
Sayııı : 100 Para 

Otoriter Devletler 
Karşısında sulh cephesi 

Beynelmilel vaziyet gergin 
olmakta devam etmekle bera
ber, ıiyaıl fırtıaanın bayii sa
kinleıtiği muhakkaktır. iki ay 
evvel tehdit ıavuran iki otori• 
ter memleket matbuatı, bu glln 
Almanyanın ve ltalyanın sulhçu 
emelleri hakkında dünya efkin 
umumiyeaine itimat vermeğe 

çallfmaktadırlar. ltalyan ve Al· 
man propaganda teıkilltlarının 
bu aralık meıgul oldukları en 
ehemmiyetli mesele de budur. 
Acaba bu ıDkfın ne kadar de
vam edecektir? lt1'1ya ve Al
manya, karıılaıtakları ıiddetli 
mukavemet karıısında harici 
politikalarına yeni bir istikamet 
vererek tecavüzden vazgeçecek· 
lermi? Yokaa fırsatmı kolluyor· 
lar? 

ltalyan ve Alman politikaları
Dın mBıtaklMI inkiıafı, bu dev· 
Jetlerden ziyade ıulb cephesini 
t.,kil eden devletlerin ellerin
dedir. Diktatarler demokrat 
de•letleria mukavemetleri kar· 
ııııacla l'erllemitlerdir. Fakat 
propal'anda tetkilltlarının faa
liyetlerine bakılacak oluna, 
tecavüz politikalarının uyandır· 
dıfı korkuyu yatııtırarak mu· 
kavemeti zayıflatmak ve tekrar 
tecavOze reçmek •iyaeetiai ta· 
kip etmektedirler. Buna karfl 
ıulb cepbeıi devletlerine teret
tOp eden vazife ıu olmalıdır. 

1 - Her memleket efkirı 
umumiyeıine anlatılmalıdır ki, 
otoriter memleket matbuatı ta· 
rafından yazılan yazılar bu 
nıemleketlerin hilkômetleri ta
rafından verilen teminat, ciddi 
•e ıamimi değil yeni tecav8z 
hamlelerini hazırlıyan politika 
maaevraıından ibarettir. 

2 - Saib cephesinin daha 
1&ilam olarak teıkil edilmesi 
llzımdır. Sovyet • lngiliz anlat· 
maımın bir emrivaki olduğu 
hakkında Londradan ve Paris
ten verilen haberlere rağmen 
bu anlatmanın henüz neticelen· 
ınediği g6r0lmektedir. Diğer 
taraftan otoriter memleketlerin 
Proparanda tetkilitları, bu an
la,manıa g'ecikmesiadea doğan 
•aziyeti istiımar etmek fırsatını 
lraçırmamalrtadırlar. Bu cOmle· 
den olmak üzere Sovyetlerle 
Al~any~ a.rasında bir anlatma 
fayıa11 ılen atılmııtır. Binaen· 
aleyh Sovyetlerle fngiltere ara
ıındaki anlaımanın bir an evel 
Yapılma• zaruridir. Sonra 
Franıız • Türk anlaşmasının da 
taahh&re tabammfllii olmadığı 
~· burada açık olarak taylemek 
•deriz. Franıız matbuatı ve 
F ranıız hllkfımeti, lngiliz· TOrk 
•nlaımasını aamimi ıurette kar 
tılam ıılar ve Franıa ile TOrkiye 
•raıında da bir anlatma o· 
~up. bitti nazariyle bakılabilece
iinı ı6ylemiılerdir. Esasen bat 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAlETESI Sayııı : 100 Para 

Biiyiik Parti Kurultayı 
• 

Sıhhat, inhisarlar ve Ziraat Vekillerinin izahatla-
rını dinliyen dilek encümeni mesaisini bitirdi 

Ankara 1 - Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyiik Kurul· 
tayı dilek encümeni dün Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletini 
alakadar eden dilekler üzerinde vekil doktor Huluıi Ertanın iza· 
babnı dinlemiıtir. 

Vekil, mahalli diıpanıer adedini çoğaltmak vekaletin esaı 
prensibi olduğunu ve tahsiıat bulundukça bunların her tarafta 
açılacağını ıaylemittir. 

Dileklerde bilha11a Ebe meselesi mevzubahı olmuş. Ve bunun 
içinde ebelere muvazenei umumiyedea maaş verilmek için tetki· 
kat yapıldığını ve bUtçelerine tabıiıat koyan belediyelere ebe 
ganderildiğini söylemittir. 

Vekil, memlekette frengi muHbının ylizde birden aıağı oldu
ğunu ve trahom mlicadeleaine devam edildiğini aöyledikten ıonra 
bu sene bntnn kazalara birer blkfımet doktoru g&nderileceğini 
ve ondan ıonra nahiyelerede dektor ıöoderilmeğe baılanacafını 
illve etmiştir. 

inhisar maddeleri llzerindeki dileklere, . 
GilmrOk ve inhisarlar velrili Raif Karadeniz izahat vermiı ve 

içkiler meselesi ftzerinde darmuı ylkıek dereceli içkilerin mem
nuiyet yoluna sridilmiyerek ıarap, bira l'ibi içkilerin fiyatlarını 
ucuzlatarak bu auretle lapirtoıa as içkilerin içilmesinin teıvik 
edileceğini a&ylemiftir. 

Tuz fiyatlarının ucuzlatılması hakkında dileğe vekil, vergi 
esasına dayandığı için tuz fiyatlannın ucuzlatılması hakkındaki 
dileğin karşılanamıyacağıoı söylemittir. 

Ziraat vekili Muhliı Erkmen : 
Orman kanununun tatbikatında g&rlllen müıklilitın kaldırıl· 

m111na çalı,ılacağını, HDkiimetin ormanlanmızı tahripten kurtar· 
mak için çalıımakla beraber k6ylll ihtiyacını karşılayacağını ı6y
lemiştir. 

Dilek encflmeni emllk ve eytam bınkaıı ve çocuk eıirgeme 
kurumunu alakadar eden dilekler flzerinde de izahat aldıktan 
ıonra mesaisini bitirmiıtir. a a 

Ankara 1 - Cumhuriyet Halle Partisi betinci büylik kurultayı 
bu gDn reis vekili Hılmi Uranın batkanlığıada üçüncü toplantııı
nı yapmııtır. 

