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8 

~ Teşrin 1939 

İdare yeri 

Aydın 

C. H. P. 
Basım evi 

Sayısı : 100 Para p AZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ Sayısı : 100 Para 

Meclis Parti Grupu 
Harici siyasetimiz hakkında Hariciye 
vekilinin verdiği izahatı tasvip etti 

Ankara, 7 - C. H. Partisi 
meclis grupu bugün reis vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
riyasetinde toplanmıştır. 

Bu toplantıda hariciye vekili 1 

Şükrü Saraçoğlu bizi alakadar 
eden son dünya vaziyeti hak-
kında beyanatta bulu!lmuş ve 
bazı hatiplerin suallerine cevap 
vermiştir. 

Hariciye vekilimizin beyanat 
ve izahatı grup uınumi beye-

tince tamaµıeo tasvip olunmuş· 

tur. 

Ruz11amede her içtima senesi 

bidayetinde müstakil grup ile 

beraber gizli reyle haysiyet di
vanı seçimi vardı. 

Seçim yapılmış ve tasnifin u

zayacağı anlaşıldığından yarınki 

çarşamba günü grup içtimaı ya 

pılm ak üzere riyasetce celseye 
nihayet verilmiştir. 

~~~_;;:~_;.;.'--~-~~.;;;;;..~~----=-~~~-

Milli Şefimizin resimleri 
teksir ediliyor 

Ankara, 7-Cümhuriyet Halk 
Partisinin teşebbüsiyle iki kıy
metli res!lamımıza yaptırılan 
Milli ŞefimiziD resimleri köy o
dalarına ve köy mekteplerine 
varıncaya kadar yetecek mik
tarda tabedilmesi için bir mü· 
esıeseye sipariş \1erilmişti. 

Bu müessesece hazırlanmış 

Hatay valisi 
Yeni mebusJar şerefine 

bir ziyaf t;t verdi 
~ 

1 
olan numuneler beğenildiğiod~n 
teksiri mez~fır müesseseye teh· 
liğ edilmiştir. 

1 l<anunu evciden itibaren bu 
resimlerin tesellümü başlaya
caktır. Resimlerin mazbut ola
rak asılması için çerçiveli ola

rak dağıtılması P ertice düşü
nülmüştür. 

Kanada 

Amerikaya 1500 tay
yare ısmar hyor 

Hatay, 7 - Hatay valisi B. 
Şükrü Sökmensüer yeni seçilen 
Hatay mebusları şerefine Tu-
rizm otelinde bir ziyafet vermiş 
ve ziyafette Parti müfettişi Re
şit Tangut ile parti tarafından 
mebusluğa namzet gösterilerıler 

Ottava, 7 - Kanada htikü
ı meti Amerika fabrikalarına 1500 l tayyare sipariş vermeğe karar 
vermiştir. r . 

ı Evelce logiltereye bir kaç yüz 

1 
bulunmuştur. a. a. 

t 
Dahiliye Vekilimiz: 

Malatyada ! 
1 

' 1 

Malatya, 7 - Da biliye Vekili 
Faik Öztrak Sivastan buraya 
gelmiş ve istasyonda vali, as
keri komutan, mülki ve askeri ' 
erkin ile kalabalık bir halk ta· 
rafından karşılanmıştır. 

Bir kıta asker rasimei ihtira
mı ifa eylemiştir. 

B. Faik Öztrak kısa bir isti
rabattan sonra vilayete gelerek 
daire amirleri ve teşekküller 
mümessillerile vilayetin umumi 
işleri üzerinde görüşmüştür. 

Dahiliye Vekilimiz bundan 
sonra hükümet konağında vila
yet kaza kaymakamlarile vila
yeti alakadar eden meseleleri 
tetkik etmişlerdir. a. a. 

~ 

~da caristanda 
nüfus 

tahriri 

Buda beşte - Macaristan Milli 
müdafaa kanunu mucibfoce bii

kümet 19 teşrinisani gece~i t3h 
rjri nüfus yapılmasını emretmiş

tir. 

• 

tayyare vermiş olan bir firma

nın bir İngiliz heyetinden 1600 
tayyare daha sipariş alacağı 

bildirilmektedir. a. a. 
-"'"""" 

