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YAZAN: Talat Kulag 

Cenevre, ( Hususi ) - 938 Yı
lının, ıon ayının son .. 1 . C ' gun erı .• 

k 
enebvrc kalın ve beyaz bir 

ar ta akasile örtu"I" s k u .. 
ole ak~arda karları temizliyen 

l'me lerın k ·· k 
b k . ure seslerinden 
aı a hır şey işitilmiyor.. Ara 

sıra . tekerlekleri zincirli oto-

~~bılleri~ caddelerden geçtik-
görulüyor. Seyahat . 

ları önü d k BJans· 
cek lt e ış sporlarına gide-
1 bgok P~ntolonlu dağ yolcu-
arı e leşıyor .. 

Beyaz "l" b' 
da d' . ' . 0 u ır çarşafın altın-
t 

1~ hır tabiat canlılığını gös
b~~me ,~en çekiniyor gibi.. Mon-

an ... "öprüsünden iç lsviçre-
ye dogru uza . 

Nafıa Vekileti 
Elektrik tehlikesine karşı renkli 

afişler hazırlıyor 
Ankara 12 - Nafııt Vekaleti j tehlikelerden ne suretle korunu-

Elektrik tehlikesine karşı bir lacağ1nı ve tehlike anında ah-
çok renkli afiş ve broşürler ha- nacak acil tedbirlerin her kes 
zırlamaktadır Memleketin her tarafından anlaşılacak şekilde-
tarafına tevzi edilecek olan bu dir. Bunlar halkın toplu bulun· 

duğu ve her kesin görebileceği 
afişler muhtelif şekiller ve lev- yerlere asılacak ve bilhassa 
hal"'rdan mürekkeptir Broşürler, mekteplere gönderilecektir. 

-·-·~~~~====-=-===-=----

nazırları 
Romada ziyaretler yaptılar kral misa

firleri kabul etti 
nan mas mavı Ce-

nova göt·· .. · R 1 1 d unun ıskelelerinde yan- oma 2 - ogiliz başveki- Saat 11,5 da kral misarfirleri 

kabul etmiş v.: öğle yemeğine 
alıkoymuştur. Öğleden sonra 
Kiçi sarayında Lord Halifaks 

taat~llç~r~lı beyaz vapurlar kış liÇemberlayn ile hariciye nazı-
ı erını ge · · l rı Lord Halifaks bugün Pante-

bacalarının çırtıyofr adr .. Tütm~yen onda bulunan kralların mezarına 
u e ra ın a martıler h 

ÇU§uyor.. Kö .. ve meç ul asker abidesine çelenk 
boyunlu k .. pru altında uzun koymuşlar ve yolda halk tara-
sabah b ogular, su ördekleri, fından şiddetle alkışlanmışladır. 
Ş h· anyosuna hazırlanıyorlar. -

ları:d:de sakinleşen hayat, dağ-
çe t b' hırçınlaşıyor, yükseldik-

a ıatın b 1 ., 
hissed' eyaz aşıp ııındıgını 
selen ~?r~~·· Yamaçlarda yük
liıe . duyu. otellerin pantları 

rın e bınlerce 1 tepeden k hk porcu... Her 
. . a aba ve v l ki 
ıtıdiliyor. Belliki b çıg ı ~r 
ve üzü t .. d ' uralarda 11 

n u en eser k T 
asılı telef eri ki b yo ·· ellere 
l er, er ıaat d v 
arı ıeyyahla dold ag-

da tam b' uruyor. Bura-
leksiyonu ı~ çehre ve millet kol-

yanın sarı ı;~n8Jıyor. Şarki As
Kaliforniyal ın akn, Amerikanın 

ısına ada h . 
ten insan ve t' r er cıns-

ıp ... 
Muhakkak ki 1 . 

ıı M'll l svıçre dağları 
ı et er ce · .. 

rtnd mıyetının salonla· 
b. . an ~z farklı.. Bütün dünya 
ırıne dıplom t d'V 

gönd . a ıgerine seyyah 

k 
erıyor. Gelenler aynı fakat 

ma sa ti ar başka.. ' 

İkiyüz metre yüksekten "C .. 
nevre " ye b' .. e 
tık .. ır goz gezdirdim 

gorecev · · ·· 

Fransanın -···-
Suriye komiseri radyo 1 

ile bir nutuk söyledi 
Berut 12 - Havans ajansı 

bildiriyor. 
Fransanın Suriye ali komi 

seri radyo ile neşredilen bir 
nutukta Fransanın kendisine 
tevdi etmiş olduğu manda vazi
fesini sonuna kadar ifa etmeğe 
karar vermiş olduhunu söylem•ş. 

Roma konuşmalan 
etrafında malum at 

alınamıyor 
Paris 12 t- Royter ajansı 

bildiriyor. 
Romada yapılmakta olan İn

giliz - İtalyan görüşmeleri etra
fınde pek az malumat toplana 
bilmiştir. 

Kont Ciyanoyu ziyaret ederek 
bir saat görüşmüşlerdir. 

Çin hükumeti 
-···-

Amerikaya ikiyüz tayya
re sipariş etti 

Vaşington 12 - Nevyork He
rald Gazetesinin yazdığına 
göre Çin hükfımeti mart ayında 
teslim edilmek üzere Amerikaya 
iki yüz bombardınan tayyaresi 
sipariı etmiştir. 

Leh -Alman 
Görüşmeleri yeniden 

inkitaa uğradı 
Berlin 12 (A. A.) C- Alman

yadan çıkarılması kararlaştırı-

lan Polonya yahudileri mesele
si hakkında Almanya ile Polon· 
ya arasında yapılmakta olan 
müzakereler yeniden inkitaa 
uğramıştır. 