Baıkan mnzakereyi açarken Türk hava kurumundan gelen bir 
tezkere ile havacı gençlerimizin çalıımalannı yakından gö meleri 
için yapılacak gihteriye da•et edilmekte olduklannı bildirmif 
müteakiben nizamname encDmeninden gelen ve tadil edilen 28 
aci maddenin müzakeresine geçilmiı •e kabul edilmiıtir. 

Tadil edilen 28 nci maddenin tadil ıekli ıudur: 
(Parti genel 1ekreteriain parti hlkimetine aza olarak rirme· 

•İ temhı olunur.) Kurultay yana içtima etmek üzere toplantıya 
aon verilmiıtir. a a 

~Sovyet hariciye komiserf lngiliz resmi mahafili 
1 

B. Mof otof harici siyaset hakkında Moskovadan cevap almadan müzake-
beyanatta bulundu : relere devam edilmif eceğini :söylüyor 

Moıkova 1 - Hariciye ko
miıeri Molotof dün harici ıiya
aet hakkında beyanatta bulun
muıtur. Molqtof, Fransız, İngiliz 
milzakerelerinin bitmediğini ı6y
lemif ye ıulb tekliflerinde be· 
nOz tahlil etmediğini ibaaı et
tikten aonra ilk yapılan tek
lifin mBaavat ve miltekabiliyet 
esasına dayatımıyan bir teklif 
olduğunu ve bunun için mllza· 
kerenin uzadığını söylemiı ve 
ıon.. teklif hakkında da müteka· 
biliyet esasını ihtiva ettiğinden 

5 _Mac. 

İspanyadan 
Hareket eden ltaly an 

gönüllüleri 
••• 

Kadikı 1 - italyan gönlllil· 
terinden 15 bin kiti dDn akıam 
bet nakliye vapurile ltalyaya 
hareket etmiıtir. -oc----
Prenses 

'Ha ticenin yardımı 
Ankara 1 (A. A.) - Çocuk 

Eıirgeme kurumunun Ankarada 

Keçi &rendeki ana kucatını zi· 
yaret eden Mııırlı prensee Ha· 
tice yavruların bakım tarzların· 
dan mlitehauis olarak çocuk 
esirreme kurumuna . bin lira 
yardımda bulunm•itlardır. 

ileri atılmıt bir adım olduğunu 
ilive etmiştir. a. a. 

Loadra 1 - İngiliz gazetele· 
ti Sovyet hariciye komiseri 
Molotofun nutkunda Franıız, 

lagiliz teklifinin kabul edildiği 
bakkıada bir ıey s6ylemekle 
nutku mUsait bir surette karıı· 
lıyorlar. 

Taymiı gazete1i Molotofua, 
bir anlaıma akdini imkinsız 

kılacak bir ıey söylemediğini 
yazmaktadır. 

Ruzvelt 

Büyük Okyanus sahille
rinde seyahate çıkıyor 

V aşingtoa 1 - Reiıi cumhur 
Razveltin, milletin kendi •iyaıe
ti hakkındaki fikrini 6ğrenmek 
Dzere Alaskaya kadar BüyDk 
Olcyanos sahillerinde bir ıeya
bat yapacağı söylenmektedir. ........... 
Halkevi 
başkanlığından 

Halkevimizde •çılan dikit na· 
kıt ve çiçek kursuna devam 
eden talebelerin eıerleri bu g'ln 
ıaat 11 den itibaren açılacak 
bir hafta müddetle teıhir olu
nacaktır. 

Açılma merasimi uat 18 de 
yapılacaiı ve bütün Aydınlıla · 
rın da•etlimiı oldukları arzo~ 
1.uaur. 

Londra 1 - İngiliz reıml 
mehafilinde, Sovyetlerld olan 
mUzakereleri11, Moıkova tara· 
fından lngiliz, F ranıız teklifle

' rine cevap verilmeden devam 
etmiyeceği IÖylenmekteclir. 

Hddiseler lcarıınında : 

Hükumetle yakından temaı 
eden mabıfil, bu gllokll ahval 
•e ıerait altında mOıakereyi 
tesri etmek için biızat Moloto
fun tekliflerde bulunması miita• 
la asındadır. 

Kahramanın Sesi 

" Türle milleti, göz lcamaştıracalc geni lcahramanlılc 
menlcibeleri için tamamile hazır ve /cat'f olarak lca· 
rar vermiş bir haldedir. ,, 

iSMET INÖNÜ 

Bu hakiki bir kahramanın 
kahraman sesidir. 

G6rflyonunuı ya ! ne bir bö
b6rleniş, ne bir mübalağa, ne de 
yilksekten atıı var bu ıesin ahen· 
ginde. 

Fakat bu sesi dinlerken, dost· 
la,., kalplerinde bir fuah, bir 
emniyet ıerinliği, tagallllp de 
içinde korkunun tırpermeain mu· 
hakkak hissediyorlar. 

Bu çok mlltevazi ıeı ; ufuk
lar da bir arslan kükremesinin 
akislerini yaratb. 

Milli ıef; en bilyilk kahrama· 
nın kurduğu cumhuriyet bal~ 
partiıinin beıinci kurultayını a
çarken a6ylediği nutukla; ebedi 
tefin yerine Reisicumhur seçil· 
dili gün IÖylediği ıöıleri blltlln 
dllnyaya karıı bir daha teyit 
etti. 

Sinyor Musoliai gibi harbin 
beıeriyet için bir zaruret oldu· 
ğunu ıöylemiyeo, Her Hitler 
gibi blltfln dOnyayı ateıle tehdit 
etmiyen bu ıes; dOnya ıulbunun 

muhafazası vazifesini deruhte 
ettiğini ve bunan için icabeder
ıe davnımeğe hazır olduğunu 
kısa ,· kati ve likio en veciz 
bir tekilde ifade eden kahra
man bir milletin kahraman bat· 
buğunun sesidir. 
Dünyanın en mert milletinin 

bir tek ağızdan çıkan ses oldu
ğu içindir ki ufuklarda bu 
arslan gDgreyişinin akislerini 
yarattı . 

Beıeriyetin bünyesine barbın 
feci yarasını açmak, medeniyeti 
insa kani içinde botmak ittiyen 
harp cephesini yerinde tutmak, 
diktatörleria doymak bilmiyen 
ibtraılannı körletmek için bu 
ıesia b6ylece gürlemesi lizımdı. 