Belçika 
Nazirlar meclisi nıühim 

bir içtima yaptılar 
Bürük~el, 7 - Belçika baş 

vekili, hariciye ve milli müdafaa 

nazırlarını kabul etmiş ve uzuo 
müddet göriişmüşti:ir. 

Müteakiben nazırlar meclisi 
toplanmıştır. 

Siyasi mahfillerde bu içtima
ın Alman tayyareleri tarafmdan 
Btlçikanm bitaraflığının müte
madiyen ihlal edilmesini Berlin 
nezdinde protesto edjlmek üzere 
yapıldığı söylenmektedir. 

İsviçreli 
Bir istikşaf heyeti 

Belgrada geldi 
Belgrad, 7 - İsviçreli bir is

tı kşaf heyeti Belgrada gelmiş
tir. Heyet ticaret yollarının tes
biti hakkında müzakerelerde 
bulunacaktır. 

Garp cephesinde 
Şiddetli bir hava muharebesi oldu 

9 Alman tayyaresi düşürüldü 
Garp cephesinde : 
Paris, 7 -
Dün iki taraf ha va kuvvetleri 

arasında büyük bir faaliyet kay~ 

dedilmiştir. Ş:ddetli bir hava 
muharebesinde 9 Alman avcı 

tayyaresi düşürülmüştür. 9 Fran· 
sız ve 27 Alman avcı tayyaresi 

e 

arasında vuknbulan bu muhare
bede Fransız tayyareleri biç bir 
zayiata uğramrımıştır. 

İngiliz bava kuvvetleri garbi 
Almanya üzerinde istikişaf uçuş
ları yapmışlar ve kıymetli fo
toğraflarla dönmUşlerdir. Bun
lardan biri üssüne dönmemiştir. 

FiNLANDiYA 
Fevkalade tedbirler alıyor 

Kabine Moskovadaki heyete talimat üönderecek 

Helsinki, 7 - Fiolandiya ka
binesi bugün toplanarak Mos-

kovadaki heyete verilecek tali
mdı tesbit edecektir. Milli mü

dafaa neznreti halkın himayesi 
için bazı tedbirler almış ve halk 
gecenin bazı saatlerinde uzak-

larda dolaşmamaya davet edil· 
mjştir. 

Mektup, telgraf ve telefon 
muhaberah kontrol altına alın
mı.ştır. Telef.,;D mu ha' eresi yal
nız Fmlaodiya, İsveç, Alman, 
Fransız ve lngiliz lisanlarile ya· 
pılacakt,ır. 

l 
Almanlar Belçika ve Holanda; 

f sve~ ve Danimarka sa
hillerine sa bih torpiller 

koyuyorlar 
Paris, 7 - Almanlar İsveçle 

Danimarka arasına yüzen tor
piller koymağa devam etmekte
dirler. Konan torpil adedi 300 

zü glçmiştir. Torpil yüzünden 
bu havaliden pek az vapur geç
mek cesaretini göstermektedir. 
Bu torpillerden üçü Norveç ve 
otuzu Danimarkanın şark sahil-

• 
iP.rinde karaya çarparak patla-
mışlardır. a. a. 

Nazilli 
Çocuk esirgeme kurumu 

96 çocuğu giydirdi 
Nazilli çocuk esirgeme kuru

mu cijmhuriyet bayramında yok
sul ve yetim köy çocuklarından 
96 yavruyu elbise, çorap ve 

kunduralarını vermek surctile 
giydirmiş, kuşatmış ve kitapla
rmı da temin etmiştir. Bundan 
başka kurum bu yavruları bay-

• 4 
ram günü kendisine misafir e-
derek yemek vedirmı br. 

Nazilli çocuk esirgeme kuru
munu bu insani hareketinden 
dolayı tebrik ve takdir ederiz. 

·~~ 

Hamiyetli bir Bayan 
Sümer Bank Nazilli basma 

fabrikası grever şefi B. Edibin 
annesi Bayan Şerife, fakir ve 
kimsesiz köy çocuklarına yar
dım olmak üzere Nazilli çocuk 
esirgeme kurumuna 18 lira te
bı:rru etmiştir. Çocuk esirgeme 
kurun· u bu hamiyetli anneye 
teşekkür etmektedir. 

Hükümdarları arasında 
mühim bir mülakat oldu 

Büriiksel, ? - Belçika kralı 
Leopolt saat 20 de otomobille 
Lahiye b~rel<et etmiştir. . 

