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Kurultay _üyelerinden bir heyet Bir Askeri heyetimiz 
Türkkuşunu gezdiler General Kazım Urbayın riyasetinde 

Türkkuşunun genç öğretmen namzetleri paraşütlerle 
planörler:Ie muvaffakiyetli uçuşlar yaptılar 

Ankara 2 - Kurult~y dele
gelerinden 150 kiıilik bir heyet 
bugiln Tilrkkuşunun plin8r k11-
11unı gezmiı ve Tilrkkuşunun 
aenç &ğretmen namzetleri para
ıntlerJe atlama ve plin3rlerJe 
akrobaai gösteriler yapmışlar 
ve ıiddetli alkışlanmışlardır. 

Bundan sonra Etimesuttaki 

mot6rlü tayyarecilik alanına gi· 
dilmiı, genç plotlar bir filo u
çuıu ve akrobasi hareketler 
yapmıılardır. Üç kız plot baıöğ· 
rctmen Sabiha Gökçen tlrafın· 
dan akrobasi hareketler yap
mıılardır. \ 

Buradan TOrkkuıunun Akköp· 
rildeki plini5r inıaatı gezilerek 

•• 
Hariciye vekilimizin ı 
Pari Su var gazetesinde intişar eden 
beyanatı hakikata uygun değildir 

TOrkkuıu mektebine gidilmiıtir. 
Türkkuıu baıkant Erzurum 

mebuıu Şükrü Koçak misafir· 
lere izahat vermiı ve Çanakka
le murahhası Halil Vilmaç ar· 
kadaıları namına gördükleri 
çalıımadan intizam ve mtikem
meliyettea dolayı teıekkür et· 
mittir. a.a. 

Romen 
~· 

Hariciye nazırı 
Ankaraya gelecek 

Ankara 2 - Pari ıuvar gu:eteıinde intiıar eden ve hariciye 
\'ekilimize atfedilen beyanatın hakikate tevafuk etmediğini ve bu 
yazının hariciye vekilimizin fikfi ve mütalaalarına uygun olmadı-
ğını beyana Anadolu ajanıı mezundur. a.a. 

g 
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Bükreş 2 - Kral Karolun 
tekrar tahta çıkması ıenlikle · 
rinden sonra hariciye nazırı 

. Gafenkonun Ankara ve Atina 

İn2iliz kabinesi 
---t- -

Moskovaya bir nazır 
gönderecek 

Pol~nya ı 
Hariciye nazırı İngiliz 1 

elçisiyle konUflu 1 
Varşova 2 - Hariciye nazırı · 

Bek İngiliz büyük elçisini kabul 1 
ederek uzun müddet garnımBı- ı 
tiir. a.a. l 

• • 1 " 1 

Çocuk , 

ya gideceği teyüt etmektedir. 
................ 
lngııız 

•• o-~-

Kad1nları arasında tay
yarecilik hevesi 

Londra 2 - İogilterede tay· 

yareci olmak için müracaat 
eden kadınların miktarı fevka · 

lide artmııbr. 15 Mayıstanbe· 
ri 67 ıer kadından mürekkep 

sekiz müfreze teıkil edilmiştir. 

Londraya gidiyor 
Londra 2 - Bir Türk a•kerf ı olan Fransız baı kumandanı ıe· 

heyetinin General KAzım Ur· neral Gamlen, bu fırsattan is· 
bayın riyaseti altında Londra- tifade ederek Türk heyetile de 
ya gelmesi beklenmektedir. He· görüşecektir. 

yetimiz fngiliz askeri makamatile Heyet ıilih fabrikalariyle 
müıellah bir ihtilaf zubnrunda tayyare meydanlarını gezecek 
alınması icap eden tedbirleri ve bilbaısa silah ve ta.yyare 
g6rüıecektir. Bu busuıta Tilrk· m6bayaaıı hususunda İngiliz 
İngiliz hnkOmetleri arasında mil· piya11asını tetkik edecektir. 
zakereler vuku bulmaktadır. alınacak harp levazımının bedeli 

İngiliz Genel kurmayile g&- açılan ihracat kredilerile tediye • 
rüşmek üzere Londraya gelecek olunacaktır. a • 

•---- - --- - -

• •• 
ajansına gore Hvas 

Türk • Fransız anlaşması yakında 
imzalanacak 

Paris 2 - Salahiyettar mabafilde, Türk • Frrnsız anlaımaları· 
nın Sovyetlerle yapılacak anlaımalardan evel yapılacağına mu· 
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

Hatay anlaımaaiyle Türk - Franıız anlaımaıı beraber ilin 
edilecektir. 

Sovvet Rusvada 
nüfus tezayüdu 
Moskova 2 - 1938 senesin· 

de yapılan tahrir nüfusun neti
cesi illa edilen rakamlara gi5· 
re Sovyetler birliğinin nüfuıu 

170 milyon 467 bin 176 dır . 
Bu miktarda 1926 tahrir nüfu

suna göre yüzde 29 nisbetinde 
bır tezayild vardır. a.a. 

Halkevinde 

uı~ı9 "'"''o•..,• 
açıldı 

Londra 2 - Deyli meyil ga· 
zeteıinin yazdığına göre : kabi· 
ııe Sovyet hariciye komiseri 
Molotofla görüımek üzere Moı
kova ya bir nazır g6ndermek 
taıavvurundadır. Bu hususta 
hariciye nazırı Lord Ha lif aksın 
iımi ileri sürillOyorsa da Hali
f akaın çok meıgul olmasından 
ınOmtaz bir politika adamı gön
derilmeıi muhtemeldir. a.a. 

Esirgeme kurumu- 0 .. "" .. ) d . f ,. 
nun 15 günlük ; ugun er e ısra ın men ı 

Dlin saat 18 de Halkevimiz· 

deki biçki dikit ve çiçek sergi· 

si kala balak bir meraklı buzu· 
rile açılmııtır. Açılma merasimi

ne lıtiklil marıımızla baılanmış 

müteakiben ilbay vekili mektup• 

çu B. Rif at Erdal; insan ruhu

nun bedii sanatlara karı• olan 
kuvvetli temayüllerine tercüman 
say•lan bu nevi ıcrgilerin bil· 
ba11a kadınlarımızın göz nuru 
ve el emeği olması itibariyle 

baıka bir kıymet ve hususiyet 
taııdıgını tebarüz ettirmiıler
dir. 