Sulh; en gOçlO, en mert ve 
en hakiki bekçiıini buldu. 

lnıaniyet ve medeniyet arbk 
boğulmak tehlikesinde delildir. 

Bu sesin tevazuundaki blly&k
IUl'O anlamıyanlara timdiden a
cıyabiliriz . V. H. 
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YENlTORKIYE 
VE 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Bu gün Beynelmilel alemde 

ıerefli ve yüksek bir mevkii 
olan yeni TOrkiyenin doğuıunda 
ve kuruluşunda Cumhuriyet 
Halk Partisinin pek büyük rolü 
vardır. Denilebilir ki Cumhuri
yet Halk Partisi yeni Türkiyeyi 
yaratan biricik fikir ve ilham 
kaynağıdır. Çünkll, Partimiz 
milletin bizzat kendiıidir. Hü· 
kumet merkezi de dahil olduğu 
halde memleketin her tarafı 
yer yer işgal altına ahnıp artık 
devletin i.tikbal ve istiklali sön· 
dDrUlmek derecesine geldiği bir 
anda milletin birdenbire kendi 
ruhundan aldığı yüksek bir ham
le ile iıyan kararını verirken 
kurduğu müessese iıte bu Par· 
tidir. Türk mitolojisindeki Er· 
srenekon kahramanı ne ise 
Cumhuriyet Halk Partisi de 
odur. 

Atatürk kendi elleriyle bu 
partiyi kurmuş ve yaptığı bü
yük inkilap hareketlerini bu 
parti vasıtasiyle idare etmiştir. 
Partimizin ilk adı - Anadolu 
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce· 
miyeti - idi. 4 Eylül 1919 ta
rihinde Sivas lisesinin mütevazi 
salonunda memleketin her ta· 
rafından bir ıuçlu ve bir gil· 
nahkir gibi gizli ve ölfim teh· 
didi altında gelmiş murahhas
lardan mürekkep~ 32 kişilik bir 
heyet en müıkil şartlar içinde 
bu cemiyeti kuruyorlardı. Par· 
timizin ilk kongresi Mustafa 
Kemal Paşayı Reis, lımail Fa
zıl Paıayı reis vekili ıeçmek 
ıuretile iıe baıladı. Daha ilk 
toplantıda Partinin aziz reisi 
memleketin ıüratle felakete 
doğru gitmesinde büyük bir 
imi) olan ve hakiki bir parti 
teıekkillil olmaktan ziyade mil
letin ruhunda bir tarıkat hissi 
ve huıumeti yaıatan fırkacılık 
zihniyetinin ortadan kaldırılarak 
geçmiıe ait olan hiı ve hatıra
ların nıtüne kalın ve kırmızı 
bir çizgi çizilmesini ve bur ada 
yalnız vatanperverlik hissinin 
hikim olmaıı lnzumunu kendisi
ne mabıuı en yüksek beligatle 
ifade etti. Ve işte Parti o gün
den itibaren yalnız milletin bir 
hllliıaaı şeklinde çalıımaya baş
ladı. Partinin o gün omuzlarına 
aldığı emsalsiz ağır yükü deni· 
lebilir. ki dünyada hiç bir parti 
almamıştır. 

Dünkü bütün bir düımanlık 
alemine karfı koyacak ve dün
yanın en kuvvetli devvetleriyle 
birlikte çalııtıiı zamanlarda 
yapmadığı işi tek başına yapa
cak ve yurdun içtimai simasım 
baştan baıa değiıtirecek on 
altı yal zarfmda bir kaç aıırhk 
mesafe katedecekti. Vazifenin 
bilyilkliik ve yüksekliği baş dCSn· 
dürecck derecede idi. 

Bunu milletin maddi ve manevi 
kuvvetini bir mihrak halinde 
toplıyan bir · cemiyetten batka 
hiç bir teıekkül başaramazdı. 
Bu iti yapmak için elde her 
ıeyden önce türk milleti gibi 
son derecede sağlam bir mal:ı.e· 
me lAzımdır. işte Cumhuriyet 

Yazan : N. A. KÜÇÜKA 
Halk Partisi bütün hamle ve 
haraketlerinde bu malzeomeyi 
güzel kullanmayı bildi. Partimi· 
zin en büyük zafer ve muvaffa. 
kiyetinin sırrı buradadır. Cum· 
huriyet Hak Partisi it batına 
geçtiği zaman ( fradei Milliye ) 
gazeteıiyle halka ve tarihe 
yaptığı vaitleri tamamiyle yap
mış muzaffer bir kzbraman 
olarak milletin buı:urundadır. 

Yirmi yıllık makine, şimdi 
memleketin her tarafından ge· 
len murabhaılarla bir kere daha 
tetkik edildikten sonra milli Şe· 
fin lıtanbul üniversitesinde yurt 
gençliğine yaptığı hitabede ye
ni ufuklara doğru açılmak ve 
koşmak için hazırlanmaktadır. 

En ileri bir millet olmak da· 
vasını tahakkuk ettirebilmek 
için 11 Partimizin vazifeleri bun
dan sonra azalmıı değil daha 
ziyade artmııtır. Sağlam bün· 
yeli, yüksek istidatlı asil bir 
milletin siyasi hayatında isti· 
kamet vermek iddiaıındayız. ,, 
Milletin manevi varlığının par· 
timize tevdi ettiği yeni itler 
eskisi kadar ehemmiyetlidir. 
Fakat partinin bu yeni istika
met içinde de azami muvaffa
kiyeti istihsal edeceğini ıimdi
den ıOpbesiz saymaktayız. Parti 
programının bize gösterdiği 
(Altı ok) istikameti Türk mille
tini yeni aleme isal edecektir. 
İmanımız kuvvetli, heyecanımız 
tazedir. Artık hayatın kendisin
den ve başka milletlerin yaptı· 
ğı tecrübeden istifade ederek 
Türk köyünü ideal ve müreffeh 
bir köy haline sokacagız. Milleti 
kendisinin ıerd ve kahraman· 
lığı ile mütenasib bir refah ıe· 
viyesine yükselteceğiz. Bizim en 
büyük ııarlarımızdan biri Halk· 
çı olmaktır. Her atılan adımın 
halk menfaatine uygun olması 
ve halk için olması. Bu ihtiya· 
cıa halktan gelmiş olması ilzc .. 
rine son derecede hassasız. Biz 
kendimize mahsus usullerle hal
ka doğr:u gidişimizde bir yanhı
lık yapmadık. Şimdi maziden 
aldığımız derin tecrübelerle bu 
hareketimize daha geniş ve 
daha derin bir inkiıaf verece
ğiz. 

istikbal laik ve cumhuriyet· 
çi Türkiye için viidlerle dolu• 
dur. Biz her türlü hareket ve 
faaliyetimizle bu vaidlerden en 
iyi ve en emin bir şekilde iıti· 
fade yollarını bileceğiz. İstikbal 
ufuklar da görünmektedir. Cu~· 
huriyet Halk Partisi bayrağı 
altında biz oraya daha kuvetli 
daha çe~ik? adımlarla koşarak 
en kısa zamanda varacağız. 