Kral .,;e kraliçe arasındaki 
görüşme sabahın ikisine kadar 

devam etmiştir. Bu görüşmede 
her iki hıJ 1 : "' ıe tın hariciye na
zırları da hazır bulunmuşlardır. 

- ~-

Mısır ~eliahti 
İtalyan büyük elçisi ile 

bir mülakat yaptı 
K~hire, 7 - Veliaht Mebniet 

Ali, İtalyanio Kahire bilyük el
. çiliğine gidereL:: e!çi il~ uzun bir 

mülakat yapmıştır. 

C. H. P. 

ı 

Hasanefendi, Ramazan- 1 

paşa semt ocağı reisli- 1 

ğinden : 
Ocağımızın yıllık kongresi 8/ 

11/939 çarşamoa günü !ıaat 20 
de Parti binasında yapılacağın-

dan ocağımızda yazılı azanın 
teşrifleri rica olunur. 

Dikili felaketze
deleri için 

Aydın Kızılay merkezine 
yap1lan teberrular 

Lira K. 

925 21 Evvelki yekun 
10 70 Y cdi eylül ilkokulu ta

lebeleri 

935 91 Yekün 

Parti 
Ocak kongreleri -
Aydının Orta mahalle ocak 

kongresi dün akşam Orta ma
halle ilkokulu binasında yapıl· 

mıştır. 

Sayın valimiz B. Sabri Çıta
kıo yüksek huzur!ariyle şeref 

verdikleri bu kongrede Parti 
vilayet idare heyetinden Ahmet 
Emin Arkayn ile Raif Aydoğdu 
da hazır bulunmuşlardır. 

Kongre riyasetini valimizin 
kabul buyurmalaTı rica edilmiş 
ise de kendileri konuşmaları din 
lemekteo daha derin bir zevk 
ve istifade duyacaklarını söyle
meleri üzerine birinci reisliğe 
Ahmet Emin Arkayn . ve ikinci 
reisliğe Raif Aydoğdu srçilmiş
lerdir. 

Evvela ocağın bir senehk ça• 
lışma raporu okunarak umumi 
heydce tasv.p edildikten sonra 
vilayeti ""e belediyeyi alakalan-
dıran muhtelif dilekler üzerinde 
konuşulmuş, bunlardan nahiye 
kongresine bildirilmeleri faydalı 
görülenler tesbit edilmişti. 

Yeni sene bütçesi kabul olu· 
narak idare heyeti ve nahiye 
kongresine gidec-ek mümessille
rin intihabı yap·lmışhr. 

Bu intihapta oc k idare hey
etine Mehmet Nuri Oktay, Meh 
met Özaydın, Halil İbrahim Ok 
şan, İbrahim Cirit, Mustafa Ar
san ve mümessilliklere de Ah-_, 
met Emin Arkayn ve Mustafa 
Koz.ın seçilmişlerdir. 

Kongre sonuna kadar &amimi 
bir hava içinde cereyan etmiştir. 
~ 

Parti ve Halkevlerinin 
Teftişleri devam ediyor 

Parti mıntaka müfHtişimiz 

Mardin mebusu Dr. Rıza Levend 
Nazilli ve Karacasu Parti ve 
H alke \1 leri teşkilatı :JI teftiş et
mek üzere beraberlerinde Parti 
vi layet idare heyeti reisi B. 
Etem mendr es olduğu halde bu 
sabnh şehrimizden hareket et· 
mişle rdir. 

Valimizin ziyar.etleri 
Sayıo valimiz 8 . Sabri Çıtak 

d ün öğleden sonr~ Halkevini 
ziyaret ederek sosyal ,yardım 

şubesinin fakir çocukları giy

dirmek için yaptığı hazırlıkları 

gözden geçirmişler \"C müteaki
ben belediyeye gelerelc bir müd · 
det şehir ve belediye işleri etra
fıoda belediye reisimiz B. Etem 
Mendresle konuşmuşlardır. 

Hatay vilayetimiz 
Yeni vaziyete göre tashih e

dilen harita ve atlaslar tedarik 
edilinceye kadar kullanılacak 
olan eski Türkiye haritaları ile 
eski atlaslarda Hatay vilayeti
nin muallimlerce milli hudut İ· 

çerisinde gösterilmesi alakadar· 
lara bildirilmiştir . 
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Nüfus siyaseti ve 
