21.05 Temsil. 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde). 
22.30 Müzik (Dans muziği Pi.) 
23.00 Son aians haberleri, 

ziraat, esham tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

23.20 Mazik (Cazband Pl.) 
23.25 24 Yarınki program. 

"-*-E-• 

Denizlideki Ege 
• • 

gazetesı 
Dit doktoru B. Eşref Paray 

tarafından haftada 3 defa ol· 
mak üzere Denizlide Ege ismin· 
de bir gazetenin neşrine baı • 
landığını matbaamıza gelen ıon 
nüshasından öğrendik. Refiki· 
mizi tebrik eder ve uzun ömOr-
10 olmatını dileriı. 
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Bunlarda kendisinin ıiyaset 
hayatındaki çıraklık devresinin 
lltticelerini toplar ve devlet si· 
Y•ıetinin sevk ve idaresinde 
bakim olması lüzım gelen pren
lipleri, kendiıiain mllstakbel se· 
llelerde tatbik edeceği prensip· 
lerj vazeder. 

" Fransa ile yapılacak bir 
- ittifaka karıı serdedilebilecek 

olan sebepler nelerdir ? Baılıca 
lebep imparatorun ihtilalin en 
b&ynk mDmesıili olduğu ve ih
til&l ile yapılacak bir anlaıma
lıın gerek dahili ve gerekse 
harici siyaset itibariyle kabili 
tecviz olmadığıdır. ,, Biımarck 
bu iki eıası da muvaffakiyetle 
terbeder : " Napolyonu niçin 
hıtilll hareketinin bir mümessili 
olarak kabul ediyoruz? · Avru· 
Pad.. ihtililci bir menşei olmı· 
Yan hftkümet enderdir. ,, 

" Politika aleminde tamamen 
llıetru bir temeli bulunan ne 
•ardır ? f 9panya, Portekiz, Bre· 
lilya, bntnn Amnikan cumbu· 
riyetlerf, Belçika, 1Ho1landa, lı
~içre, Yunanistan, fngiltere 1688 
ılıtilAline istinat eden devletler 
tefrit sistemlerini me,ru bir a"la 
İcra edemeder. Hatta Alman 
Prenaleri bile kısmen imparator 
•e İmparatorluktan, kısmen ken· 
dilerine tabi kimıelerden, kıı-
llıe11 de eyaletlerden kazanmış 
oldukları arazileri için tamamen 
llıeşru bir unvan bulamazlar. " 

Daha ileri sridiyor ve : İbtilll 
Fraosaya mahıuı değildir, hat
ta oradan bile 'çıkmamışbr, di
Yor. 

" lbtilll Napolyon ailesinin 
tarihte g&rünDıünden çok daha 
eıki ve Fransadan çok daha 
i'eııft bir sahaya şimildir. Bu 
llemde ona bir asıl tayin et· 
llıek istersek, Franaaya değil 
İngiltereye ve hatta daha eski 
de•irlere a-iderek Almanya ve· 
Ya Romaya bıkmıya mecburuz.,, 

Napolyon ibtililin yegane mü
lııeaaili değilken, bir prensip 
llıeaelesi ileri ıllrerek, niçin ona 
diitman olmalı idi ? Napolyonda 
Propaganda arzuıu yoktu. 

" Diğer devletleri ihtilil ile 
korkutmak senelerden beri bir 
lngiliz ticareti olmuıtur. lbtilil
ci bir devletle teıriki mesaide 
~ulunmamak prenıibi bu asrın 
•catlarındandır: Bunu diğer a· 
•ırlarda bulamayız. Avrupa hil
k6mdarları Gromwelle "birade· 
riın" diye hitab ederler ve fay
dalı buldukları zaman onun 
dostluğunu temine çalııırlardı. 

Eo şereflı prensler, kendileri
lli lıpanyaya tanıtıncıya kadar 
~tat. · Geoeraux ile ittifak et
llıitlerdir. Pruıya neden bu de· 
faya mabıus olmak üzere, ken
di zararına olarak bu mllfrit 
tedbiri ittihaz ediyordu? ,, 

Bismarck dahe ileri gidiyor 
•e yalnıı meşrutiyet prensibini 
kabul etmekle kalmıyor ayni 
ıa11aında her llaogi bir 

prensibe bağlanmayı da redde
diyordu. Kendisini, haıka bir 
partiye bağlamak için kurtar
mamıştı. Mesleki diplomasi idi 
ve diplomaside ıevgi ve nefret 
ribi hissiyatın yeri yoktu. il 

"Diplomaside prensiplerin ha
kiki faydası ne olabilirdi ? Bir 

kimsenin düıüncelerine uygun 
bulduğu bir siyaseti baıkaları· 

na kabul ettirmesi için bir ikna 
vesıtası olmak ,, . 