-·•oo--

5000 İtalyan 
gönüllüsü 

Kadiksten hareket etti 
Kadikı 2 - lıpanyadaki 

İtalyan gönüllelerini götOrecek 
olan son vapur beş bin ganOI · 
ltiy& hamilen Kadiksten italya· 
ya hareket etmiıtir. a a 

Ortakçı 
Kaplıcaları bu yıl 

açılmıyacak 
Ortakçı kaya muhtarlığından 

aldığımız bir mektupta: 
Altmış ıenelik işletme imtiya

zı iktiıat veklletince Ortakçı 
köyünden Mehmet Şenol'a ve· 
rildiji ilin edilen Ortakçı kap-
lıcalannın Sıhhiye vekiletinia 
mOaaadesi olmıdıiından kapat
tırıldığı cihf'tiyle halkımızın bu 
ıene masraf yaparak kaplıca

lardan istifade maksadiyle Or .. 
takçıya gelmeuıeleri rica tdil· 
mektedir. 

• • 
mesaısı 

Ankara 2 - Son 15 gDnde 
çocuk esirgeme kurumuna mil-

racıat 415 basta çocuk ve 305 
çocukta dit bakım evinde teda-

vi edilmiftir. 17 yavruya para 
yardımı yapılmıı ve 4 çocuk 
geydirilmiıtir. 

1189 çocuk kurumun sıcak 
banyolarından istifade etmiş ve 
1581 aBt yavrusuna 1040 kilo 
paılorize edilmiı süt verilmiştir. 

15 günde kurumca yardım 
edilen çocuk miktarı 3807 ye 
~aliğ olmuıtur. a a 

İngilterenin Roma 
sefiri 

Kont Ciyanoyu •; yaret 
etti 

Roma 2 - lngilterenin Ro· 
ma btlyilk elçisi dün akıam 
hariciye nazırı Kont Ciyanoyu 
ziyaret etmiştir. Bu görüşme 
hakkında hiç malumat alına· 

mamıttır. a.a. 

DOğünlerde yapılan lüzumsuz 
ve fuzuli israflarile vukubulan 
borçlanmadan bir çok aile yu
valarının daha kurulmadan yı
kıldıkları malumdur. 

İlk günde genç evlilerin ay· 
rılmasına ve bir takım aile yu· 
valarının dağılmasına ıebep 
olan bu kötil adetin ortadan 
kaldırılması için alınan mahalli 
tedbirlerden baıka bilkümetimiz 
ayrıca (dllğtınlerde israfın men'i) 
kanununu çok zaman evvel neş· 
retmif olmasına rağmen bu ka
nun tatbikatının bllzı yerlerde 
zaman zaman gevşediği görlll • 
mekte olduğundan dahiliye ve
kileti viıiyetlere gönderdiği 
yeni bir tamimle idare amirleri· 
nin bu mesele üzerinde nazarı 
dikkatlerini celbetmittir. Veki· 
letin tamimi ıudıır: 

"25 Teırini ıani 336 tarihli 
ve SS sayılı (Düğünlerde israfın 
men'ı) hakkındaki kanunun h6snü 
tatbik ve takip edilmemesinden 
gerek ıehir ve kasabal~rda ve 
gerek köylerde evlenme çağına 
iiren gençlerin sakim bir ilıyat 

eseri olarak verilmesi icap eden 
hediyelerle, dllğllnlerde yapılan 
fuzuli masraflara karşılık olmak 
üzere ıuradan buradan borç 
para tedrik etmek zaruretine 
dOıtOkleri ve bunu yapamıyan· 
ların da parasızlık ytızllndea 
akitlerlni icra ettiremedikleri 
gibi bir çok gençlerin de bu 
sebepten evlenmekten kaçın· 
dıkları anlaıılmaktadtr. 

Daha ilk teessftıUnde fena 
tartlar altında kurulan aile yu· 
vaları ağır borçları ödemek 
için mütemadiyen çırpınmakta 
ve nihayet bu bal ailenin bu· 
zur ve saadetini kaçırmakta ve 
bu yüzden bir çok ayrılmalara 
sebep olmaktadır. 

D~vletin nüfus siyaseti üze
rinde pek menfi akisler yapan 
bu vaziyetlerin önllne geçilmeai 
için ıimdiye kadar umumi mec · 
lislerde hazırlaomıı ve zaman 
zaman tatbikatına geçilmit olan 
talimatnameler ahkamının tama· 
me:n ve ba11asiyetle tatbiki ile 
kS\nun hUki\mlerinia yerine ge· 
tirihne!Iİ ehemmiyetle teblii' 'le 
rica olunur. 

Rifat Erdal, Türk kadınlarının 

bu bedii temayül ve arzularımr 
za tercüman olmak yolundaki 

kudretlerini de takdirle ilivc 
ve ifade ettikten sonra, kendi· 
ıiae verilen mak.-ıla kapıdaki 

kırmızı kurdeleyi keımiılerdir. 
Sergiyi daha ilk glinde pek 

çok yurtdaş ziyartt etmiı ve 
büyük bayranlıklarla ayrılmış· 

tardır. 

Sergi yurtdaılarımıza bir hafta 
kadar açık kalacaktır. Bu mti· 

naıebetle az zamanda deierli 
eserler vermek ve Aydıa kadın· 

hğtoın ince ve dürllst zevkini 
filen teırib etmek yolunda faali
yet g6stermiı olan genç kız ve 

kadıalarımızı tebrik etmej'i bir 

vazife Liliriı. 
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Milli Şefi dinlerken : 

Talakat çağhyanı 
lımet loanllnü birinci defa 

dinlemiyoruz. Onu savaı mey
danlarında, irfan tepelerinde de 
bir çok kere alkışlamışızdır. 
Ancak hemen ıimdiden sCSyliye· 
Hm. Cumhurreisi son nutkunda 
addi bir şelale oldu. Bir fikir 
ve karar şelalesi... Kendisinin -
ıesioi demiyeceğim - çağıltı
'ını dinlerken şöyle teyler dil· 
şünüyordum: 

Malüm ya; tatması, en tehev· 
vürlü bir sel manzarası alan 
muazzam bellgatler yok değil
dir; ancak insan bir nehrin coş· 
masanı seyrederken, bütiln o 
kudretin gayet muntazam bir 
kanal içinden akarak biç bir 
tarafı basmamasına, kucağında 
yalnız bereket taııyan en kii· 
çük zararhlık~an uzak kalması
na pek güç rastlayabilir. işte 
lımet lnönü böyle bir Şey yap
tı. Denilebilir ki Büyük Şefin 
yurt geleceği hakkında verdiği 
mlljdelere bizi en çok inandıra· 
cak başlıca delil, bizzat kendisi 
olmuıtur. 