çocuk bakımı 

nh · sarlar idaresinin 
Yeni teşkilat kanunu • • 

pro1esı 

~DYO 1 
ÇARŞAMBA 8/11/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

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

Yazan : Çocuk hastalıkları mutahass.sı : İnhisarlar umum müdürlüğü· ' 
nün yeni teşkilat kanun projesi 1 

mütaleaları alınmak üzere Ve
kaletlere gönderilmiştir. Proje- 1 

Yanşan ve Çankırı tuzlaları 
Çamaltı tuzla~u gibi merkeze 
bağlanmaktadır. Proje ile kad
ro!arda değişildik icra veya ih
das ve ilga yapılması için umum 
müdürlüğe sal-:ihiyet verilmekte· 

Dr. Remzi Ulutaş 

-2 
Nüfus !;İyasetinde meme emen 

çocuklar ölümünü azttltmak 
içio, sıhhat vekaleti elden gel
diği kadar her sene bütçeslne 
bir teşkilat ve müessese ilave , 
etme!de, ço;uk bahım evle!'İni 
ve süt çocuğu müşavere yurt
larını çoğaltmaktadır. Bunun . 
için hükumet biitce~ioden ba\nm 1 
evleri açılıyor, nüfu!lu 10,000 1 

den fazla ve bütçesi 50,000 ni 
taşan her belediye süt çocuğu 

müşavere evi açmak mecburiye
tini bıfzıs!!ıhha kanunile tesbit 
etmiştir. 

Bundan başka çocuklara, te· 
miz bava, bol zıya almaları 

içi?S çocuk bahçeleri, ve parkla· 
rı yaptırılması için belediyeleri 
mecbur tutmuştur. 

Çocuklar en ziyade ilk yaşta 
ölürler bir çocnk ance memesi· 
ni ne kadar az emerse ötümü 
o oisbette çısbuk olur. 

Anne südü ile beslenen ço
cuklar hastalığa karşı dayanıklı 
olurlar. hk yaşta ölen çocukla· 
rm sebepleri muhteliftir. Daha 
ziyade ailelerin fakrı zarureti 
baba ve ana'1ın dikkatsizliği, 

bilgisizliği, vakıt ve zamanında 
çocuk doktoruna getirmemeleri 
yüzündendir. Kışın çocııklar so· 
ğuk zamanlarda göğüs hastalık· 
tarından yazında i'balden çok 
&lürler. 

Sıcak mevsimlerde: sütlerin 
bozulması, stcağm barsaklarda 
tenb~llik, ve betaet ba!in\ ede· 
rek mikropların faaliyetini art· 
tırması, gıdayı intizamsız me
me vermeler kay ishal suretinde 
kendini gösterir. 

Tabii fakru zaruretin, meske
nin çocuk ölümünde tesiri inkar 
edilemez. Sahibi servet bir ada 
mın konforlu, ha vedar, geniş, 

bir evi ile dar, pi;, hııvasız ev
de yaşayan çocuk bir değildir. 

Aniıe südü en iyi ve kolay 
hazmı olan ve çocuğu en ziya· 
de elverişli bir gıdadır. Bunda 
ancak beş altı yaşa kadar doğ· 
rudan doğruya besleyebilir ise 
~e bu zamandan !!:nra çocuğa 

hariçten vitaminli, miltemmim 
gıdalar vermek icap eder. Bu
ntın için derhal çocuk doktoru· 
na müracar..t baş gösterir. Tc· 
bir caiz değildir. Gittikçe çocuk 
zayıflar kansız kalır hastalığa 

karşı dayanması azalır. 

Bareket versin ki Türk ka
dınlar1, ekseriyetle kendi me
mesiyle çocuğunu bulı?r. Ve 
çocuklar hastalığa karşı şiddet
le mukavim o!u•lu. Yalrıız Türk 
kadını ve köylü6ünün bir kaba
hati varsa çocuk be· le.nesio;, 
ve sa.:stla muntazam meme ver· 
mesini, çocuk beş altı aylık 
olunca hariçten memesine ila· 
veten mütemmim gıdalar, ve 
vitaminlere baştamagmı bilmez. 

Fena adefer netice!!İ çocuğu 

avutmak bahanesiyle her ağla
dıkça meme verir. Buda çccu · 
ğun mide ve bnrsaklarını bozar, 