" Ecnebi hükumetlere kartı 
ittihaz ettiğim hattı hareket 

her hangi bir nefret~ Yeya sev
giden değil, onların Prosyaya 

yapabilecekleri iyilik veya fe
nalıktan doğar. Hissiyat siya· 

seti, tek taraflı olması itiba
riyle tehlikelidir. Bu mllfrit bir 

Pruıya buıuıiyetidir. Her bülıfı· 
met, adalet ve sevgi cllmlele-

leriyle s&slemekle beraber, ken· 
di menfaatları, faaliyetlerinin 

yeğine kıstası olarak alır. Ha· 
rici siyasette idealim hi11iyat
tan kurtulmaktır, ayle ki ka
rarlarımız ecnebi devletlerle 

onların kDkumetlerine kartı ıev

gi veya nefret hisleri tesirinden 

mOıtakil olsun ". 
- Sonu f!ar -

ilin 
Tedavülden 

kaldırılan paralar hak
kında tamim 

10/4/939 tarih ve 52206 -
117011-195 numaralı tamime 
zeyildir. 

Darphane ve damga matbaası 

müdilrlllğilnden alınan bir yazı

da : tedavülden kaldırılmıf olan 
bronz beı ve iki buçuk kurut· 

luklarla nikel kırk paralıklar· 
dan malıandıklarınca yapılmak-

ta olan irsalitın pek az mik
tar da bulunduğu bildirilerek 

gerek lstanbul ve gerek sair 
viliyetlerde halk tarafından 

kullanılmakta olduğuna itaret 
edilmektedir. 

1 - Mevzubahs paralar 1/1/ 
1939 tarihinden itibaren teda-

villden kaldırılmıf olduğundan 
bunların balen bir mübadele va· 

sıtası olarak iıtima li mütecaıir

leri hakkında kanuni takibat 

ifaıını icap ettireceğinden ona 

göre muktazi tedabirin ittihaz 

olunması. 

2 - _ Bu paraların vergi ve

aair borçlara mukabil yalnız 

Mal sandıklarınca ve hazineye 

devredilmek llzere Merkez ve 

Ziraat Bankaları tubelerince 

nihayet 11111940 tarihine kadar 

kabuln miimkOn olduğundan za· 

rerlarrna meydan verilmeme1i 

ilin ol1111ur. 46 
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AYDIR 

Bir üfürükçü 
Yakayı ele verdi 

Sultanhisar - Aydınlı Dur
muı Ali isminde bir şahıı ev· 
velki gece ıaat 21 radde
lerinde Latifenin evinde ilfiirilk· 
çillilk yaparken cürmümeıhud 
halinde yakalanm1ş ve Nazilli 
moddeinmumiliğine teslim edil
miıtir. 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Karahayıt ve Dere ve Yeni 

kay mendres geçidinde kulla· 

nılmak ilzore yeni bir kayık 

yaptırılacaktır. Kayık mevcut 

ıerait ve resim vaziyetinde ya· 

pılacaktır. 

Keşif bedeli 602 lira 79 ku· 

ruıtur. Taliplerin yüzde 8,5 te· 

minat akçelerile 29/6/939 tarih

li perıembe ğünü saat 15 de 

de daimi encümene, fazla ma

lumat almak iatiyenlerin her 

giln vilayet daimi encümen ka· 

lemine mOracaatları ilin olunur. 

33 13 17 22 27 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encilmeninden 
Aydın memleket hastahanesi

nin liburatuvar ve eczabashıin 

939 mali yıh 4300 lira muham· 
men bedelli tıbbi eczası 29/6/ 
939 tarihli perşembe günü saat 
15 de ihale edilmek ilzere 'ek
ıiltmeye çıkarılmııtır. 

Alınacak eczaların müfredatı 
lstanbul, lzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet mDdürlOk
lerile Aydın vilayet enctımen 

kaleminde mevcut olup ekıilt
meye talip olanların. buralara 

mUracaat ederek şartnameyi 

Vf\ eczanın cinslerini teıbit ede· 
bilirler. 

Bilumum masraf mlişteriye 
ait ve muvakkat teminat akça· 
sı 322,S liradır. 
32 13 17 22 27 

Erbeyli incir istasyonu 
müdürlüğünden: 

1509 lira 44 kurut keıif be

delli Erbeylide incir ıslah istas

yonu arazisi içinde yaptırılacak 

ıulama suyu biriktirme havuzu 

inıaatı açık e"siltmeye konulmuı
tur. 