Polonya delegasyonu talimat 
almak üzere Varşovaya dönmüs- 1 

IF ılistinde yeni hadiseler 
1 
1 A • 

Asilerin Reisi ile lngilizler arasında 
şiddetli bir muharebe oldu 

Kudüs 12 - lngiliz kıtaatı 
Arap tedhişçilerinin reisi Arif 
Abdürrezakın bulunduğu yeri 
tesbit ettikten sonra şiddetli 
bir taarruz yapmışlar ve saat
larca devam eden muharebeden 
sonra; isiler ihata çenberinini 

yararak kaçmağa muvaffak ol

muşlardır. Her iki taraf mühim 
zayiat vermişlerdir. 

Hayfa 12 - Gün battıktan 

sonra ışık yakılması ve halkın 
dışarı çıkmasıl yasak edilmiştir. 

~~~~...,..,.._,.-~~.....,...:--:=•~==~~~=i:==~~~-

Afganistanın yeni Moskova 
Ankaradan ayrılıyor 

sefiri 

Ankara 12 - Afganistanın Moskova büyük elçiliğine tayin 
edilen Sultan Ahmet Han memleketimizden ayrılacağı için bugün 
başvekil Celal Bayar ile hariciye vekili Şükrü Saraçoğlunu ziyaret 
ve arzıveda etmiştir. 

Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu tarafından bu akşam Ankara· 
palas salonlarında Sultan Ahmet Han ıerefine elli kiş;lik lıir 
ziyafet verilmiştir. 

Bu ziyafette bütün Sadabad paktına dahil olan devletlerin 
mümessilleriyle vekiller, bazı m~buılar ve hariciye vekaleti erkanı 
bulunmuşlardır. a.a. 

Muğla vilayeti ile bazı kazalarında 
elektrik tesisatı yapılıyor 

Ankara 12 (A.A) Haber aldığımıza göre Muğlada kurulacak 
olan İdro elektrik santrala ve tesiseıtının projesi Nafıa Vekaletin-
ce tastik edilmiştir. Vekalet bundan başka Köyceğiz, Marmaris, 
Küllük, Ula, Dadca ve Fethiye kasalarının elekrtik projelerini de 
tastik etmiş olduğundan bu kasabalarımız yakında eJektiğe k~
vuşacaklardır. 

İstanbul tramvay şirketi mümüssilleri 
Ankaraya gidiyor -

Ankara 12 - Hukümetimizce satın alınması karaştmlan İs · 
tanbul tramvay şirketinin mümessilleri bir kaç güne kadar Anka-
raya geleceklerini bildirmişlerd ir. a .a. 

İspanya ,heyeti 
Daladye ve Bone ile 

görüştü 
Paris 12 (A. A .) - Başvekil 

Daladye Barselonda tetkik se
yahati yapmış olan heyeti ka
bul etmiştir. Heyet bilahare 
hariciye nazaretinde hariciye 
nazırı Boneyi ziyaret etmiştir. 

C. H. P. 
Genyönkurulda 

Münhal olan iki azalığa 
seçilenler 

Genyönkurul üyesinden Hüs
nü Çakırın İktisat vekaletine 
Hasa n Ali Yücelin Maarif ve· 
kalet ne t ayinleri dolayısiyle 

g "l gınız, arkasını mavı 
o ve beyaz d "'l k 1 ag ara çevirmiş 
ıvrı an koca b' b' 

tır S v ır ına olacak-

B 
.. agı solu beyaz kar d 1 
aharın ·ı o u .. 

1 . . :eşı çamları, dış renk
erını degiştirmişler .. 
Yavaş yava l 1 

Umumi kanaata göre sulhun 
muhafazası için alınacak ted
~irler etrafında görüşülmüş 
ltalyanın Fransaya karşı serdet
tiği matalibat mevzuubahs ol
mamıştır. a.a. 

Harp malülü erbayve 
erlerin terfii 

boşalan Genyönkurul üyelikleri· 
ne Ordu mebusu Hamdi Yalman 
Gireson mebusu İsmail Sabuncu 
Parti nizamnamesinin 29 uncu 
maddesi mucibince Parti Gen
başk urulunca seçilmişlerdir. 

Hamdi Yalman ve lsmail Sa
buncu dünden itibaren partide
ki vezifelerioe başlamışlardır. 

sok kl ş a ça ın.. Karlı a arı g · 
pe = Sulh eçın v~ Av~nüdela-
ilerleyin ckadde~ı. Üzerind~ 

.. uza tan ıncecik ~ .. 
nen kıvrıntılı bat b gor;-
muazzam bir .. aşınız a 
rak .. k cııım ola-

.. yu selecektır .. Şimdi b" .. k 
sutunlu ka 1 d uyu 
n . pı ar an geçerek bi-

aya gıreı· ım .. 
Burası b' 

istiklalini ır . zamanlar Hatay 
" Milletler c~ü~afa~ ettiğimiz 

fık mes .. mıyetı " binasıdır. 
aısıne C . 

çük bır otel' d enevrenın kü-
yet Am .kın e baılıyan cemi

erı a re· · " v·1 ısı cumhurunu 
ı son ,, un teklif' .. . 

rulmuş ve 1924 ı uzerıne ku-
te bu yeni b' 

nanın inaasına ka ı-
y rar ve . t' 

Sonu 3 li & rmış ır. 
ne Sayfada 

Almanya 
Hükumeti F elemengi 

protesto etti 
Berlin 12 (A. A.) _ · Alman 

hükümeti Amisterdam ve Lahi

deki Alman .konsoloshanelerine 
karşı silah etılmasını protesto 
için Alman elçiliğine emir ver
miştir. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

Yazısının dünkü nüshamız
dan devamı ikinci sahifemiz
dedir. 

Geçen sene intişar eden bir 
kanunla vatan müdafaası uğrun
da malül kalmış olan kahraman 
zabitlerimize bir misli daha ter
fi zammı verilmiş, fakat bu 
zamdan malül erbay ve erler 
istifade ettirilmemişti. 

Yüksek partimizin himayesi 
altında teşekkül eden ve malül 
efrat ve küçük .zabitlerin de 
hak ve menfaatlerinin müdafa