kay isal başlar. Bur.uda diş ç:· 
karma zamanına rast gelmesi 
yüzünden koca karılar cahilane 

dir. Projtye bağlı muvakkat 
maddeye göre memurlw.rın yeni 
bareme iıılibak ettirilmesi şöyle 
olacaktır : 

.. Memura verilecek derece 
o tarihte aldığı ücretin tekabül 
etliği derece ve aynen tekabül 

, etmediği h kdirde en yakın de
recedir. Mt-murun 8 temmuz 39 

olarak dişten ilerfgeldığini zanne· I ye ;;:;öre hukuk müşavirliği, u- ı 
derler ve he.r kesi iknaya çalışır- ~ m: m muhasebe, inşaat, levazım \ 
lal". Çocuk haft.;; larcıt İ9halden ı ve mübayaa, m~murine D$!kHye 
kar gibi erir, bir deri bir ke- j ve evrak gibi yardnı:cı servi•ler 1 
mik kaldıktan sonra doktora 

1 
umum müdürlilğe bağlaGmalıta 1 

müracaat ettiğini, bu yez Ay· idare kısım mfidürlüğü kaldırıl- 1 

dında çok teııadüf ettim. Hal- ı maktad ır. Umum müdürlük mü- 1 

buki Avrupada fabrikada ve f bim işleri~ meşgul olmasını ve 
ekmeklerini geçimlerini bariçbn · ~urakabe vazifesini hakkiyle 
kazanmak mecburiyeti olan ka- ? yapıla1 ilmesiui tt:min için iki 
dınlar çocuklarına tam manasi- f tane umum müdür muavinliği 
le anne meme~i veremezler. I ihdas olun~aktadır. ~Gece pro· 
Meseli bir alman kadmına, ço· 1 jeye göre Istanbul fabrikalaran
cuğa meme v~rdinmi diye so- ; da ayrı ayrı mevcut tamir atel
rarsanız göğsü kabara kabara J yeleri Cıbali tütün fabrikasında 
evet verdim der, ne kadar di- l birleştirilme"te ve bir atelye 
ye sorduğunuz zaman iki ay l haline getirilmektedir. Tütün 
diye cevap verebilir ve bunu 1 kısmına bağlı ziraat ve ziraat 

geçmez, Böyle olduğu halde • fen şubeleri tütün ve ziraat fen 
her alman kadınını çocuk ha- \ şubesi namı altında birleştiril
kımını ve bedemesini bilir, lii- mektedir. 

tarihindeki ücreti en yal<ın de
rece ücretinden hter fazla ister 

noksan olsun terfi edjnceye 
kadar 8 temmuz 939 tarihinde-
ki ücrdinin verilmesine devam 
edilir. Fazlalık tahdirinde ara• 
daki fark bütçe tasarrufundan 
tesviye o~unnr. 

Memurun 8 temmuz 939 tari-

12.30 Program ve memleket 
saat ayar!. 

12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30· 14.00 Müzik (Küçük or

kestra Şef : Necip Aşkın ) 
18.00 Program 
18.05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri 
18.25 Türk Müziği 
Çalanlar: Fahire Fersan, Re

fik Fersa1.1, Cevdet Kozan, Re
şat Erer. 

1 - Okuyan Melek Tokgöz 
1 - Şetaraban pe~revi 

2 - Faize • Şetaraban ş:ırkı 
( Badei vuslat içilsin ) 

3 - Sadettin Kaynak • Ş~t 
araban şarkı (Gecemiz kapknra) 

' 4 - D~de - Ş~taraban şarkı 
hindeki ücreti müteakip iki de-

zumsuz şeylerle çocukların mi- Kısım müdürlerine bağlt şube !' recenin tam ortasına tesadüf 
de ve barııaklarını bozmaz Uç muamelelednin takip ve intacı 
saatte bir emzik verir ishal kıs m müdürle! inin salahiyet ve ederse yukarıki der"ce en ya

kın derece itibar olunur. 8 tem f 

(Gözümden gönHimden) 
5 - Şetaraban şarkı ( Bah· 

çelerde aşlama ) 

hastalığına almanyAda hemen mesuliyetin~ bırakılmakta, mer-
ÇQk az tesadüf edilir. kezde bir memurin komisyonu muz 939 tarihindeki ücretiyle 1 