Halkevinde 

Konferans 
Dün saat 15 de Halkevimiz 

temsil salonunda ortaokulumuz 
son sınıf talebelerine olmak l il· 
zere, ortaokul tarih öğretmeni 
Hulusi Aksudoğan tarafından 
(Halke\'lerimizin gayesi ve fa· 
aliyetleri) hakkında bir konfe· 
ranı verilmit ve bu faaliyetler 
telebeye şemalarla gösterilmiş-
tir. • 

AYDIN 

•• 
Aydın Oğretmenlerinin 
Torbalı - Tire - Ödemiş Gezisi 

lspekter : Fikret Başaran 

Öğretmenlerimizin Tire ve Ödemişe tertip ettikleri gezi mO· 
oasebetile ispekter Fikret Baıaranın gazetemiz için hazır· 
ladıklan bu yazıyı, iyi tetkiklerin mahıul6 olması itibarile 
gecikmeıini nazarı itibara almıyarak okurlanmıza sunuyoruz: 

Aydın merkez okulları öğret- fında da kifi izahat verdiler. 
menleri, 20 mayıs 939 cumarte· Hepimiz faydalandık minnet ve 
ıi sabahı baılıyan ve iki gün ıjkran hislerimizi duyurmağa 
süren bir gezi tertibini karar- çalııtık, bizde onları Aydanımıza 
laıhrıyor. · .. Kültür direktörü ve davet ederek bize açılan ııcak 
iıpekterleri de ayni geziye itti· ve samimi eller araıında Tire 
rak ediyor. Bu gezi, hem yur- otorayına bindik ve uğurlandık. 
dun en güzel köıelerini tammak Bayındır hizasından ·geçerken 

· bakımından bir yurd gezisi, hem Bayındırla bir yolcu anlahyor: 
de ziyare:t edilen yerlerdeki an- - Görüyorıunuzya ! memle-
tikiteleri,"' · kitapıarayları ve o ket yavaş ~yavaı gllzelleıiyor .. 
yerlerin tarihi, coğrafi, iktııadi her ıene yeni binalar ve mües-
durumunu incelemek ve öğrenmek ıeseler yllkıeliyor, fakat hız 
bakımından bir tedkik geziıi yok, çünkü halk fakir, alika 
idi, Çok neıeli ve faydalı geç- az. iklimini sordum, şu cevabı 
ti. Geziye iştirak edenlerin Ay· aldım; ıuyu orta, yazı çok sı-
dın - Tire - Ôdem;ıe gidip gel· cak, kıtı çok ıoğuk olur. Poy· 
me ikinci mevki tren ücreti 120 raz • fİmal rüzglrları, ıehrin 
şer kuruşu geçmemitti· Yurdun kuzeyini kapayan tepeden aşar, 
en llcra ve en uzak kaıelerini şehri yalar, fakat • Tire ve Ô-
bile her vatandaıa tanıtmak demiş ovasına akarken oralar-
işinde Cumhuriyet hlikllmetinin da şiddetini kaybeder, onun 
gösterdiği kolaylıklar doğrusu içindir ki Tire, Ôdemif, Bayın· 
göğüs kabart :cı tedbirlerdendir. dıra kadar poyrazdan mütees· 

O gün bava, mevıimin en sir olmazlar. 
müsait şartları içinde ne çok Tire yolundaki tarlaların 
rtızgirlı, ne de yakıcı idi 25 kiti· çoğunda keten mRhsulü 
lik kafile Aydından Nazilli-lzmir vardı. Tire balkının keten 
treniyle 7,30 da hareket etmit· işçiliğine önem verdiği anlaıı-
ti. Hat boyunca uzanan incir lıyor. Bu ovaların, suyundan 
ve ziytin bahçeleri, Erbeylide aı:ami derecede istifade ettiği 
yeni kurulan incir istaıyonu, küçük Mendrea suyunu azaltmış, 
halkın bu ıahadaki içli faaliyeti hızmı gaybetmiştir. Tarlalarda 
g6zlerimizden kaçmıyordu. Kom· henüz sararmağa başhyan buğ· 
fU İzmir hudutlarına girdik. day, arpa mahsulleri, canlı ve 
Programımıza gare Torbalı ilçe bereketli görünüyordu. Çiftçiler 
merkezi Tepeköyde bir müddet bedbin değildi. Akşama doğru 

• 
kalacak ve buranıa en güzel Tire göründü. Şehir, çam ve 
busuıiyetlerinden biri olan Çam- zeytin ağaçlariyle örtülü yeşil 
lıkta iıtirabat edecektik. lstas- bir tepenin yamacına çıkmış, 
yon da bir öğretmen grubu ta- ovaya doğru serilmiş... Kaplan 
rafından karıılandık. içlerinde mevkii denilen yer daha karıı· 
bizi eıkiden tanıyanlar da var· · dan gözümüze çarpmışt. Bura-
dı. Doğruca okullarına srötür· nın Tirenin bir ~eıiresi olduğu-
dlller. Önceden haz1rlauan ve nu öğrendik. Kaplan mevkii 
ıilslenen bir masa etrafında top· atleti bir senetoryom manzarası-
landık. nı veriyordu. 

Kartılıklı taıuştırma merasimi Orada güzel bir okul kurağı 
yapıldı. Mektebin milzeıini ve var, vakbmızın darlığandan gidüp 
dershanelerini gezdik. Çocukla- görmedik. Fakat her halde kar-
rın bir ders senesine giren ça· fıdao seyretmeye de doyamadık. 
lışmalarının eğitimsel birer de- İstasyonda kültür işyarı B. Mem 
ğer taııyan eserlerini inceliye· duh ve arkadaşlariyle karşılan· 
rek beğendik. Kültiir işyarı B. dık. Belediye parkında istiraha· 
Tevfik ve meıai arkadaşları te davet edildik. Park, çok ho. 