ası esas gayelerinden olup or
du maluller birliğinin teşebbüsü 
üzerine bu defa kahraman er
lerimizin de terfibi için bir ka
nun layıhası B. M. meclisine 
tevdi edilmiştir. 

Birliğin İzmir şubesi tarafın
dan evvelce genel başkanlığa 
bu hususta yazılan mektupta 

1 C. H. P, ye giren 
müstakil mebuslar 

Müstakil mebuslardan Konya 
saylavı general Ali Fuat Cebe-
soy ile İstanbul saylavı Refet 
Bele Cumhuriyet Halk Partisi-
ne girmek ve Parti mebusu o· 
larak çalışmak için müracaat 
etmişlerdir. Bu müracaatları 
Parti Genbaşkurca tasvip edil
miştir. 

ı·ren geç geldi 
Dün akşamki Afyon • İzmir 

katarı istasyonlarda yük alıp 
verme yüzünden şehrimize bir 
buçuk saat tehirle gelmiştir. 



YOzı 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 
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8 • Mücadeleye gerekli mal· 

zemenın ucuz olarak temini için 
gümrükten muafiyeti. (Ziraatte 
kullanılan bazı maddelerin güm 
rük resminden muafiyeti Chak
kındaki 1756 sayılı lkanunun 
bu bakımdan tadili.) 

9 • Yabancı illerden memle· 
kete sokulan ve Hzzat ecnebi 
illere giden ziraat mabsr.lat ve 
mevadın sıhhi bakımdan kont
rolü ve buna ait müesseselerin 
kurulması 

10 - Yurtda yetiştirilen ll · 
umum mahsulatın sıhhi nokta· 
dan kontrolü ve gerekli kanuni 
tedbirlerin alınması. 

Ziraat alat ve makinaları 
için encümen ruznamesi. 

1 - Çiftçinin pulluklandırılma· 
ıı ve modern it vasıtalarile 
techizini rasyonel bir şekilde 

temin için: 
a) Ankarada bir ziraat alet· 

leri fabrikasının açılması, 
b) Bu fabrikada imal edile· 

cek aletlerin taksitle çiftçiye 
tevzi edilmesi. 

2 - Tohumların temizlenmesi: 
a) Selektör mevcudunun 1500 

e ibliğı. 
b) Selektörlerle ilaçlanma 

makinasının ilavesiyle tohumluk· 
ların ilaçlanması. 

3 • Yazı kısa veya mahsulll 
çok olan vilayetlerde harman 
makinaları ve traktörlerin ta-
miri: 

a) Bu makinalar ziraat ' ban· 
kasınca çiftçiye ve köy teşek
küllerine uzun vadelerle veril· 
mesi. 

b) Yayım teşkilatı vastasiyle 
harman makınası ve traktörle
rin işlenmesinin temini., 

4 - Orta Anadoluda tınaz 
makinalarının kullanılması ~için: 

a) Vekaletin yayım ve teşki
latı vasıtasiyle köylünün tınaz· 
larının savrulmasının temini. 

5 - Hariçten gelecek ve ~da
hilde imal edilecek olan ziraat 
aletleri üzerinde iş, kalite ve 
fiyat bakımından vekaletçe bir 
kontrol tesis edilmesi. 

6 - Dahilde ihtiyacı karşıla
yacak kadar alat imal edilince

ye değin hariçten gelecek alet
lerin gümrüksüz olarak yurda 
sokulmasının temini. 

HUBUBATTAN 
Buğdag, arpa, yulaf, çavdar 

a) Türkiyeyi dünya rekabeti
ne dayanabilecek devamlı hu
bubat ihracatçısı mevkiine ge
tirmek. 

b) En büyün randımanlı tip· 
leri temin etmek. 

c) Kültür metodlarile istihsal 
ve satış usullerini islah ,.etmek. 

d) Müstahsilin gelirini artır

mak çarelerini bulmak. 
ç) Çiftçinin bilgisini artırmak 
f) İslih istasyonlarının bul

dukları yüksek vasıflı ltohum
lukların teminine çalışmak . ... 

g) İyi vasıflı hububat yetişti· 
ren çiftçilerden tohumluk satın 
alınıp selektörden geçirildikten 
sonra az bir bedel mukabilinde 
çiftçiye dağıtmak. 

h) ·Yabancı memleketlerden 
iyi tohumlar idhal ederek bun
lardan iyi netice verenleri ü-

retmek. 
i) İslah edilmiş tohumlukları 

çiftliklerde üretmek ve yaymak. 
y) Hububattan buğday işle

rindeki faaliyeti bilhassa birinci 
bölgede teksif etmek. 

k) Tahmil ve ihraç yerlerinde 
siloları çoğaltmak ambarlar te· 
sis etmek. 

l) 2056 sayılı kanunu:~bilhas
sa kalite buğdaylarını teşvik 
eder şekilde tatbik etmek. 

m) nakliyat masraflarını azalt 
mak. 

n) Büyük şehirlerde ekmek 
imalatını fabrikalaştırmak. 

o) Büyük istihsal sahalarında 
büyük değirmenleri ve bütün 
memlekette köy değirmenlerini 
teşvik etmek. 

p) İyi biralık;arpa yetiştiren 
yerleri tesbit edip fazla istihsal 
yapılmasını temin etmek. 

r) Hububat saplarından isti· 
fade çarelerini aramak. 

MISIR 
a) Samsunda bir zinat bölge 

enstitüsü kurmak ve burada 
mıntakayı ilgilendiren muayyen 
işlerle birlikte verim kabiliyeti 
fazla mısır çeşitlerini de temin 
etmek. 

b) Ziraat usullerini islah et-
mek. 

c) Y eşilköy ve Adapazarı to
hum islah istasyonlarının elde 
ettiği neticeleri yaymak. 

d) Samsunda mısır için bir 
silo tesis etmek. 

PİRİNÇ 
a) Su harklarının ve su işle· 

rinin düzeltilmesine l yarayacak 