teşkil edilmekte, m~rkez. ve t : ş- g( çirdiği müddet tahsil vaziye · 
Yazıo sıcak aylarında küçi.1k · 

v d rada inzıbat komisyonları teşkil tine göre iki veya üç seneye l 
2 - Okuyan Semahat Öz

denses 
1 - Reşat Erer -Keman tak 

1 

sımı 
çocugun en az memesi, ve sa e 
· · ı k edilm,·ktedir. Tefti~ şubesi mü- baliğ olan memurlar hu madde yımesı, yağ 1 ve şe erli, şeyler- " 

d k dürlilğü, reislik h~linc getiril- hükümleri dairesinde ithal edil-en sa mılması, hafif giydiril-
mesi, yatakta az örtülmesi, bu- mekte, taşralarda~ i müstakil digi dereceden bir yukarı de· 

1 d v d f müdürli!kler haşmüdürlük unva- receye terfie ve bu derecenin un ugu o anın geceleri serio, ı 

2 - Lemi~ Uşşak Ş••rhı (Gün 
ler geçiyor) 

3 - Artaki-Uşşak şarkı (Sev 
d<ıma yakın gel) 

4 - Klarnet Şükrü - Uşşak 
ve havalandırılması lazımdır. 1 nıoı a\maktadır. ücretine hak kazanır. ,. 1- ---=--= -::::::-~ =--~--____ _....., . ---J . ...... ~·· -· r.ıı•~.......::.. - ~,.....,~~~""ı...·· J 

Bizde : Binde bir sıhhi, veya i 
şarkt ( Gezer dolaşırsııı ) 

S - Uşşak saz semaisi 
ailevi bir m~cburiyet sebebj}e Aydında : 1. 

çocuk haliçten süt ile beslen- - "** 

AYDOGDU 
3 - Okuy:an Sadi Hoşses 
1 - Selihattın Pınar - Kar 

cığar şarkı (Sana gönül verdim) 
2 - Karcığar ş~rkı ( Bikesü 

biçareyim) 

mek lazım gel~e, temiz süt bul
mak imkinsızdar. Muhakkak pis 

inek sütü, pis şişe, pis meme 
başı, o çocuğu az bir zama~da 
öldürmeye kafi sebeptir. 

Mütemetdin meruleketferde 
h~men bütün şehirlerde sıhhi 

süt bulmak mümkündür. Bu süt
ler ( Tüberkülin zerkile verem 

olmadığt anlaşılan kuru ot, ve
ya başka sıhhi bir yiyecek ile 

beslenilen, her gün temiıleoile
rek iyi tutulan a bırlarda yaşı-

yan inekJerden, el ve elbisesi 
dezenfekte edilmiş inekciler ta

rafından te.niz kap!ara sağılan
lardır. ) 

Siltün matlup derecedt- olması 
için inek salim olması ile b~ra-

MAGAZASI 
Her Nevi ı;,şaat !Jla/zemesi 
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. Aydın tapu sicil 
1 muhafızlığından 
1 Köşk nahiyi:!sİnin serdar lrn · 
f yusu mevkiinde tarafları doğu-

1 su yol ve tarla batısı dağlı mus 

tafa karısı feride fida~hğı lrn
zeyi ferideye ait bahçe yolu gü 
neyi kamil valdesi rahime ile 

çevrili 500 m2 miktarındaki iki 

1 
odalı bir bap hane ve avlusu 
serbl'.:st süteyman oğlu mustafa 

1 
serbestin harici satış yolu ile 
320 senesinde köşkten küçük 

l osman oğlu halilden satın ala
f rak o tarihten bu güne kadar 
f malik sıfati!e ve hüsnü niyetle 

ı senetsiz ve nizasız ve fasılasız 
olarak tasarrufunda bulundur· 

1 duğu köyünden getirdiği ilmü-

haber münderecatından anlaşıl
mıştır. 

1515 numaralı kanunun hü· 
kümlerine göre tasarrufunun 
tesbiti için 25Il1/989 tarihine 
müsadif cumartesi günü mabal
Hne tahkik memuru gönderile
ceğinden bu gayri menkul üze· 
rinde her hangi bir tasarruf ve 
bir ayni hak iddiasında bulunan 
ların ell~rindeki resmi vesika
larile birlikte tahkik gününe 
kadar 1408 fiş sayısile aydın 