ıumuza gitti. İyi işlenmiş ve 
ayni heyecan ve titizlikle misa· ıüslenmiş. 
firlerini ağırlamağa çahııyordu. Tirede buna benzer daha bir 
Bizi sık koru ve orman ha· kaç park var. Elektriği, şehrin 
lini alan fakat bakımsızlık yü- ihtiyacına cevap veriyor, bele 
zünden yalnız tabii bir güzellik suyu. Belediyenin biricik eıeri 
taııyan çamlıklarına götürdüler. diyebilirim. Memleketi ihya e· 
Ne teliş, ne heyecan, ne alika den, tabiatin zaten esirgemedi-
idi o ... İstirahatımız için dur- ği gUzelliklerine güzellik katan 
m.adan koşuyorlar, ihtiyaçlarımızı 
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biricik kaynak. 
soruyorlar, eğlendiriyorlar, milm - Sonu var -
kün olan her şeyi yapmağa ça
lışıyorlardı. 

Alikaııın · şiddetine ve aami· 
miyetine baktıkça mesleki gu
rurumuz artıyor, meılek ıevgi· 
ainin meslek bağlılığının hayal· 
lere ıığmıyan kuvvetini ve ıid · 
detini hepimiz daha çok takdir 
ediyorduk. Bizi yemeklediler, ıa
at 16 ya kadar muhtelif oyun
larla eğlendirdiler.·KültOr ityarı 
B. Tevfik, Tekeköyiın, tarihi ve 
iktisadi durumunu bize anlat· 
mak liitfuou esirıemediler. Knl-
tUrel bayatı ve faaliyeti etra· 

Atış talimleri 
başlıyor 

Nalkevi başkanlığından: 
Spor komitesi tarafından açı

lan atıcılık kunuada atış na
zariyatı bitmiştir. Bundan ıonra 
umumi ve nizami olarak Pınar· 
başındaki poligonda önümüzde· 
ki Cumartesi gününden itibaren 
her hafta saat 14 de, Pazar 
~ünleri ~e saat 9 dan itibaren 
atış yapılacıj"ı alftkadarlara ilin 
olunur. 

SAYJ: sd 

Otoriter Devletler 
Karşısında sulh cephesi 

Battarafı l lntıl 1ayfada 

lngiliz dekliraıyonunu mecliste 
okuduiu gün bunu açık olarak 
ifade etmişti. Fakat bu anlat-
ma yapılmadan evvel Fraoıa 
ile aramızda halledilecek bir 
dava vardır. Fransa davanın 
hallini geciktirmektedir. iki haf 
tadan beri Pariıten relen ha· 
berler, bu meselenin hallini bir 
gün meselesi ,ekHnde göster· 
mekle beraber, iş hali sfirün· 
cemede devam edip gidiyor. 
Bu meselenin de en k11a bir 
zamanda halli ve Fransız-Türk 
mllnaıebetlerinin de İngiliz 
Türk münasebetlerine ahenktar 
şekilde tanzimi acil bir mesele 
halindedir. 

Bundan başka Polonya, Sov· 
yetlere karşı beslediği kötü 
zanlan bir tarafa bırakarak 
şark komıusiyle iyi münasebet-
lere girişmeli ve Polonya • Ro· 
manya ittifakı da yeni şartlara 
uydurulmalıdır. 

Fakat siyasi aahaya mnnha· 
sır olan bu hazırlıklarla ıulb 
cephesinin vazifesi bitmit ola· 
maz. Bilik is tecavüzü önlemek 
için ilk adım ablmıt olur. Bun· 
dan sonra cepheyi teşkil eden 
devletler arasında askeri Ye ik
tisadi sahada yapılacak olan 
iş birliği gelir, Bu siyasi anlatma· 
lar askeri anlaımalarla tamam· 
lanmadıkça mDessir olamaz. O-
toriter devletler, harp fartları 
içinde yaııyorlar. Almanya ya· 
rı seferber haldedir. İtalya ke· 
:n. Berlinde imzalanan son it• 
tifak muahedesiyle iki devlet 
erkinı harbiyesi, m6şterek harp 
plioları çizmişlerdir. Seliniğe 
inileceğinden bahsediliyor. sn
veyş kanalına Trablusgarptan 
taarruz edileceği söyleniyor. 
Cebelüttarıka karşı bir hllcum 
hazırlığı yapılmııkta olduğu bil· 
diriliyor. Her halde bir harp 
vukuunda otoriter devletlerin 
ilk hamlede Akdeniz geçitlerini 
ele geçirmeğe çalışacakları mu· 
bakkaktır. Yeni harp tekniğin
de bu nevi taarruzlar yıldırım 
sliratiyle yapıldığına göre, sulh 
cephesi de her ihtimale karşı 
hazırhklı bulunmalıdır. Mu11oli· 
ni son nutkunda harp vaziyeti 
mevcut olduğunu söylediği za
man bir hakikati ifcıde etmiştir. 
Fakat bu vaziyeti yalnız otori· 
ter devletler değil, karşı taraf 
da kabul ederek her şeyi ona 
göre tanzim etmelidirler. 

A. Ş. ESMER 

Kız talebelere 
Askeri ehliyetname nasıl 

verilecek 
Okullardan mezun olan kız 

talebelere askerlik dersinden 
ne şekilde ehliyetname verile· 
ceği bazı okullardan ·vekalete 
sorulmaktadır. 

Vekalet bu suale " kız ta
lebelere, erkeklere verilen eh
liyetnameler gibi ayrıca bir 
vesika verilmiyerek; aıker· 
lik derslerinin kızlara mahıuı 
olan 7 inci ve 8 inci sınıf pro
gramlarıoı bitirenlerin diploma
larına " Orta a,keri ehliyetna· 
meoio temin ettiği hakkı kazan· 
mıştır " kaydı konulacak ve 
9 uncu, 10 uncu sınıf program· 
larını bitiren kızların diplcma-
larına da askerlik derslerinin 
onuncu sınıf (dahil) programına 
kadar derı gördüklerine dair 
meıruhat verilecektir. ,, Şeklin· 
de cevap vermektedir. 