kanun çıkarılması. 

b) Çiftçinin pirinç tarlasını 
sürme kanal ve set yapma iş· 

lerindeki bilgisini artırmak. 
d) İstihsal fiyatını düşürecek 

aletler kullanılmasını temin et
mek. 

e) Her mıntaka için iyi neti
ce veren tohumlukların tayin 
ve tamimi. 

f) Çeltik mıntakalarında de· 
neme tarlalarının kurulması. 

g) Antalya istasyonunun tak
viye edilmesi. 

h) Mühim çeltik bölgelerinde 
çeltik fabrikalarının kurulması. 

i) 3039 sayılı kanunun tadili. 
TÜTÜN 

1 - Tütün istihsali: 
a) Tütün prodüksiyonu •için 

başlıca alınacak tedbirler. Tü-
tün ziraati bakımından tetkik 
edilecektir. Bu tedbirler topra-
ğın işletilmesi gübre, münavebe 
fidtlerin yetiştirilmesi ekilmesi 
ğibi tedbirlerdir. 

b) İslah işleri: Yüksek kalite 
ve hususi vasfı haiz muayyen 
çeşitlerin yetiştirilmesi. 

c) Hastalıklarla mücadele. 
d) Mahsulün idraki ve kuru· 

tulması. 

e) İşleme denk usullerinin 
iyileştirilmesi maoipilasyonu u
cuzlatmak: 

f) Standart tip. 
g) istihsal fiyatını azaltmak. 
h) Tütün istihsalini artırmak. 

Münasip yerlerde yabancı çeşit
leri yetiştirmek. 

k) Bütün bu işler için bir tü · 
tön merkez enstitüsüne şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

AYDIN 

T. • 
Şubeleri toplantısı 

-·-
Haber aldığımıza göre onu

müzdeki cumartesi günü Nazil
lide, Kurban deri ve barsakla
rının bu yıl daha karlı bir gelir 
temin etme.si cihetini esaslan
dırmak için Bozdoğan, Nazilli 
Karacasu şube muhasipleri böl
ge başkanı Ahmet Emin Ar
kayoın riyasetinde bir topalan
tı yapacaklardır!. 

Vakıflar idaresi 
Nazillide fırın ve dükkan 

yaptırıyor 
Öğrendiğimize göre, Sümer 

bank basma fabrikası civarında 
bulunan vafık arsaya; vakıflar 
idaresince asri bir fırın 2 ev, 
kahve ve dükkan gibi binalar 
inşası kararlaştırılmıştır. Bu iş 
için yapılan keşif 15000 liraya 
lüzum hissettirmektedir . 

Ceryan eden muhabere ve 
muamelenin hitamı neticesinde 
inşaata hemen başlanacaktır. 

Jandarmada: 

Hırsız şebekesi 
Karapınarın Hacı Ali obasın

dan Kadir oğlu 326 doğumlu 
Ahmed Uysalın kilitli bulunan 
kapısını açarak odada bulunan 
sandıktan gelin cihazlarını aşır
dıkları sabit görülen Denizli 
kıptilerinden ve Denizlinin İn· 
cirli pınar mahallesinden Yaşar 
kızı ve Haydar karısı 336 do· 
ğumlu Dudu Babadağ ile, ayni 
mahalleden Mustafa kızı 300 
doğumlu Fatma Gül, Mustafa 
kızı 30 yaşlarında Gülsüm Ba
badağ jandarmamızca yakalan
mış bulunmaktadırlar. .Mesruk 
eşya aradan 24 saat ' gibi bir 
zaman geçmesinden hırsızlarca 
saklanmış bulunduğundan henüz 
ele geçirilememiştir. Araştırma
lar neticesinde ellerinde hırsız
lık semeresi olduğu aşikar olan 
muhtelif 5 parça eşya bulunmuş
tur. Takibat ve tahkikata de
vam edilmektedir. 

Yaralamışlar 
Koçarlıya bağlı Evsekler kö

yünden İbrahim oğlu 307 do
ğumlu İbrahim Albayrak Cin
cinden köye dönmekte iken Boy 
dereden Mestan oğlu Hüseyin 
ile Mehmed oğlu Mehmed ve 
Hüseyin oğlu Hasan tarafından 
bıçakla · yaralanmıştır. yarala-
ma hadisesinin sebebi henüz 
anlaşılamamıştır. Suçlular yaka
lanmıştır. 

Abdest alırken! 
Köşkün Başça yır köyünden 

olup 56 yaşlarında bulunan Sa
lih oğlu Mehmet Özdemir adın· 
daki ihtiyarın Köşk başçayır 
şösasının yarbağ mevkiinde bu-
lunan dereden abdest alırken 
sol kolu üzerine düşüp öldüğü 

görülek köşk jandarmasına haber 
verilmiştir. 

İhtiyarın eceliyle ölüp ölme
diği veya bir hadiseye kurban 
gidip gitmediği hakkında jan
darmaca tahkikat yapılmaktadır. 

Şehir 
Belediye encümeni temizlik 

işlerinde kullanılan arabaların 
inşaat işlerinde çalıştırılmasını 

uygun g8rmediğınden yol işle· 
rinde çalıştırılmak üzere iki at 
arabası yaptırmağı kararlaştır

mış ve müteahhidine ihalesini 
yapmıştır. 

Belediye encümeni hayvan 
pazarı yolulunun ·~kaldırımlaşma
sını kararlaştırarak proje ve 
keşfinin yapılması için fen da .. 
iresini memur etmiştir. 

SAYI ı 431 

Yolları 
lunun ıslah ve inşasını de karar• 
laştırarak belediye fen dairesi 
bu yol üzerinde etilde başlamış .. 
tır. Belediyemiz, henüz kaldı· 
rımlanmıyan yolların çamurdan 
kurtarılması için yeni yaptırmak 
ta olduğu iki araba ile kum, çakıl 
taşıtarak bu gibi yollara müte .. 
madiyen kum ve çakıl döktür• 
mek suretiyle çamur ve tozdan 
kurtaracağını ve bu yoldaki 
çalışmara hastahane yolundan 
başlanmasının kararlaştırıldığını 