Kısaca bazı tahliller yapalım: 
Nutku kavrayıp silrilklediği 

meseleler bakımından bazı böl
gelere ayırabiliriz. ismet İnönü 
her ıeyin baıına cumhuriyeti 
koyuyor ve şu çelik ıözleri 
söylnyordu. 

"Tllrk milletinin cumhuriyet 
rejiminde en iyi tesanüdü bul· 
muı olduğuna, en şüpheli na· 
zarlar kani olmaktan başka ça· 

ıju "cnmlede pek mllhim bir 
hakikat görüyoruz; demek ki 
ıuurumuzda diln sağlam bir ka· 
naat olarak doğan cumhuriyet 
umdesi, bu gün bütün milletin 
vicdanında garantileıen bir 
iman abidesi olmuştur. Ne me· 
sut hadiser Bu değeri ölçi1lmi • 
yecek kadar büyDk zaferi, Mi· 
li Şefimiz gibi idealciliğini fa· 
sılaıız bir (realizm) kontrolü al· 
tında bulunduran ve zeki is· 
meti ilzerinde de ruh ifadesi 
kadar titiz davranan bir baştan 
itilmek doğrusu saadettir. Ken· 
dimi:ıi kutlulayalım. 

Cumhurreiıi ikinci mülahaza 
hamlesinde ortaya koyduğu 
birinci düsturun en tabii neti· 
cesine varıyor: 

Halk idaresinin kıymeti ve 
bunu günden güne kcmallendir· 
mek davasında gerek kendisi· 
nin, gerek parti ile tekmil 
Türkiyenio dünkü, bu günkü 
ve yarınki faaliyeti sistemleme 
vazifesi. fımet lnönü, lbuları 
söylerken en aarp bayırlara 
ne kadar kolaylıkla tırmanmış· 
tır anlatılamaz. Kendisi bir da
kika evvel her hangi bir mcv· 
zuun vadisinde iken bir dakika 
sonra görllyorduk ki ti tepele
re çıkmıştır. 
Şu cllmleler üzerinde dikkat· 

leri durdurmak isteriz: 
11Önllmüzdekl senelerde nüfu · 

sumuzun çoğunu teşkil eden 
köylümUzün gerek tahsil, gerek 
seçim hususunda seviyesini yük 
seltmeyi baıhca hede(tutacağız 
Bu hususta elde edeceğimiz ne· 
ticelere çok ehemmiyet ve kıy· 
met veriyoruz:,, 

Fazıl Ahmet Aykaç 
"Bizden sonra gelecek vatan· 

daşlara, miletimizin siyasi ha· 
yatında ilerlemit bir seviye ter 
ketmelr, baılıca emelimizdir.,. 

Ne mutlu yarının türk çocuk· 
larına ! 

Nutkun bundan sonrası bütün 
anlamı ile bir " feveran " ve 
" feyezan ,, heybeti almıştı. 
Nasıl ki bir kartal yükseklerde 
uçarken uçu1'umlarda saklı bil· 
tün tehlikeleri hem tamı tama
mına, hem de hiç pervaıız bir 
gözle görür; İsmet İnönil de 
böyle yaptı. Kuvetli bir rlsıt 
gibi daima yukarıdan aşağılara 
bakıyor, sonra bir tayyare ha· 
linde tekrar havalanıyordu. Be· 
ıer mukadderatına abanan ki· 
bustan bahsederken Şefimiz 
" Bugün insanlık, milletler ara
sında ciddi bir emniyet buhranı 
geçirmektedir. ,, diyor. Evet 
emniyet buhranı... Her gün bir 
türlüsünden bahsedilen sayısız 

buhranın işte ana kaynağı bu· 
radadır. Zira emniyet buhranı 
demek, ruhlarda, vicdanlarda 
isayiııizlik demektir. Bu asa
yişsizlik sarası, sirayetini, hatta 
saldırııını ilerlete ilerlete bey· 
nelmilel kalbe kadar vardırırsa 
insanlıkta artık huzur ve ıükun 
aranabilir mi ? Fertler arasın
daki, bağların inkişafı, mnteka
bil inan ve glivenden daha ku· 
vetli hangi Amile maliktir ? Şu 
halde milletler arası itimadın 
yıkılmasını bir nevi medenivet 

• ---··-.. • ••1wan. blÇ 

de yanlıı olmaz. Emniyetsizlik 
cihan havası içinde bir boğucu 
gaza benzedi. Onun içindir ki 
türk milleti d~, bOtün sulhsever 
medeniyet camiaları gibi bilyak 
ödevler almıt bulunuyor. Ana 
toprağın aziz haklarını, yüksek 
istiklal ve ıerefini muhafaza 
kadar, sulh kurumunun da te
mellerini sağlamlaıtırma ödevi. 

Bu dava üzerinde hllkfuneti· 
mizin şamatasız ve açık vaziye
tini pek iyi biliyorduk. lımet 
lnönünün nutkundaki keskin ve 
yalçın sarahat ise vaziyete bUs
biltün katiyet vermit bulunuyor. 
Cumhurreiıinin şu bOkümleri 
ııelecek insanlığın değiımez bir 
medeniyet ıiırı olacak mahiyet
tedir diyebiliriz. 

" Nüfusu çok miletler gibi 
nüfusu az milletlerin de müsta
kil ve milli bir hayata müsta
hak oldukları aamimi surette 
kabul edilmelidir. İnsan cemi
yetlerinin büyükleri tarafından 
yutulması mukadder olduğu na
zariyesini biç bir yer için ka· 
bul etmiyoruz, kabul etmiyece· 
ğiz ! ,, 

İsmet İnCSnü Balkan ve Sada. 
bat paktlariyle son Türk - lngi
liz anlaşmasının sulhçu vasıfla
rını blltün caniyle tebarllz ettir
dikten sonra pek kıymetli baı· 
ka haberler verdi. Sovyet doıt· 
!arımızla aramızda mevcut sevgi 
ve samimiyat duygulannıo her 
zamankinden daha sıcak oldu· 
ğunu ve bitmek ilzere olan 
Hatay meselesinden sonra Türk 
Fransız dostluğunun kopmaz 
bağlarla bUsbiltn perçialenece· 
kioi ıcue ızir. Şefimizin ağzın· 