SAYI: 544 AYDIN 

insan ve Öğretmen 
şahsiyeti 

RADYO 
CUMA 2161939 

ANKARA RADYOSU 
ıanın : ( Nari firkat ). 

Mevzuun felsefi analizesi sa
llhiyet sahibi olanlara racidir. 
Fikrin ve istidlillia mahsulii olan 
yazımın hnkmi bir mahiyeti ta
zammun etmemesi de mümkün
dür. 

insan; kendi nefsine olduğu 
kadak ailesine, hemcinsine ve 
menıut> olduğu sosyetey~; bir 
bakımdan hatta ziruh mevcuda· 
ta mahza insanlığın mütemayiz 
hasletleri ile medyun sayılır. 
Zekanın fıtri istidat ve ioki

ıafına göre hayatın - enerji -
iıtimali yine hilkaten insana 
babıedilmiı bir haktır. 

Ancak malik olduğu büttın 
cihazların tahriki ve tesiri al
tında istihsal edilecek netice:' 
müktesep melekelerin ve haslet· 
lerin yOkıek derecelerine me
nuttur. 

Varlık yaratmakta kader; bu 
mefhumun aynı mevzuda ifade 
ettiği mana ile şilphesiz ilmin 
tecrilbenin ve tekniğin terbiye 
feraiti dahilinde hallinden iı
tibraç edilebilir. 

Yaratma kabiliyeti ile mey· 
dana getirilen eserin asıl mües· 
•iri ilimdir. Şahsiyet onun ma
dele ve mahassalatta doiar, 
ihtisas; her bir işte • ( Brant) -
ise kudretlerinde tekimnlllnO 
teıkil eder. 

Bu MIUaliaya istinat ettiril
mesi düşOniUea itin; mOsbet ve
ya menfi tecellisi keyfıyet itiba
riyle yine terbiye saha•ına inti· 
lcal derecesini gösterir, işte; 
ltiyadların gayrı ıuuri bale ircaı 
bu keyfiyetin hakikate •usulü
nün bir delili ad "dilebilir. 
insanın bayatı edindiği muhi

tin çerçivui dışında asla cere· 
Yan etmez. B1Jnunladır ki mU
kevvenatı kendi rüyet zaviye
ıinden tefekktıre mecburdur. 

Hayatın seyir ve inkiıafını 
&yle mD1ait bir sahnede takip 
etsek ki; orada tahsiyet insan· 
lığın yüksek temayülit ve biı 
tekemmillitı ile kasdi derecesi· 
ne eritmit olsun ... 

Bana öyle geliyor! Bunca güç 
tahlil ve takdirlere rağmen va
ııfların haiziycti ve nefsi telik· 
kiyatın deliili ile hüınü huzu
runda en liyık ve lrimil bir 
ıabsiyet öğretmende tahassul 

etmiı olabilir. Çünkü o, kavlen 
ve filen insanlığın ve hayatın 
Piıuvasır. 

Bununla beraber halkın zilm· 
releri arasında öğretmen · şahsi· 
yeti baıka başka nazarlarla de
iifik manzaralar arzeder ki bu 
tenevvUleri bir noktada tek
ıif etmek ve kati bir bükme 
bağlamak pek kolay bir şey 
olması gerektir. 

Tahmini bir tasnif yapmak 
lazımgelirae; bilğinin nazarın· 
da öğretmen, bir ruhiyat profe
ıörü gözll ile öğretmen, bilhas
sa idareci ıibniycti ile öğretmeo, 
Yatlı ve geoç milnevvcr talebe 
ınütalaaaı ile öğretmen muta· 
va11ıt halk tabaka11, sonra 
cahil kafası ile öğretmen, bun· 
ların fevkinde cumhuriyetin ve 
rejimin önünde öğretmen bir de 
öğretmenin kendi gözü ile öğ· 
ret men. 

Bu görünüş yalnız opjektif de-

ğil, içten içe ve derinlemesine 
doğrudur. BDtün bu mtılahaza
larla şeraiti kimil mütenaıip ve 
mütevazın unsuru cami tatmin· 
kir bir formtilOn yarattığını 
bulmak kabil midir? 

Her gUn geçen hayatımızın 

seyrine göre bir bata ve sevap 
cetveli tutmak belki mümkün· 
dür. Hafta, ay, yıl sonlarında 
mlltevali yekunların netayici ba
ıit dahi olsa nefsimizi tahlile 
medar olabilir. Ancak blanço· 
muz bozuk çıkarsa nefıi teczi
yeye kolay kolay muktedir ola
bilir miyiz ? 

Muktedir olan cihet tevil, tef
sirlerle tebdil ve tenzih yolla-

rını tutmak olacaktır. Sarhoıun 
sarhoıluğu, kumarbazın kuman 

zem ettiği, mağdurun gururu 
kendine yakııhramadığı fakat 

bunu men eden kuvvete kılınç 
kuıandıiı, ıilab kullandıiı gö
rülmemiş hallerden değildir. 

Bu balet rubiyede mercii ha· 
reketler itiyatlarında eaaretinde 

iyilik temayOllerinin gc>ze do· 
kunan hatları ve ıerareleri sa-
yılabilen · mahzı tezahllrler kıu· 
ş11mda izia ve idrakin tamikine 

havale ettiği, insanlarda gizli 
iki insan ıabıiyiti. 

Hakikat olan ıudur ki : nef
alUemir tezkiyede zayıf ile ma-
lül insanların ne kakiki bUriye
tif i tebarüz ettirmelerinin ve 

ne de tahıiyct tecellilerinde ve 
yaratmalarında güçleri kifayet 
etmiyor demektir. 

Efal ve harekatta hisler, ir&· 
di milrakabede ve fİİri müva

zene de; vicdan, içtimai, ahlaki, 
ıamil olarak klUtilrel fezailin 

DALGA UZUNLUÖU 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karaıık prog-

ram • Pi. ) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Operetler-Pi. ) 
19.30 Konuıma. 
19.45 Türk milziği (Fasıl he· 

yeti ). 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.45 Türk müziği. 
1 - Suzinak Peşrevi. 
2 - Mustafa Nafizin suzinak 

ıarkı : ( Sensiz bu sabah ). 
3 - Muıtafa Nafizin suzinak 

ıarkı : ( Ümitsiz bir sevi,le ) 
4 - Ahmet Rasim suzinak 

şarkı : (Sövle ey cananı ruhum) 
S - Leminia Hüseyni şarkı : 

( O güzel gözlerle ). 
6 - Saz semaisi. 
7 - Kemençe taksimi. 
8 - Arifin : ( Bir melek ıi-

ma peri ). 
9 - Şevkinin : ( Duçarı hicri 

yar ). 
10 - Mahmut Celaleddin pa-

11 - Mustafa Çavuş : ( Ca
nım tezdir ). 