Bu ite ait keıif, metraj, 

ıartname, vesair evrak Erbey

lide incir ıslah istasyonu mii

dürlüğünde g8rülebilir. 

Muvakkat teminatı 113 lira 

21 kuruştur. Eksiltme 26/6/39 
pazartesi günü viliyet nafıa 

mildiirlllğll odasında yapılacak

tır. isteklilerin Aydın villye
tinden bu iş için alacakla-

rı ehliyet vesikaları, wuvakkat 

teminatları ve ticaret odası 

veaikalariyle yukarıda yazılı 

gün v~ saatte viliyet nafıa 

mildürlüiü odasına gelmeleri 

illa olunur. 
9 13 17 21 15 

y()z ı 5 

Türk parası kıymetini 
Koruma hakkında 12 numaralı karar

nameye ek kararname 
Madde 1 - Milvaridatına ıer- huriyet Merkez bankaıı da bu 

best döviz verilen memleketler dövizlerin memleket itibariyle 
menıeli mallar bedellerinin ö- ayrı ayrı hesaplarını tutar. 
denmesi için muktazi dövizler Madde 3 - Birinci maddede 
bu memleketlere yapılmış olan yazılı memleketlere hususi ta· 
ihracattan mütehassıl döviz kas mevzuu olabilecek mallar 
disponibilitelelerinin müsaadesi %20 döviz payı mahfuz kılmak 
ve mezkur memleketlerden her şartiyle iktisat vekilliğince ta-
biri için o memlekette yapılan yili ve resmi gazeteyle ilin o· 
ihracatların elde edilen döviz- lunur. 
ler yekünunun ancak yüzde Madde 4 - 15/3/1938 tarih 
sekseni nisbetinde verilir. ve 2/8273 sayılı kararnamenin 

Madde 2 - Birinci maddede birinci maddesi mülgadır. 
yazdı memleketlere vaki olacak Madde 5 - Bu kararname 
ihracat bedellerinden mütehassıl neşri tarihinden muteberdir. 
dövizler ihracatçılar tarafından Madde 6 - Bu kararname-
Turkiye Cumhuriyet Merkez nin icrasına Maliye Vekili me-
bankaıına satılır. Ttırkiye Cum- murdur. 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 sayıh 
kararnameye ek 5.5.1939 tarih ve 218679 numa

ralı kararnameye müzeyyel karardır. 
Mande 1 - 51511938 tarihli l " Amerika Birleşik Devletle· 

ve 2/8679 sayılı kararnamenin riae satılan mal bedellerinden 
birinci maddesine aıağıdaki fık- mOtebassıl dövi7:ler de Cümhu-
ra eklenmittir : riyet Merkez Bankas1Da satılır 

" Bu maddede mevzuubahı ve bunların da ayrı hesabı tu-
edilen memleketler Maliye Ve- tulur ... 
klletince ilin olunur. ,, Madde 3 - Bu karar neşri 

Madde 2 - Mezkur kararna- tarihincten muteberdir. 
menin ikinci maddesine aşağı- Madde 4 - Bu kararın icra-
daki fıkra ilave edilmiıtir : sına Maliye vekili memurdur. 

Maliye VekAletlnden : 
TOrk Parası kıymetini koruma hakkındaki 12 ıayılı kararna· 

meye ek ve 5/5/1938 tarih ve 2/8679 numaralı kararnameye mü· 
zeyyel 22/5//1939 tarih ve 2/11041 sayılı kararnamenin l inci 
maddesi hükümlerine tevfikan muvaredatına serbeıt döviz verdi
ğimiz memleketlerin 

olduğu ilin olunur. 

Mııır 

Filistin 
Suriye 
Malta 
Kıbrıs 

Aydın su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmeye konulan it 
Horsunlu - Nazilli ıulama ka 

nalının 26+ 400 • 36+ 050 kilo· 
metreleri arasındaki sınai ima
litın intaab olup bedeli keşfi 
(48752) lira 17 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuliyledir. 

C - Eksiltme g6nü 10 tem
muz 939 tarihine rastlayan 
pazartesi gllnü 1ıat :14,30 da 

Aydın su itleri dördtıncn ıube 
müdilrlüğünde yapılacaktır. 

D - isteklilerin şartname 
proje ve merbutatını Aydın su 

işler\ müdürlüğünde görebilirler 
E - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre (3656) 
lira 41 kuruşluk muvakkat te· , 
minat vermeleri ve iba~eden 8 
gün evvel ehliyet vesikası al-

mak Ozere Aydın viliyetine 
müracaat etmeleri şartt ı r. 