AYDIN 

•• 
Aydın Oğretmenlerinin 
Torbalı - Tire - Ödemiş Gezisi 

lspekter : Fikret Başaran 

Öğretmealerimizin Tire ve Ôdemiıe tertip ettikleri gezi mü· 
oasebetile iıpekter Fikret Başaranın sıazetemiz için hazır
ladıkları bu yazıyı, iyi tetkiklerin mahsulll olması itibarile 
gecikmesini nazarı itibara almıyarak okurlarımıza sunuyoruz: 

- Dünkü sagıdan devam -
Kafileden çoğumuz, Tireyi ilk 

defa görllyorduk. Bilmem ki ne· 
den Tire, hepimize pek sempa· 
tik, sempatik olduğu kadar da 
şirin göründü. Yedi bin den faz
la ev ve 25000 den fazla da 
nüfus taşıyan bu şehirde bir 
kaynaşma ve canlılık vardı. 
Otelleri temiz, lokantaları te· 
mizdi. Saat 24 de kadar Tireli 
öğretmenler arasında gezdik, 
eğlendik, ahengimizi ve neşemi· 
zi kaybetmedik. Bize g6sterilen 
otelde geceledik. 

Ertesi gllnQ yine meslektaş· 
larıo rebperliğile Etnoğrafya 
müzesine gittik, mllze, Yeşil 
imaret denilen camide beş yıl 
önce kurulmuf, dereceli iokiıa
fına çahşılmıf, bugün ziyarete 
ve tetkike değer zengince bir 
mlize haline getirilmiştir. Tire 
nüfuı memuru olan genç ve 
enerjik bir arkadaı bu miizenin 
fahri batkanı olarak bi:ze pre· 
zante edildi. Müze ve müzede 
mevcut eua hakkında kendisin
den malumat istedik burada 
hillaıa edeceğim şu izahatı lut
fettiler : 

" - Bu müzenin bet yıllık 
bir hayatı var, gerek tesadllfi 
bulunan e1erler ve antikiteler, 
- -·· -' - ·-- _ .... _ __.. 
Jen eserler ve etnoğrafik eşya, 
her fırsattan ağığlanılarak mü
zeye mal edilmektedir. Şu gör· 
d6ğünilz tekke. eşyası da lzmir, 
Tire ve Muğla tekkelerinden 
getirtilmiıtir. Şu sutunlar Diya
na mabedine aittir. " lçerde iyi 
ve ilmi bir tertibe tabi tutulmuş 
küçük eserler, toprak vazo ve 
heykeller dikkatimizi çekmiıti. 
Bunlar hakkında da malumat 
verirken : " Şu heykel, Romalı
lara ait meyve mabudesi, şu 
heykel de Yunanlıların ıarap 
Hibesi Baküse aittir. Türlü ya· 
zılar, mozayikler hakkında da 1 

dan duymuş bulunuyoruz. Bü
tün bu dürüst sözler yurdu· 
muzun dıt varlığında yeni bir 
inkişaf mevsiminin açılmaya baş 
ladığını gösterınektedir. 

Mılli müdafaamızla insanlık 

ailesindeki mevkiimize gelince; 
hemen şunları ıöyliyeceğiz: 

Vaktiyle de iıaret ettiğimiz 
gibi donuk yaratılışları kolayca 
buzlaştırn vazife fikri, zaten 
sıcak milletleri büsbütün kay-
natır. Türkiye ise bu duygunun 
en yüksek tepesine her zaman 
yurt müd9faası mevzuunda çık· 
mııtır. Şu hakikatin tek bir iı· 
tisnası gösterilebilir mi? 

Sakarya, Kızılırmak vs. gibi 
nehirler, toprak Ostilndeki bin 
türlQ arızayı yenerek nasıl yo-
luna devam ederse, nutkun bu 
kısımları da ilerdeki ideal um-
manına öylece uzanızordu. Geç
tiği kıyıların siyasi ve içtimai 
manzaralanndan göğsüne akıe · 
den hiç bir peyzajı unutmıya· 
rak, hepimize yeni bir kudret 
şuuru veren şu satırları bir ke · 
re de beraber okuyelıpı: 

izahatı aldıktan sonra bahçeye 
çıkıldı. Eski tabip ve fen adam· 
larından Mehmet Ataullahın 
kabri... ( Bu zatın halen Viya
na sarayı krali kapısının üstün
de adı yazılı imiı, ve yüzlerce 
eseri mevcutmuş ) Tireli muza
yikioden Abdullah Zühdilnün, 
inci Mustafa ve Y egen Ali pa· 
ıalann, Bayazidin karısı Hafize 
hanımın ve Zeynelabidinin ka
bir taıları gösterildi ve bunlar 
hakkında yeter malumat verildi. 

Çok müteessirim ki ne bu e· 
serlere ait fotoğraflar elde et· 
miye muvaffak olabildim, ne de 
bir kaç poz aldıra bildim. Aydı· 
nımızda da böyle bir mnze vn
cuda getirilmesi her halde çok 
faydalı bir çalışma sahasını teş
kil edecektir kanaatındayım. 

Ayrılma zamanına kadar De· 
re ağzı denilen meıireıini gör· 
dük. Buraıı baıtan baıa bir 
tiirdi. Tabiat, bu dere boyunu 
işlerken hiç te kıskanç davran· 
mamış, insan elinin küçlik bir 
yardım1nı bile görmediği halde 
asırlarca gilzelliğini saklamış ... 
Dere üstündeki setlerde kuru
lan keten ipi tezgahlarında ça· 
hşanlara doğrusu imrendim. O· 
rada bulunan bir kahvede beş 
on dakika için istlrahata çekil
Jaı.. rc1ah.•u ı9 yt1rına ıordum. 

Biraz da kültlir hayatı etrafın
da bize malumat verir misiniz 
dedim; kaza merkezinde üçü 
tam, ikisi eksik devreli bet ilk 
okula bulunduğnu ıöyledi. 