21 .30 Konuıma. 
21.45 Esham, tabvilit, kam

biyo • nukut ve ziraat borNıı 
( Fiyat ). 

21.55 Neşeli plaklar. 

22.00 Müzik ( Riyaseti Cum
hur Filarmonik Ork. Şef : Pra

dorius ) L. Van Beetboven : 
2 inci Senfoni, Re majör Op. 36 

a ) Adagio molto - Allegro 
con brio. 

b ) Larghetto. 
c ) Scherzo - Trio. 

ç ) Allegro molto. 
G. Bizet : Roll1a süiti. 

a ) Andante tranqu:llo • Al-
legro agitato. 

b ) Alle~ro Viv.ıce. 
c ) Andante molto. 
ç ) Allegro vivacissimo. 
23.00 Son ajans babuleri ve 

yarınki program. 
23.15 24 Milzik (cazband) Pi. 

f'...... Abone ıeraiti ........ 

1 f Y ılhtı her yer için 6 Ura. 
i Altı aylıtı 3 liradır. ı 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
İ P. Baaımevi. i 
i raseteye ait yatılar için i 
i yau itleri müdürlütüne, illa- f 
i lar için idare müdürlütüae ! 
i "DÜracaat edilmelidir. l . . .................................................. 

Çine Vakıflar müdürlüğünden 
Miktarı Mahalle ve Mevkii ve· Muhammen Bedeli 

Cinıi Metre Mu. ya köyü ya sokağı Lira K. 

Dtıkkln 5 Hamitabat M. Htilcfımet cad. 250 00 
Belediye önü 

Dllkkln 32 " " 
Oımaooğlu S. 200 00 

Bahçe 3335 " " 
Mahalle civarı 120 00 
kumluca 

mihrakında tecelli edince mak- Tarla 19495 Sovancılar M, Davulcu 600 00 
sut ıabsiyet h:bellür eder. Yukarı da cins, miktu ve mevkilerile muhammen bedelleri 

Bilen, gören, inanan öğretmen; yazılı Çine Vakıflar idaresi akarahndan 4 kıta gayri menkulün 
kendi, yalnız kendi ufkunda do- mtılkiyetleri açık artırma suretile satııa çıkarılmıılardır. Verilen 
ğao, kendi efkar ve ilemi ile bedel haddi layık görüldüğü takdirde ihaleleri 9/6/939 cuma gnnn 
parlayan öğretmen, kendi ben- Hat 14 de Çine b&kumet konağında Vakıflar idaresintle yapıla-
lık ve ıahiyeti kendinde yarat· caktır. ihale bedelleri peşindir. Arttırmaya iştirak için muhammen 
mıı ve bulmuş demektir. bedelin ~o 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat yabrılıcıktır. 

Taliplerin veya f1tıla maliimat almak isteyenlerin Çine Vakıflar 
Şunu tebarliz ettirmek iıte· idaresine mtıracaatları illo olunur. 

rim ki, velveleli, dağdağalı, 11 20 'l5 2 1330 
mUbarezeli hayatin akıotı~n ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; 
arasındR ve yine bin tUrlll mad· 
di ve manevi meıuliyet muva· 
cebesiade nazarlara akı ve ba
zen fikirleri altüst eden öğret
men ıahıiyeti o birinci ve he
pimizin mllşterek ıahsiydidir. 

Ülkü yolunda ve sanatlrir 
rolünde inanı ve itimadın ya
rattığı, deiitmiyen ve ula yo
rolmıyan ıahsiyet işte • o · öğ
retmenin mukaddes şahsiyetidir. 

7 Eylül Başöğretmeni 
Sabri Önüter 

ilin 
Zayi hisse senedi 

Babam Eğinli Aliye ait itibarı 
milli bankasının 10 liralık 267933 
No. hı biase senedini zayi etti· 
ğimden senedin ikinci nOıhaaını 
alacağımdan eskisinin bUkmO 
olmadığı ilin olunur. 

Söke Eğinli Ali oğlu 
Şükrü Eğinli 
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Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın haıtalıklars ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıı doktorlıuımıı tarafından ber 
türlü erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği hbbi eaaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

YOZ ı 5 

Germencik 
Elektrik tesisatı 

Germencik 1 (Hususi) - Ge• 
çen ayın 23 nde elektrik tesi
ıatı projelerine ait formaliteleri 
ikmal için Ankaraya giden be
lediye reisimiz Neşet Ziccirci 
bu günlerde dönmek üzeredir. 

Reiıimizin Ankarada ~icap 
eden daire ve vekaletlerle pro· 
jenin tudiki üzerindeki çalış· 
maları milıbet netice vermiıt\r. 
Proje nafia vekAleti tarafından 
taıdik edilmi,tir. Projeye gBre 
tesisat çift motor Ozerinedir. 
Şimdilik motörlerden bir tanesi 
konacaktır. Konacak olan mo· 
torun takatı SS beygirdir. 

Tesiıaho ikmali için yirmi 
yedi bin liraya ihtiyaç hasıl ol-
muıtur. Bu para ise evvelce 
yapılan muhaberat ve anlışll'a 
neticesinde Belediyel~r banka-
11ndan temio edilecektir. 

Tuisatta yapılan teıkilit ıa· 
yesinde nahiyeye hem gece,hem 
gündüz ctryan vermek imklnı 
bulunmuştur. KoD'lcak moUSrle-
rin satfiyatı hesap edilerek 
gllndüz buıl olacak kilovat ıa · 
at düşüklüğü, zararı mucip ol
mıyacaktır. 

Şaı hame ve projeler yakında 
mllnakauya konacakt.r. 