Bundan•başka top yatağı yo- memnuniyetle öğrenilmiştır. -· 
Belediyenin 

Yeni alacağı ikinci motör 
pazarlığa kaldı 

Belediye encümeni dün top
lanmış, yeni alınacak ikinci 

'°elektrik motörünün ihalesini 
yapmıyarak pazarhğa bırak· 

mıştır. 
~ 

Parti llyönkurulu 
toplandı 

Partimiz İlyön kurulu dün 
ilbay ve parti başkanımız sayın 
Ôzdemir Gündayın başkanlığın
da toplanarak Park karşısınd"'ki 
Parti binasının isşasını müte
ahhide ihale etmiştir. 

Bina keşif bedeli olan 14150 
liradan yüz de sekiz, yetmiş 
beş tenzilile talip olan müteah
hit Mehmed Ali Denkere ihala 
olmuştur, 
~ 

Vilayet Daimi 
Encümeni toplandı 

Dün saat 15 te Vilayet Dai
mi Encümeni İlbay Özdemir 
Gündayın başkanlığında bir top
lantı yapmış, gelen avraklar 
üzeinrde kararlar verilmiştir. 
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Halk evi , 
Başkanlığından 

l - Kurslar şubemiz tarafın
dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
için 15/11938 gününden itibaren 
Aydın 7 Eyliil ilkokulunda oku
ma yazma basit hesap ve Yurt 
bilgisi öğretilecektir. İsteklilerin 
her gün adlarını büroya yazdır· 
maları. 

2 - Halkevi salonunda ba
yanlara biçki ve dikiş dersleri 
verilecektir. Derslere 15/11939 
gününden itibaren başlanacak
tır. isteyenlerin adlarını Halke
vi bürosuna yazdırmaları. 
~ 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz spor şubesi tara
tertip edilip Büyk ve daimi Şe
fin ölümleri dolayısiyle tehir e
dilen sokak koşusu 21111939 
cumartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

Evvelce yazılanların kayıtla

rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla
rını hergün Halkevi bürosuna 
yazdırmalarını dilerim. 

1 1 1 I Hava raporu I 
Ankara - Devlet Meteoroloji 

işleri umum müdürlüğünden: 

Sühünet : 
Suhunet : Bugün saat 14 te 

yapılan rasatlara göre gündüz 
suhuneti Doğu Anadolu ile Ko· 
caeli, Karadeniz kıyıları ile Or
ta Anadolunu şark kısımların .. 
da beş derece düşmüş, diğer 

bölgelerde 1-7 derece yüksel

miştir. 

En yüksek suhunetler Sinopta 
10, Zongulak, Çorluda 11, Ça
nakkalede 12, İzmir 14, Antal
ya 16, Islahiye, Adana da 17 

derecedir. 
Yağış: 

Bugün hava doğu ve orta 
Anadolunun şark kısımlarında 

kapalı diğer belgelerde umumi· 

yetle bulutlu geçmiştir. 

Rüzgar: 
Karadeniz kıyıları ile doğu 

ve cenubu şarkide şimalden, di
ğer bölgelerde cenuptan en 
çok beş metre süaatle es· 

miştir, 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuz doğu Anadolunun 

yüksek tazyiki altında bulundu-
ğundan yarın (bugün) havanın doğu 

ve Orta Anadolunun şark kı· 
sımları hapalı diğer bölgelerde 
bulutlu geçeceği, rüzgarın Ta· 
rakya ve Egede garptan diğer 

bölgelerde cenuptan, Egede or· 
ta kuvvette, diğer yerlerde ha
fif eseceği tahmin edilmekte
dir. 

Bu gün Ankarada hava ka
palı ve rüzgarsız geçmiş sühu· 
net sıfırın altında bir derece 
tesbit edilmiştir. Hava tazyiki 

1026 milvard1r. 
Bugün lstanbulda hava bulut

geçmiş, rüzgar cenbu garbiden 
üç metre süratle esmiştir. Su

hunet 11 derece, hava tazyiki • 
1020 mil vardır. 
Komşu memleketlerde: 
Bugün bava Belgradda sisli, 

Odesa, Sivastopol, Atinada çok 
bulutlu, Batumda açik geçmiştir. 

Rüzgar Sivastopolda cenuptan 

11 metre süratle esmiştir. Ha· 
raret Atinada 15 derecedir. 
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Milletler Cemiyeti 
gezerken 

Bat tarafı birinci Hhlfede 

Müsabaka neticesinde ikisi Fran• 
sız. diğ~rleri Macar, İtalyan ve 
ls~ıçrelı .olmak üzere bet büyük 
mımara ınşaat tevdi ed·l . 
1929 d ıı • ı mış ve 

a Arıana " parkına ko-
~;~an ilk taşla işe başlanmıştır. 

3 yılı aon bahaında muaaz· 
zam b. 'k l ına ı ma edilmiş ve der-
hal faaliyete geçmiştir. Bina, 
3 esas kısımdan mürekkeptir, 

Ortada Assamble olmak üze
re iki ~anlar~nda koosey ve 
Rokfellenn hedıyesi olan m h 
k .. t .. h et ur 

u up ane mevcuttur me d' 
1 d 'k· . · r ıven-
er en ı ıncı kata k ld .. 

man m' çı ı ıgı za-
. ımar Mar6 tarafından 

tertıp edilmiş iki bronz k 
assamble - . apıden 
• ·1· - meclıs salonuna 

gırı ır. 

2000 koltuiu ihtiva ed b 
me h 1 en u 

ş ur sa on dünyadak' b 
) · · ı enzer-

ıerının arasında en başta ı· 
Ik öz ge ır .. 

g e çarı>an, salonun .. .. 
de A onun-

vusturalya ceviz a.. 1 
dan 1 gaç arın-

yapı mış muazz · 
ve hatip trib'· l 'd· am rıyaset y un erı ır. 