Merkezde ilk okullar öğret· 
men kadrosunun 32 olduğunu 
mevcut okul kuraklarının ihti
yaca cevap vermediğini, bir 
orta okul binasının inşasına 

başlandığını, timdiye kadar 40 
bin küsur lira harcanıldığını ve 
bunun yalnız Tire halkının yap· 
tığı teberrula meydan aldığını, 

bu it için teşekknl eden Orta 
okul koruma cemiyetleri bu 

" Tilrk milleti yüksek ideali 
ve hayati menfaati kendisiyle 
beraber olan milletlerle birlikte 
göz kamaştıracak yeni kahra· 
manlık menkibeleri yazmak için 
tamamiyle hazır ve kati olarak 
karar vermİf bir haldedir. ,, 

İsmet İoönünüo hakkı var; şu 
vasıflarda bir milletle medeni
yet ailesi neye öğünmesin ? 

Makalemi bitrmeden evvel bir 
noktayı itiraf edeceğim: 

Kudretli, hikmetli ve haşmet· 
li talikatını saygı ile dinledi· 
ğim ismet lnönUnü en asil be· 
ligatinin ta zirvesinde ne vakit 
gördüm bilir misiniz? 

AtatilrkUo muazzam habrası 
öoftnde sustuğu ve blitlln ku· 
rultayı ıükfıta davet ettiği za
man! 

O dakikada bir daha duy
dum ki giden millet büyUğüniln 
heybetli susuşundan sonra bizi 
tesellileııdirmck için Milli Şefin 
ıadasandan daha cana yakın 
biç bir ses yoktur 1 

; :===M 
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Tiltllnler fiyatını bulmadığı için 
inıaatın ikmaline muvaffak o• 
lunamadığını'ilive ettiler. Tireyi 
her bakımdan sevdik. Tire hal
kını ve gençliğini de memleket
leri kadar sempatik bulduk. 
Eğer ayrılırken istasyon bahçe .. 
sinin bakımsızlığını görmeser 
dik ve istasyona kadar uzanan 
yolun kafileyi adeta sersemle· 
ten tozunu daha bir mllddet 
için ruzgir bize göstermeseydi 
her halde Tireden çok müıbet 
bir iz ve duyuşla ayrılacaktık. 

Saat 11 de - İzmir • Tire 
tenezzüh katarı gelince biz de 
Ödemişe hareket ettik. Tam 
saat 12, 15 te Ödemişe geldik. 
İstiklal okulunun bir kaç öğret• 
metni bizi karşıladı. Doğruca 
mektebe gidildi. Bölge ispekte
ri Bay Sadık ta bize refakat 
ettiler ve Ödemişi terkedince
ye kadar bizi yalnız bırakma· 
dılar. Ödemişte 8 saat kaldık. 
Bu kısa zamandan çok fay· 
dalanmayı düşündük, pazara 
rastladığı için dükkllnlar ve 
çarfı kapalı idi. Büyük bir te· 
sadüf, Ödemişin kiraz bayramı 
varmış, bu bayram da Birgi 
nahiyesinde yapılırmış. Bu fır
satı kaçırmak istemedik. lıpek· 
ter Bay sadığın rehberliği al· 
tında bir otobüsle 14 arkadaş 
şehre 9 kilometre mesafede ki 
Birgiye gittik. ( imam Birsri· 
vinin ) kabrini ve medreıesini 
gördük. Aydın oğullarından 
Mehmed beyin yaptırıdığı camii 
tetkik ettik. Yeni yaptırılan 
Kizım paşa ilk okulunu ziyaret 
ettik, sonra kiraz bahçelerine 
açıldık, bahçelerde bir kalaba· 
l ılr vu~ı F Alıllt z::ıbturabt yok-
tu. fazla kalamadık. otobilsü
müz bizi vaktıoda Ödemiıc u· 
laıtırdı . Çokluk zamanımızı tay
yare parkında geçirdik 

Park ciddeo güzel ve bakımlı, 
parka bitişik genişçe bir arsa, 
çocuk esirgeme kurumu tarafın· 
dan çocuk bahçesi haline geti· 
rilmiş, çocuklar için türlü eğ

lence vasıtaları tedarik edilmit 
çocukların neıesine, tatlı emel· 
ler ta,ıyan heyecanlarına payan 

yok. Aydın çocukları adına 
doğruıu bunada imrendik. 20 
bin nüfusu ve 7 bin kadar evi 
olan Ödemif, bilmem ki neden 
bize Tire kadar güzel görün
medi. Pazara tesadJf etmesi, 
her tarafm kapalı bulunuıu da 
bu intibaı veren amillerden olsa 
gerek.. Elektrik tesisatı çok 
muntazam kilovatı 12,5 kuruşa 
kullanan halk, elektrikten çok 
istifade ediyorlar. Telefonlar 
otomatik.. Mezbahası, fenni 
usulleri ve evsafı haiz, yeni ya· 
pılmakta olan iıta~yon, ıehre 
ayrı bir güzellik vermektedir. 

Bu şehrin de kendine göre 
sitilleri ve ıüzellikleri var. Her 
iki şehir Egenin en gllzel birer 
parçası, birer pırlantası, iılen~ 
miye çok müsait, inkiıafa çok 

milsteit.. burada da bir lise 
kurma cemiyeti var. Bu cemi· 
yet, memlekete bir lise kazan
dırmak için çalışıyor, şimdiden 

binasını hazırlıyor, Aydınımız
da bu ihtiyacı uzun yıllardanbe
ri duymaktadır. Ne olur, bura
da: böyle bir cemiyet kurulsa, 
faaliyete geçse, tohumunu saç· 
sa, yakm bir alide mahsulünü 
idrak etse memleket gençliğinin 
de bu uhada hemen harekele 
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Bazı kimseler yalnız kalma 
tehlikeainden bahsettiler, u400. 
bin ikiıiyle tecrit etmeliyiz,, 
dedi. Fransız murahba111 luta· 
kip ettiği ıiyaıetin yeni bir 
Jenaya yol açabileceği hususun· 
da onu ikaz etti, "O,, niçin 
W aterlooya değil,. diye cevap 
verdi. Diğer takım kimseler sa
hillerine yapılacak olan İngiliz 
ablokasından bahsettiler, o 
"b p d . d . ·1 ~ unun rusya an zıya e ıngı • 
tereyi mutazarrır edeceğine,, 
İf ar et etti. 

11Ceıur olalım ve kendi kuv
vetimize güvenelim. Rusya ile 
bir ittifak akdedeceğjmiz endi· 
fesini vererek Avusturyayı, ve 
garp devletlerine iltihak edece-

gimiz düıüncesini telkin ederek 
Rusyayı korkutalım. Rusya ile 
ayni tarafta bulunmamıza im· 
kin olmadığı doğru bile olsa 

biç olmazsa bunu yapabiliriz 
diye korkutmak jmklnını muha
faza edelim.,, 

Netice, kralın karekterinden 
bekliyebileceğimiz şekilde ta
hakkuk etti. Muhasım bezirgin
lardan hiç birisi üzerinde karar 
vermiyerek, ikisi arasında müte 
reddit kaldı ve bir ona, bir bu· 
na yardım etmeyi diifündli. 