Türk hava kurumu 
Aydın şubesinden 

Koçarlı ıuyu bu ıene kimilen 
demir borular içine alınmıf ve 
fenni tertibat sayesinde safiyet 
ve busa .. nı yollarda biç bir 
suretle kaybetmiyecek vaziyete 
retirilmlttir. 

Bu suyun, en mükemmel şe
rait ve vasıtalarla Aydına nak-
li ve arıu edenlere satılması 
işi, kurumumuzca deruhte olun• 
muştur. 

Yakında nalc line baş la nacak
tır. 

Simdidea abone kaydedilmek
tedir. Bidayette müracaat eden
lere ve abone kaydedilmek 
iıteyenlere kolaylık gösterile-
cek ve tenzilat yapılacaktır. 
Kayıt işinde para alınmaz. 

Mü?.emmel ve mazbut kaplar 
ve şiıeler içinde mühOrlü ola
rak tevzi edilecek olan bu ıu· 
yun kabil oldutu kai:lar ucuza 
tevzi edilmesi de takarrlir et· 
mittir. 

Aboue olmak isteyenler her 
gftn ve her ıaat, bükümet bol· 
varsnda olan merkezimiz bOro· 
suna müracaat edtrek İ!limlerini 
kaydettirmeleri veya tahriren 
telefonla bildirmeleri rica olu· 

nur. 
1355 26 30 2 6 

Zayi mühür 
Gözlerimden basta bulundu· 

ğum 7.8 "Danl :uda 938 tarihli 
imza mühr.imü zayi etmiştim. 
Benim 937 senelerinden beri 
mezkur imza mübrile memhur 
biç bir nama blr bJrç senedim 
ve a bkamı ifa edilmemiı tüccari 
v t: ya inşaata veya kum taı ve 
saire gıbi htai malzemeye a\t 
bir mukavelenam~m de mevcut 
olmadığmı ve kimse ile bir gii· 
na iştirakim de bulunmadığın· 
dan itb ı mühürlerimle mühllr· 
len mit bilcümle se nedat, muka-
velename ve sair vesaikin bDk
mü olamıyacağ. nı ilin eylerim. 

Aydında arabacı 
Kimil Acarsoy 
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Gramofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Koloıiıbia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etme rini tav
siye ederim. 

Mehmet Giirer 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Ticaret ve müesseselerin 

Dikkat nazarlarına 
Matbaamızda Maliye Vekaletinin 1 Haziran 

939 tarihinden itibaren kabul ettiği formül 
mucibince müstahdimin aylık vergi brduroları 
hazırlanmıştır. 

Bordurolar, fazla ve az müstahdimin 
dikkate alınarak iki boy Üzerine yapıl
mıştır. Sayın müşterilerimizin emirlerine 
arzolunur. 

C. H. P. Basım evi 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

M•ayeae wlnl 

Pazarteıi 

Çarıamba 

" 

.. 

Cama 

Saat 

J-4 
4 - s 

Dokter arkadatımıaıa atlı 

Operat&r Medeni Bo1• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutalıldan mutahUMI) 

2 - S Operat&r Nuri Erkan 
J - 4 Doktor Şevket Gaıaçaa 

(Gaz butabldarı mutahaum) 

4 - 5 Doktor Muhıfn 
cı, haıtalıldan matalaU1•) 

S - ' Doktor Şevket ICırltq 
(lataal haıtalıklar mutah .... u) 

4 - 5 Doktor Mlaif Ermu 
(Kadıa lautabklan matala._.) 

2 - 5 Doktor Nafiz Yupa 
5 - 4 Doktor Halll Glıaytlaa 

e•e•o•eAe0 •eeAOeeee•ee•tee 

' " : Süleyman Gezer-Osman Sezginer : 
• • ! Gaz~te Kitap Evi • 
• : Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
41 Kitabın adı Yazan Fiyab - 1 
411 lnıanlar Alemi Faik Sabri 150 • 
411 Hayvanlar ilemi Faik Sabri tSO • = Pratik Almanca dersleri Şevket Dilmaç 

1
t
2
S0
5 

• 
• Pratik lngilizce Enver Kalaklı ~ 1 e Atattlrk . Turhan Tan e Beyaz kitap Haluk Cemil 
• Atattırk iki cephesi Burhan Cahlt 50 • 
411 Kaynak A. Candemir 50 a 
41 Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaş 50 • 
41 Define adası Muzaffer Nayır 50 • 
• Yalnız döntiyorum Şnküfe Nihal 50 • 
• En bOyük kaybımız 75 • e Doktor Moronun adaıı Hamdi Varoğlu SO 1 
e Bu kitapları Aydında Sllleyman Gezer • Oıman Supu 
41 Gazete kitap evinden tedarik edebilirainiz. Sipariıler taah-
411 bü ~ 10 r3nderilir. 

1111 ili •••••••••••••••••••••••••• 

Doktor Şevket Kırbq 
Memleket haıtanesi bakteriyolol •e 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenebaaeıini ·Cumhuriyet mahalleıinde aY•kat 

B. lbıanın evine naldetmiıtir. 
hastalarım her rtn Aat yediden ıekize kadar Ye 

ltledea ıonr ıaat Dçten albya kadar kabul eder. ltlrar, 
kan, balgam, maddel f&İta \'8 laer tirli talaJlllb fcra 
eder. Veremlllerde fennin en aon teclaviıi olan rı_. .. 
toraluf ile baıtalan tedavi eder. (971) 

Aydın vilayet daimi encümeninden 
Depoya teılim Nazilliye teılim Sıskeye teılim U. yektın 

azami aıgari azami asgari aıamt aıgart azami ur•· 
Kilo Kilo Kilo Kilo Kilio Kilo Kilo Kilo 

Yulaf 19080 15440 1620 1440 1620 1440 22320 18320 
Ot 22160 20520 1800 1620 1800 1620 23760 23760 

• 
Haıuıi mubaıebeye ait Aygır depoıundaki Ayıırlerıa'939 ma-

li yılı iaıeleri için lazım olan yukarıda miktarı yaıılı ot ve yulaf 
15161939 tarihinde ihale edilmek . Ozere 20 f&a mllddetle açık 
ekıiltmeye konulmuıtur. Fazla maUimat almak fıteyealerin her 
glln Veteriner mlldOrlilğli Ue daimi encümen kalemine mGrac:aat· 
ları. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerile ı6zU ıeçea rinde 
vilayet daim' eacftmen salonuna gelmeleri il:\n olunur. 
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