t ~r koltukları iza devletleri 
emsıl eden d 1 l 

balk e ege ere, birinci 
de hn ı:azetecilere ve galeriler B a a mahsustur. 

olkon altınd . . 
\'e fotoo. fl a, ıçtımaın film 

.ra arın l .. sus uf '- ı a maga mah· 
8~ ufak 

lunyor. Salo pencereler bu-
nun en enteresan 

ve otomatik kısmı her t koltuğun 

önüne konulmuş küçük döğme• 
lerdir. Düğmeyi numaraya göre 
çevirmek ıurktiyle hatibin nut
ku istenilen lisanla dinlenilebi
lir. Yani tribünde Fransızca ko
nuşan hatibin nuktu saniyesin
de ayrı bir salondaki mütercim
ler vasıtasile 8 muhtelif lisana 
tercüme edilir. Ve aes koltuk
ların alt tarafında bulunan ho
parlörlerle dinleyicilere verilmiş 
olur. Ve her diplomat da, nut
ku istediğ lisanla dinler. 

Konsey salonu, daha ziyade 
meşhur tablolariyle göze çarpar 
lspanyol Joze Marya Srienin eseri 
ve hediyesi olan bu tablolar 
yirminci asır sulh ve terakkisi· 
sini meşhur bir renkle temsil 
ediyor .. Tavanda beş adamın 

el ele tutuşarak milletlerin te
sanüdünü temsil eden tablo, haki
katen şayanı hayret bir zeki 
ve gayretin eseri.. Duvarlarda 
ilmin terakkisini, hürriyeti, ada
leti ve insanlığın esaretten kur
tuluşunu resim sanatının incelik
lerine gömen ve hakikatı bir 
hayalde canlandıran yine o 
mahir, fıçanın boyaları gözükü
yor. Burası sanki yirmioci asır 
güzel sanatlaunın bir teşhir 
müzesi. 

Grip denen hastalıktan 
kendinizi iyi koruyunuz! 

.. Aranızda, bu dedi... 4-

hgıo adını belki du gım has .. a
F akat ·· .. Ymıyan vardır. 

omrunde 'b h· 
sa üç beş k grı e ıç olmaz. 
olan yoktur dere yakalanmamıı 

· esem cai B d adama .. 1 . z. · u ert 
oy e hıç yoktan ~gel' k' 

o~u kendisi de anlamaz .ır ı 
guo apşınr ök .. .. · Bırkaç 
selir, başı a' g'" surur, ateşi yi\k-

rır, sonr k tekrar · · a alkar 
ışıoe bak .. ' 

Ama her zaman ~aga başlar. 
çer mi ya? Ne boylc ucuz ge-

B. k gezer .. 
ır ere ş k 

pe olsun k' ur~sı ulağımıza kü
ı grıp p lo · laşıcı b· h e zıyade bu-

ır astalıkt B' nin y k ır. ır gripli-
a ınında fazla d 

onun mendil' . k ururaanız, 

Ya l 
ını ullanırsanız, ve

, nası , .. l' . 
la d" .. oy ıyeyım, oaunla fu· 

uşup kalkarsanız bil' ki . 
de grip oldunuz. ın sız 
Çoğumuz 'b 

çeriz. Am grı e nezle der gc-
bir ille . a nezleden peke beter 
larlar· ~ı~. lttiyarlar belki hatır
tah ... b'e er. erlik zamanında or
tü t ır grıp salğmı bürümüş-

. em yalnız bizi de deg"' il d .. -
nyanın b· k ' u 
t d 

ırço yerlerine yayılmı•-
ı a on b· 1 . y k ın erce ınsanı kıvır kı· 
vır ıvrandırmıştı. O zaman bu-
nun adına f 
dedilerd' H" spanyol nezlesi,, 

1• er ne i b' · · geçm· · b ıe ız şımdı 
gribe •;ıut •:akalım da gelecekte 

k u mamak için n 
ma gerekt'... . k e yap 

G . ıgını onnşahm 
rıp · G . ?asıl başlar? 

rıp mıkrob · 
olduktan az b·u ınsana musallat 
derhal bir kırıklık za~~n .. sonra' 
ta adamın dizi . gorulur. Ade-

erı tut 
ta duramaz olur B" ~az, ayak-
yorgunluktnn bitkin ~.un h vücut 
Hemen oldug .. unuz ır _:-1 alır. 

. yere çokers· 
nız, yatağınız gelir. So ı· 
şınızda da b. .. nra ba-
s ır agrı d 

anki k k uyarsınız. 
.b. şa a larınız sancıyor 

gı ı olur. Boğazda b mduş , urun a, 

gözlerde, sanki insan nezle ol 
muş gibi, bir başkalık duyulur 
Elinizi alnınıza koyduğunuz za 
man alnınız yalın yalın yanar, 
demek ki ateşiniz de yükselir. 

Kendinizde böyle bir hal gö
riince hemen kafayı vurup yat
mah bu grip inada gelmez. Ha
ni büyük bir tehlikesi olmasa 
bile, hiç değilse sizi beş on gün
iş görmez bir hale kor ya.,. 
Onun için en iyisi, derdi çapuk 
savmak için yatıp istirahat et
mektir. 

Sonra şu da aklım1zda olsun: 
G:rip her zaman kolay ltolay 
ın,tmez, yahut pek ucuza geç
mez. Eğer bir insanda vereme 
karşı bir istidet varsa grip onu 
ideta kamçılar. Yani 'erem 
gripli insanı daha cabuk avlar. 
Sonra gribin başka çeşit hata-
lıklara çevrilmesı' de ·· .. 1 goru me-
~iş şeylerden değildir. Ve gri-
bın karıştığı bazı hastalıklar 
allah göstermesin, hastayı ölü~ 
me kadar sürükleyiP. götürebi
lir. Griple başlayıp ta azan en 
meşhur haştalıklar ciğerlerde 
bir de kulakta olur. 

Gripten nasıl korunmalı? 
Grip, insan'ara en çok havala

rın sık sık değiştiği mevsimlerde 
musallat olur. Zaten sizinle bu
günkü konuşmamızda gribi ele 
alışımın sebebi de aşağı yakarı 
budur. 

Baktım ki ortalıkta herkes 
aksırıp öksürüyor, kimi günlerce 
yataktan kalkamıyor. Hepsi gri