Sağlık 

Mart içinde, Biımarck henüz 
Berlindeyken f ngiliz taraftarı 
parti birden bire gözden düıO
verdi. Bunıen londradan geri 
çağrıldı, nezarette baıta gelen 
müdafileri olan Bonin azledildi. 
Garpçı ittifakın ba~hca patronu 
olan Prusya veliahdı da, Bu 
vaziyeti prote5to ettiği ıçın, 

düımanlar gurubuna idhal olun· 
du ye mevkiini kaybetmek, bat 
ti tevkif olunmakla korkutula· 
rak Berlini terke mecbur edildi 
Rusya ile olan biltün harp teb· 
likesi geçmiş gCSrünüyordu. 
Biımarck Frankforta memnun 
döndü. Henüz Frankforta vasıl 
olmamıştı ki eski Avusturya te
mayülü galebe çaldı ve münfe
rit bir anlaıma ile Prusya Avuı 
turya taleplerini IOzumu halin· 
de ıillhla himayeyi taahhüt 
etti. 

Bismack, bu muahede tamam
lanıncaya kadar bir ıey iıitmedi 
Nazırlar, 'tasvip etmiyeceğini 
bildikleri bir ıiyaset üzerinde 
ki tavıiyeıini kasten sormaktan 
imtina etmiılerdi. Biımarck Man
teuffel' e soğuk bir tebrik mek-
tubu gönderecek kadar nefret 
hislerine galebe çalabildi. Ger· 
lacha şöyle yazdı : 

- Sonu fJD.1' -

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve ~ontken ıervisleri ikmal edilerek 

•çılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birioci sınıf mütahassıs doktorlıuımız tarafından her 

türlü erkek kaldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi eıular ve elerkaid 

dairesinde takip edilmektctir. 
1 

itçmesi naııl arzu edilmez. Kur
tnak bizden, yürümek ve yll· 

rütmck gençlikten •.. 

Akıam: saat 21 de otorayımız 

Ôdemiıten ayrıldı. Torbalıda 
İzınirden gelen ekspresi bekle

dik. Onunla Aydına döndük. 

Bu yurd gezisi, bize çok ıeyler 
ağretti. Hayalimiz kadar emel

lerimiz geoiıledi heyecanımız 
kadar .. dilelderimiz ertlı. M~m
leketimiz namına yeni yeni ih· 
tiyaçlar duyduk, çok ıeylere 

imrendik, fakat fazla üzülmedik 

çünkü gördüklerimizi burada 

görmek zamanını pek te uzak 

bulmuyorduk. 

Gezimiz çok neıcli gtçti, mes

lektaılaramın yurd gezilerine 

icabı kadar önem ve değer ver

mesi lüzumuna hepimiz kanaat 

getirdik. 

!mtlya• aıahlbl ve Umumt Netriyat 
llGdUrG ı Etem Mentlrea 

Baıald51t yer 
C H P •••uaeYi 

AYDIN YOZ: S 

1 RADYO 1 
CUMARTETt 316139 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UWNLUC'iU 

insan ve Öğretmen 
şahsiyeti 

Yazan : Sabri Ôniiter 
1648 m. 182 Kce. 120 Kw. Gazetemizin dünkü nüshasında Yedi Eylul baıöğretmeni 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Sabri Ünüterin ( insan ve Öğretmen şahsiyeti ) başlıklı 

Kcı. 20 Kw. bu güzel yazısı, bügük talisizlik e$eri olarak; bir çok 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcs. mürettip hatalarile ue anlaşılmaz bir halde intişar et-
13 35 p miştir. 

· rogram. Bir kaç satırla tashih ve tela/isi mümkün olmıyan bu 
13.35 Müzik (Neşeli müzik-PJ.) kabalıatı üzerimize aldık. B. Sabri Ônüterden özür di· 
14.00 Memleket saat ayarı, liyerek yazısını tekrar neırediyoruz: 

ajans meteoroloji haberleri. Mevzuun felsefi analizesi ıa- siyet öğretmeode tahaasul et-
14.10 Türk müziği. lihiyet sahibi olanlara racidir. miş olabilir. Çnnkn o, kavlen 
ı _ Peşrev. Fikrin ve istidlalin mahsulü olan ve filen insanlığın ve hayatın 

yazımın hükmi bir mahiyeti ta· pişuvasıdır. 
2 - Artakinin kürdilibicaz- zammun etmemesi de milmkündilr. Bununla beraber halk züm-

kar ıarkı: ( Cismin gibi ). insan· kendi nefsine olduğu· releri arasında öğretmen şahsi-
3 - Şehak: (Çılgınca sevinç) kadar 

1

ailcıine hemcinsine ve yeti o kadar baıka başka na· 
mensup olduğ~ sosyeteye; bir zarlarla değişik manzaralar ar-

4 - K~mençe taksimi. bakımdan hattl zirub mevcuda- zeder ki bu tenevvüleri bir nok-
5 - Faizenin: ( Badei vuslat ta mahza insanlığın mütemayiz tada teksif etmek ve kati bir 

içilsin ). hasletleri ile medyun sayılır. hükme bağlamak pek kolay bir 
6 ş Zekanın fıtri istidat ve inki· fey olmasa gerektir. 