tapu sicil muhafızlığına veya 
hhkik günü mahallinde buluna
cak tahkik memuruna müraca
atla itirazlarm1 bildirmeleri ve 
tahkik günü komşularınında ma 
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. (95) 

3 - Hicaz türkü ( Dağlar 
dağlar viran dağlar ) 

19.25 Konuşma ( Dıt politika 
hadis deri) 

19.40 Türk müziği (Fasıl he· 
yeti) 

20.'20 Temsil 
"Bir ad koyamadsm,, (Yazan 

Rıfat Nerin) 
20 50 Konuşma (Haftalık pos· 

ta kutusu) 
21.10 Müzik ( Riyaseticumhur 

bandosu: Şef İhsan Künçer 
1 - Theo Rupprecbt: Marş 
2 - P. Lacome : La Feria 

( İ!oaoyol suiti) Los Toros, La
reja, La Zarzuela. 

·ı 3 - J. J. Mayan : Denizde 
4 - H. Maquet : Aoamlı'iar 

t dansı 
ll 22.00 Memleket saat ayarı 

22.00 Ajan51 ziraat, esham, 
i kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

ber iyi bakılınas•, ve yolunda 
beslenmesi, lazımdır. Yeşil ot, 
şaliam, ve pancar yaprakları 

ve saire bu gibi şeyler inc·ğin 
sütünü muzır kılar. Gebe ve 

hastalıklı hususile memesi ilti
haplı, itJhale müptela inek sütü 
kullanmamak lazımdır. Çocuğa 
gayet temiz sağılmış ve muzır 
biç bir madde ilave olmamış 
mikroptan ari süt verilnıelidir. 

1 
22.20 Serbest .saat 
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f 22 55 Müzik (Cazband - Pl) 

Bizde maalesef belediyelerin 
' ihmali yüzünden her yerde sıh

hi süt bulmak imkanı görüleme
mektedir. Ancak Anknrada fen- ı 
ni şekilde takim olunmuş sıhhi 
süt satılaıakt-:dır. Avrupada bir ; 

çok yeri< rdf! belediyelere ait 1 
veya erhabı hamiyet ta . afmdan . 
tesis o:unmuş ( Süt damlası ) 
namında bayrcthaueler vardır. 
Burada takim olunmuş sıhhi ve 
ucuz süt satılmaktadır. 

- Sonu var -

Aydın Bölge Sanat Okulu satın alma komisyonu 
başkanlığından: . 

Aşağıda yazılı beş kalem gıyım eşyası 24/]1 /1939 cuma günü 
saat 15 de açık ekslltme ile ve ayrı ayn satın almc:cnktır. Ek
siltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bulundukla
rına dair belge ile muvcıkkat teminatlarmı oıals<'nc'ığ11Ja yatınl
m ış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksiltmz.ye 
çıkanlrn g:yim eşyası nümuneleri hergün okulda görölebilir. 

Cinsi 
Harici elbise lf askctile 
İş elbisesi 
Dahili elbise 
Postal 
Hamaın havlusu 

Miktarı 

85 takım 

115 " 
205 " 
210 çift 
220 adet 

M. Fiatı Tutarı Teminatı 
Lira K. Lira K. Lira K. 

20 00 1700 127 50 
4 00 460 34 50 
4 50 922 50 69 19 
5 50 1155 86 62 
3 00 660 49 50 

8 12 17 23 (93) 

ve kapanış ı
ı 23.25 ·23.30 Yarıoki program 

l 
, ... -... Abone ıeraiti • 
i y ılhğı her yer için 6 lira. f 

Alb aylığı 3 liradır. : 
:3 aylı~ı 150 kuruştur. ! 

• ldnre yeri: Aydında C. H. i 
; P. Bu,mevi. : 

gazeteye l\)t ya:ı:ılnr için ; 
: yazı işleri müdürlüğüne, ilan- ! 
; lnr için idare müdürlütün .. ! 
; 'llÜr:ıca:ııt edHmelidir. i . . ........................................... ········ 

lmtlya:ı aahllıl ve Umumt Ncıqrlya• 
9.lüdürü ; ElcAl Mcndraıı 

BHıldı~ı yer 

C lI P Bıısımcvi 

Yeni tab edilen "Köv Posta,, defterleri matbaamızda satılır 