be tutulmuşlar.. Bari siz kendi
nizi koruyun ... 

~imdi evvela sıcaktan soğuğa 
soguktan sıcağa girip çıkarken 
ihtiyatlı olmak lazım. Ama, farz 

Köy okulu ve köy 
kalkınması 

-2 

Köy öğretmeni becerikli, kuv· 
vetli ve iş yapmaktan daima 
baz duyan bir insan :oımahdir. 
Öğretmen eline geçen tahta 
parçalarından bir karyola, bir 
iskemle yapabilmeli, Ağaçların 
zararlı böcekleri ile mücadele· 
den zevk almalı ve sırasında 
köylü ile beraber eline kazma 
ve kürek alarak sıtma yuvası 
olan bataklığın kurutulmasına 
yardim edebilmelidir. 
Öğretmen güler yüzlü aynı 

zamanda mütevazi ve hem de 
karakterli bir insan olmalıdır. 
Köylü öğretmenine karşı bir 
inanç ve renginden ~üphc et
memelidir. Köylü öğretmeni 
kendi içinden gelen saygı ve 
sevgi ile severse ona canla 
başla bağlanır ve inanır. 

işte taşı, toprağı büyük ve 
küçük insanları ile bütün köyü 
kendi okulu telakki eden öğ· 
retmenin köylüye nüfuz etme
mesi ve muvaffak olamaması 
asla kabul edilemez. Köylüye 
nüfuz etmek için evvela köylü
nün ruhuna uymak ve ona 
müessir olmağa çalıtmaktır. 

insanlar tabiata uyarak, o
nun kanunlarını tanıyarak ve 
knnunlara uygun hareket tabi
ati kendilerine esir etmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Bu böyle olduğu gibi tabiati 
zorlıyarak ondan istifade etme
nin imkanı yoktur. İşte insanlar 
için de ayni kaide caridir. Nu
fuz etmek istediğimiz insanla
rın ovvcla tabiatlarını ve karek
terlerini tanımalı ayni zamanda 
ayak uadurarak onları kendi
mize bağlamalı ve sonra de on
ları istediğimiz istikamete sü
rüklemelidir. Mesela: Köylüleri
miz pek zübbe insanlardan hoş
lanmazlar siz ona bonjur köylü 
baba! diye yaklaşırsanız buz gi· 
bi soğuk bir muamele karşısın· 

edin ki bir kere yakalandınız. 
O zaman ne yapmak lazım ol
duğunu da şimdi anlatacağım: 

Bir kere nasıl olsa evde ki
nin vardır. Varsa hemen ondan 
bir tane alıp yatmalı, şayet 
yoksa sağlık memurlarından 
istemeli. (Bakın, her zaman la
zım oluyor, yedi bin derde de
vadır, evde ne edin ne edin 
bir miktar kinin bulundurun, 
gayet ucuz bir şeydir amma 
çok faydalıdır.) 

Evet kinin alıp, yorganıda 

kafaya çekip yatmalı. Eğer kör 
oğluda bir çay ve yabut daha 
iyisi ıhlamur demlerse en iyi 
ilacı aldınız, demtoktir, sonra, 
eğer en şiddetlice gribe tutul· 
muşsanız sırtınıza şişe çektir
mek de faydasız olmaz. 

Hülasası şu dostlarım: Grip 
az süren, ehemmiyetsiz gibi 
goranen bir hastalık ise de 
bunun bir çok başka hastalık
lara kapı açması düşünülürse 
gözümüz o zaman dört açılır. 
Yakalanmamalı, yakalanınca da 
kendimize iyi bakmalıyız, ben· 
den söylemesi .. Sonra günlerce 
işinizden gücünüzden kalır, ör· 
tü döşek yatarsınız. 

Köy Hekimi 

Yazan: Yusuf Göksel 
da kaldığınızın farkma varırsa· 
nız koylü iki yüzlü insanlardan 
hoşlanmaz merd 've s&zü ile 
Özü doğru ve bir olan insan· 
)ardan hoşlanırlar. Siz Aliye 
gidip veliyi çekiştirirseniz ve 
sonra da her ikisinin yiizüne 
gülerseniz .., emin olunuz ki köyde 

sıfır numara alırsınız. Köylü 
kirli adamı sevmaz. Siz köylü

yüksekten bakar ve atarsanız 

köylü size selim bile vermez. 

Demek oluyor ki köylüye nu
nuz etmenin muayyen yolları 

vardır. Bunu çok iyi düştlnmek 
ve yerinde halletmek gerektir. 

Burada umnmi vaziyeti ile şu. 
kadarını da söylemek lazımdir, 

Öğretmen köy bayatından 
korkmadığını, köylünün vazi-

yetlerinden çekinmediğini hal
lerile ispat etmelidir. Onla

rın oturdukları ve konuştukları 
yerlere gitmeli, onları bol bol 

dinlemelidir. ilk zamanlarda öğ
retmenin bilgiclik taslayarak 

işe başlaması köyü ve köy ha -
yatını tenkit etmesi büyük bir 

hatadır. Köylünün anlattığı şe-y
lerde takdir edilecek cihetler 

varsa onları söylemekten çe· 
kinmemelidir. 

Köyün sevdiği adamlarla iyi 
geçinmeğe çalışmalıdır. Köylere 

bir iş görmek için sırasında bu 
adamlardan istifade edileceği 

ihtimali vardır. 

Öğretmen köy odasında köy
lüler le dertleşirkeu içlerinden 

okumağa ve yazmağa hevesli 
olanlara muayyen zamanlarda 

ders vermeğe hazır olduğunu 

söylem elidir. Köylü öğretmenin 

hiç bir menfaat gözetmeden iş 

görmesini takdir eder. 

Köylü kı:ılarına ve kadınla
rına yan gözle bakmamakla be· 

raber içki ve kumar oynama
malıdır. işte köylünün gayet 

hassas bulunduğu en miihim 
meseleler bunlardır. 

icabettiği zaman köylünün 