- emseddio Ziya: ( Ey ıafına göre hayatta _ enerji • Tahm!ni bir. t~s~if yapmak 
gonca açıl). istimali yine hilkaten insana ~avzımgehrse~ bılg~nın nazarı~d~ 

7 - Muhtelif saz eserleri. babıedilmiş bir bakbr. ogretm~n, b~~v rubıyat pr~fesöru 
14.40 15. ~O Müzik ( Karaşık Ancak malik olduğu bOtün ~özü • ıle. ~gr~t~en, ... bılhassa 

program _ Pi. ) cihazlarm tahriki ve tesiri al· ıdarecı zıhnıyetı ıle ögretmen, 
tında istihsal edilecek netice; yaşlı ve genç milnevver talebe 

15.30 Milli küme mü5abaka- müktesep melekelerin ve haelet• mütalaası ile öğretmen mutavas· 
ları (19 Mayıs stadından naklen) terin yüksek derecelerine menuttur ııt halk tabakası, sonra cahil 

19.00 Program. 1 Varlık yaratmakta kudret; bu "afası ile öğretmen, bunların 
mefhumun aynı mevzuda ifa~e fe_vki.?~~ cu.~buriyetin .ve rejj· 

19.05 Mlizik (Dans saati Pi.) ettiği mAna ile şüphesiz il~ın mın on.unde o~re!~e!1; b~~ de ög· 
19.30 Türk müziği ( Fasıl tecrübenin ve tekniğin terbıye rctmen~n .. kendı gozu ılC; og~ctmen. 

heyeti ). şeraiti dahilinde hallinden ıı· ... Bu .gorun~ş yalnız O~J ı: ktıf ~e-
20 10 K tihraç edilebilir. gıl~ ıçten ıç~ ~e derınle~esıne 

badi~esi ). onuşma (Dış politika Yaratma kabiliyeti ile mey· dogrudur •. ~ut~~ bu. milla~azav 
dana getirilen eserin asıl müeı- larla şe~aıtı kafıl müt~nasıp .ve 

20,25 Neşeli plaklar • R. siri ilimdir Şahsiyet onun muad- mütevaz1D anasırı cam,, tatmm· 
. 20.30 Memleket saat ayarı, dele ve ~ubassılasında doğar, kir bir f~rmü!ü? yarattığını 

•Jans ve meteoroloji haberleri. ihtisas; her ( Branş ) da ise bulmak kabıl mıdır? 
20.45 Türk müziği. kudretlerin tekamüUinti teıkil eder. H~r g~o gf:çen hayatımızın 

. ~ :--- Refi.~. Feraan- (Cihanda Bu mOtalaaya istinat ettiril· seyrın~ gore bır hat~ ve sevap 
bırıcık sevdıgım ıensin). mesi düşOnülen işin; müıbet ve· cetvelı tutmak belkı mümkün· 

2 - Şevki: ( Bilmiyorum ba· ya menfi tecellisi, keyfiyet itib~· dür. H~fta, ,.•y, yıl ıon~a?nda 
n• nP oltln) 

1 
riyle yine terbiye sahasına intı· miltevah yekunların netayıcı ba-
kal derecesini gösterir, ı•te i .a d-1 .. 1.: 

1
-•b·.· ...... At.: ... i.k: 

1
•·hl1l,. 

3 - R. Fenan : Gök!ümden •t• ti . • h 1 '!rcaı me ar o a ılır. nca p anço· 
k . ) ı ıya arın gayrı şuurı a e ı b k k f · t · 
açıp gıstin . b k fi t• h k'k t sulu.. muz ozu çı arııa ne sı eczı· 

u ey ye ın a ı a e vu • k 1 k ı k d' ı 4 - Şem5ettin Ziya: ( Deni· ü b. d 1'1' dd d'l b'l' yeye o Ry o ay mu te ır o a-n n ır e ı ı a e ı e ı ır. b'l' · · ? 
Zl·o d l d' ı· ) f b d' d'... b. ı ır mıyız 8 gasını ın ıyorum · asanın ayatı e m ıgı mu ı· Mukadder olan cihet tevil tef-

21.00 Müzik ( Muhtelif seçil· tin çerçivesi dışında asla. cer~- sirlerle tebriye ve tenzih y~lla-
miı beste, şarkı ve semailer). yan etmez. Bu~unl .. adır kı ~u· rını tutmak olacaktır. Sarhoşun 

21.20 Temsil ( Nedim gecesi, k.evvenatı ken?ı ruyet zavıye- sarhoıluğu, kumarbazın kumarı 
Yazan: Ekrem Reşit). smden tefekkü~e mec~ur~ur. zem ettiği, mağrurun gururu 

22,00 Haftalık posta kutusu Hayatın seyır ve ınkışafını kendine yakıştıramadığı fakat 
(Ecn~bi dillerle ). öyle m~sait bir sah~ede. takip bunu men edeo kuvvete kılınç 

e~sek ~ı; orada şah~yet ınsa~- kuşandığı, silah kullandığı gö· 
22.30 Müzik ( Kilçuk orkes- ' hgın yukıek . temayulit ve hıs rülmemiş hallerden değildir. 

tra • Şef: Necip Aşkın). · t~kem~ill~tı ıle kusva derece- Bu haleti rubiyede ric'i hare-
23.00 Son ajans haberleri ve sıne erış~ış olsun._.. ketler itiyatların esaretinde 

yarınki program. . f .. Bana .oyle gel~yor 1 Bvun~: iyilık temayüllerinin göze do· 
23.15 Esham, tahvilat, kam- guç tahlıl ve. ~akd_ırlere ra~m kunan hatları ve şerareleri sa-

b v~sıfların h!.ı~ıretı ve nefaı tel· yılab •lir. Mahza tezahürl-:r kar-
iyo ve ziraat borsası (fiyat). kınalın ~elaılı ıle ha~ h~zurun· şısında izin ve idrakin tamikine 

cz-=:!:25 24 Müzik (Cazband) Pl. da en layık ve kimıl bır şah:., havale ettiği, insanlarda gizli 

A d m D- f . T iki insan şahsiyeti. 
Y ID e terdarlığından : Hakikat olan şudur ki : nef· 

M ıülemir tezkiyede zaaf ile ma· 
uhamme kıymet Muhammen kıymeti lül insanların ne hakiki hüvi-

L. K. Cinsi Kimden kaldığı Mevkii L. K. yetini tebarüz ottirmelerinin ve 
100 00 incir bahçesi Hüdai oğlu Reşat Işıklı 7 50 ne de şahsiyet tahlillerinde \:e 
400 00 ,. " Emin veresleri Serçe köy 30 00 yaratmalarında güçleri kifayet 

50 00 .. ,, Arap Mehmed Ali Naipli etmiyor demektir. 
kızıl kaya 3 75 I Ef'al ve harekatta hisler, ira· 