F - Teklıf [mektuplarının 
ekıiltme gününde tesbit edilen 
san ttan bir saat e\fvel su işleri 
mtidiiriyetinde teşekl<Ul etmiş 

olan komisyona verilmesi lazım · 

dır. 
36 17 23 28 4 
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Aydın Su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmiye konulan it : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

kanalının 23+ 400 - 26+400 
kilometreleri arasındaki sınat 

imalat noksanlarının itmamı 

olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruıtur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
usuHl~dir. 

C - Eksiltme gllnO 10 te
muz 939 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 

su işleri dördüncü şube mildllr
lüğünde yapılacaktır. 

D - istekliler şartname, pro
je ve merbutatını Aydın şu iı· 
leri müdüriyetinde görebilirler. 

E - Eksiltmiye girebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka
nun hükümlerine göre ( 1652 ) 
lira 97 buruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
giln evvel ehliyet vesikaıı almak 
Ozere Aydın viliyetine milracaat 
etmeleri ıarttır. 

F - Teklif mektuplarının ek
siltme gilnilnde tesbit edilen 1&

attan bir saat evet ıu itleri 
dördüoctı şube mtıdürlüğtıncle 
teşekkül etmiş olan komisyona 
verilmiş olması lazımdır. 

(35) 17 23 28 4 



E 

Aydın icra memur
luğundan 

Alacaklı Aydın gUzelbiıar 
mahallesJnden Bedriye 

Borçlu Aydın mesudiye ma• 
haJlesinden eskici durmuş ali 
oğlu maatafa karısı fatma ve 1 

oğlu eyüp 
Satılan gayri menkul tapu· 

nun teşrini sani 926 tarih ve 
1682/26 numarasında ve cilt 4 
aabife 152 de kayıtlı Aydın 

C.l\nablı kuyusu mevkiinde tapu 
ca 10 dönüm ve raynen metre 
murabbaına çevrilişinde 9190 
metre murabbaında ve !çinde 
16 adet irili ufaklı incir ağacı 
ve ayrıca muhtelif meyva ağa
cı ve tahminen 7352 metre 
murabbaında siyah üzüm bağı· 
nı havi bahçe ve bağın tama
mı olup içinde birde kuyusu 
vardır. 

Kıymeti 300 liradır. 
Satışın yapılacağı yer gün 

ve saat Aydın icra dairesinde 
2517 /939 tarihinde salı gilntl 

"' 1aat 15 de vf' temdit: arttırma-
ıı 9/8/939 tarihinde :çarşamba 
gUnll ayni saatte yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
artırm a f a r t n a m e s i 
ilan tarihinden itibaren 
939/135 No. do!tya ileaydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. İlinda yazılı olanlardan faz-
la malümat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/ 135 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7 ,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı · 
larla diğer alakadarların ve ir
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu · 
ıusile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildit meleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
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ATDlN 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Baıımevi 

~ 

6Ay 
tıl Vade ile elbise 
Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz• 

Terzihanemde Sllmerbank yerli mallarınm hemen en em
salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları
mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş· 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fıraattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 

kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya iştirak edenler artırma 
fartnamesini okumuş ve lüzum
lu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 
ı\ncak artırma bedeli muham-
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz qeya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be· 
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 

edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz: Ve 
satış 2280 sayılı kanuna tabi 
olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimıe derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
eo çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu-
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

Bir gayri menkul yukarda 
gösterilen 2517 /939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 44 

imtiyaz lllhibl ve Umumi Netrlyat 
Mlldürii : Etem Mendre• 

Baııld1iı yer 
r H' P Raan•a•I 

Numara ı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürÖsunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahife en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basım evi 

"" 
w' 

Bakım Evi Muayene Saatlan 

" 

Saat 

J - 4 

4-S 

2 - 3 
ı - 4 

-5 

s - ' 

4 - 5 

Doktor arkadatımız:ın a.Aı 

Operatör Medeni Boyu 
• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatalıkları mutaha .. ııı) 

OperatlSr Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçan 

( G~z ha1talıkları mutaha11111} 

Doktor Muhıia 
(iç hutahkları mutabaeıııı) 

Doktor ŞeYket Kırbq 
(lııtaui haıtalıklar mutabaa1111) 

Doktor MOnif Erman 
(Kadın baıtahkları mataba11111) 

2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 
3 - 4 Doktor Halil G&-ıaydın 

....... .. --~· e: ~ses~.. 11e:~~~ss• 

C. H. P. 
. 

BASIM.EVi 
Belediyelerimiz için Son 
formül üzerine 939 yılı 
bütçeleri hazırladığını 
sayın müşterilerine ar
zeyler. 

rt 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve rontkcn servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

----.. 

Okul ta ebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları 

hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

'Toptan alan okullara tenzilat yapılır 