25 00 11 11 Kör sarı oğ. İsmail Kayacık di mürakabede ve şuurt müva-

50 00 
Kavak alanı 1 88 

1 
zene de; vicdan, içtimai, ahliki 

Pehlivan oğlu Ali Naipli Eğlen şamil olarak kültürel fezailin " il 

yeri 3 75 mihrakında tecelli edince mak-
100 00 ,, " Hi'cı İımail verese. Sınır Teke 7 50 · sut şahsiyd tebellür eder. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı gayri menkullerin 938 senesi Bıleo, gören, inanan öğretmen; 
icarları 3/6/939 taribioden itibaren 19/6/939 Pazartesi gününde kendi, yalnız kendi ufkunda do· 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Taliplerin o günde ğan, kendi efkar ve ilemi ile 

oıo 7;5 teminat akçesile defterdarlığa müracaatları ilin olunur. 4 parhyan öğretmen, kendi ben· 

Aydın defterdarlığından: 
Mhammen kıymeti teminat akçası 

Lira K. Ada Parsel Metre Mahallesi Lira K. Cinsi 

30 00 546 6 157 Mesudiye 2 25 Arsa 
60 00 85 12 15 Hasan Ef. 4 40 
50 00 358 1 112 " " 3 7 5 
21 00 500 3 332 Kurtuluı 1 55 4/1 
79 80 329 6 114 Cumhuriyet 6 00 
60 00 546 1 Mesudiye 4 50 harap ev 
25 00 471 3 1 88 4/3 arsa 
Yukarda cins ve miktarları yazılı gayrimenkullerin mülki-

yetleri 3/6/939 tarihindn itibaren 19/6/939 pazartesi allnü açık 
artırma ıuretile satılacaktır taliplerin o.~ 7,6 teminat akc;asile 

birlikte defterdarlığa mUracaRtları ilan olun ur. 5 

lik ve şahsiyetini kendinde ya• 
ratmış ve bulmuş demektir. 

Şt?ııu tebariiz ettirmek iste
rim ki, velveltli, dağdağalı, mü
bnrezcli hayatın akıntıları ara· 
sında ve yine bin tilrlü maddi 
ve manevi mesuliyet muvace· 
hesinde nazarlara aks ve bazen 
fikirleri altüst eden öğretmen 
şahsiyeti, o birinci ve hepimizin 
müşterek ıahsiyetidir. 

Ülkü yolunka ve sanatklr 
rolünde inan ve itimadın yarat
tığı, değişmiyeu ve asla bozul· 
mıyan ~ahıiyet işte - o - öğrel· 
menin mukaddes ~absiyelidir. 



fi AYDIN t .. 

Gramofon Plak 
Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka. 
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etmelerini 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 müstahdimie aylık vergi brduroları 
hazırlanmıştır. 

Bordurolar, fazla ve az müstahdimin 
dikkate alınarak iki bog üzerine yapıl
mıştır. Sagın müşterilerimizin emirlerine 
arz olunur. 

C. H. P. Basımevi 

.................... 

HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatlan ... , ....... 

Pazarteıi 

Çarı••ha 

" 

" 

c .. a 

C•marteıl 

Saat 

J - 4 

4 - s 

Doktor arkadatımıaıa atla 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahklara mutahanı"l 

2 - ı Operat&r Nuri Erkan 
S - 4 Doktor Şevket G6zaçan 

( Gaı butahkları mutahaa1111) 

4 - S Doktor Mubıln 
(it hastahldarı mutaha .. 111) 

S - 6 Doktor ŞeYket Kırbq 
(lataal ha1tahklar mutahaM111) 

4 - 5 Doktor MIDlf Erman 
(Kadıa ba1tahklan mutahaU1•) 

2 - 3 Doktor Nafiz Yaııaa 
S - 4 Doktor Halil Glıa yclıa 

, ...... AAaAAAaAAA6eeAAAAAAA" 

: Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 
• • 1 Gazete Kitap Evi • 
• 1 Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
411 Kitabın adı Yazan Fiyatı 

• insanlar ilemi Faik Sabri 
41 Hayvanlar Alemi Faik Sabri 
: Pratik Almanca der1leri Şevket Dilmaç 
• Pratik lngilizce Enver Kalaklı 
e Atattırk M. Turhan Tan 
• Beyaz kitap Halük Cemil 
4I Atatnrk iki cephesi Burhan Cahit SO a 
41 Kaynak A. Candemir 50 a 
• Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldaş 50 • 
• Define adası Muzaffer Nayır SO m. 
41 Yalnız d6n&yorum ŞükGfe Nihal SO • 
41 En büyiik kaybımız 75 • 
41 Doktor Moronun adaıı Hamdi Varoğlu 50 1 
• Bu kitapları Aydında Silleyman Gezer - Osman Sezginer 
41 Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah-
• hll"lil ıaaderilir. • 

il • •••••••••••••••••••••••••• 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket haıtaneıi bakteriyolof ve 

entani hutalıklar mütehassısı 
llaayenelıaneıiai 'Cumhuriyet mahalleıi11de •••kat 

B. llllanı• eYi11e 11akletmittir . 
.haltalanaı her fftn ıaat yediden 1ekize kadar .,.. 

atleden ıonr ıaat ilçten altıya kadar kabul eder. ltirar, 
kaD, balfam, maddei sraita ve her tftr}il tablillh icra 

der. Veremlilerde fennin en son tedaYiai olan Plnomo-
oraksf ile hastalan tedaYi eder. (971) 
~,.. ,. ~ ~ ,. 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından 

v~ya her hangi bir aynı bak 
iddiasında bulunanlar varsa 
yerinde bulunacak memura ve 

ya butta o güne kadar 1303 
fit numarasile murıcaatları ilin 
olunur. 

Aydının kalfa köyünün köy 
civarı mevkiinde ıarkan lzeytin
lik garben dere ıimalen aleko 
zeytinliği cenuben dere ile çev
rili un ve pamuk fabrikası mu
badeleye tabi uncu alekonun o· 
lup kaçmaıile maliye hazinesine 
kaldığı ve hazinece bilmlzayede 
tıhin oğlu Eyube ıatılnııt oldu· 
ğundan tasarrufunun tahkiki 
için gazete ile ilin tarihinden 
2 gOn sonra mabalinde tahki
kat yapmak üzere memur ı&n · 
derilecektir • 

Sözll $?eçeo yerde ruUlkiyet 

3 

:-····- Abone feraiti . .-.... 1 j Yalhtı her yer için 6 ltra. 1 
ı Altı aylıtı 3 Urad1r. 1 
1 idare yeri: Aydında C. H. ı 
i P. Ba11mni. · . 
j rueteye ait yazılar için 
f yaı.ı işleri müdürliiQ'üne, ilin· 
! lar için idare müdiirlUtüae 
i 'Düraca&t edllmelldir. i ...... , .......................................... .. 