yardımına koşmalı, mesela ver-

gi memurunun bir isteği veya
hut kooperatife ait bir iş hak-. 
kında köylüyü tenvir etmeli ve 
icabında köylünün hakkını ko
rumalıdır, köyde bir hastalık 

olunca hemen faaliyet ve hare
kete geçmeli elden geldiği ka
dar hastalığın geçmesine ve te· 
davisine çalışmalıdır. Eğer has
talık tehlikeli ve bulaşıcı ise en 
yakin bir merkeze haber ver
meli oradan sıhat memuru veya 
doktor istemelidir. 

Köyde birden fazla öğretm !!n 
bulunuyorsa birbirlerile çok gü
zel geçinmeli ve aralarında bir 
tesanüd meydana getirmelidir ki 
köylü bundan bir hisse alsın ve 
örnek olsun.! 

Köylünün öğretmeni sevdiği
ne ve ona inandığına kani ol
duktan sonra yavaş yavaş köy
de yapılacak müsbet ve esaslı 
işlere geçmelidir. Ağaç dikmek 
ve ıneyva ağalarının hastalık
larını tedavi etmek, sokağa a
kan lağımları bir hendek veya 

1 1 
13/1139 CUMA 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca. 

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

20 Kw. 
12 30 Türk müziği - Pi 
13.00 Saat, ajans haberleri ve 

meteor - Ankara. 
13.10 14 Müzik (karışık proğ

rum - Pi ). 
18 30 Müzik ( eğlenceli plak· 

lar ). 
19.15 Saat, ajans haberleri, 

meteoroloji, ziraat borsuı (fiyat) 
19.25 Türk mUziği : Saz eıer• 

leri ve şarkılar ve türküler. 1-
Peşrev. 2 - Saz semaisi şarkı
lar. Okuyan: Mahmut Karındaş. 
3 - Saz semaisi. 4 - Udi Ah· 
met - Yeter çeşmanınla sayd 
eyledin. 5 - Şahane gözler. 
Türkü. 6 - Karanfil oylum 
oylum· Türkü. Okuyanlar : Mah
mut Karındaş, Safiye Tokay, 
Rafik Fersan, Fahire Fersan, 
Kemal Niyazi Seyhun, E. Kadri. 

20.00 Konuşma (haftalık spor 
saati ). 

20.15 Türk müziği : lncesaz 
faslı : Karcığar. Okuyan : Tah
sin Karakuş. Çalanlar : Hakkı 
Derman, Eşref IKadri, Hasan 
Giir, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

21.00 Saat, eıbam, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

21.15 Konuşma. 
21.30 Müzik ( Riyaıeticumbur 

flarmonik orkestrası. Şef : Pra
etorius. 1-4 üncü senfoni ( Or
jinal metni ) ( A. Bruckner ) 
Hareketli - Andante - Scherzo 
Final - hareketli. 

22.30 Müzik ( küçük orku .. 
tra ) 1 - Tatil günleri süit 1-
İşte dağlar. 2 - Beklenilmiyen 
bir tesadüf. 3 • Suların sükü
neti. 4 - Avdet ( E. Fişer ). 
2 - Fifreler - marş ( P. Diet· 
rich - Op. 24 ) L. WEninger 
tertibi. 3 - La Paloma şarkısı 
üzerine fantezi ( Pepi Müller ). 
4 - Köy evinde ışıklar vals 
( E Sorge ) E. Ar. Naundorf 
tert. 5 - İlkbahar - melodi • 
( R. Becker - OP. 3; No. 3 ) 
6 - Güzel sanatlar töreni 
uvertür - ( W. Czernik ). 

23.30 Mü1ik ( hafif plaklar ) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

çukur içine almak köyün mü
nasip bir yerinde bir fidanlık 
meydana getirmek ve müşterek 
yardımlarla bir kaç yıl içinde 
piliaa uygun bir okul binası 
meydana getirmek gibi işler bu 
meyandadır. 

işte öğretmen bu işlerde bir 
yabanci gibi değil bir köylü 

gibi konuşmalıdır. Yapılacak 
bir iş hakkında sizin köy için 
böyle bir şey yapmak lazımdır. 

Şeklinde ifadede bulunmalı; bel
ki köylümüz için böyle bir şey 

yapmak çok iyi olur. Tarzında 
söz söylemelidir. Bütiiıı köyü 
kendi okulu telakki eden ve bu 
şekilde köyü yükseltmeğe çalı
şan bir öğretmen üç beş yıl 
içinde köyün vaziyet ve rengi
ni değistirmeğe muvaffak ola
cağına şüphe etmemeliyiz. Bir 
öğretmen için de bundan daha 
zevkli ve bundan daha kudsal 
ödev ne olabilir. 
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ZABITA 

HABERLERİ 

Tahkir 

:ı 

Senenin 

AYDIN SAYI : ,di 

··yü_k Deve •• 
ureşı 

• 
Güzelbisar mahallesinden ur

ıancı Murad eşi Fatma Ôzmu
rada hakaret eden aynı mabat .. 
leden Sandıklıh Abdullah yaka
lanarak cürmümeşhud mahke

me~ine verilmiştir. 

§ Evvelki gece genel evlere 
ıiden Hüseyin oğlu Hüsameddin 
mısırlı kadınlarla arasında çıkan 

mnnazaada Makbuleyi tahkır 

ve orada vazife sahibi bulup ta 
ife; münazaanın genişlemesine 

meydan vermemek üzere mü
dahale eden bekçiye istihfaf 
yollu mukabelede bulundğundan 

yakalanarak cürmümeşhuda ve· 
rllmiş ve mahkemede suçu sa
bit g<Srüldüğünden 3 gün hap
ıinc ve 1 lira nakdi cezaya 
mahkümiyetine karar verilmiştir. 

21,225 
veP·a 

n939 
Unler· Ay 

Aydın Halkevi osyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

Mükafatlar : Birinciye 40, İkinciye 20, Üçüncµye 10 lira ve birer Halı 

ilin 
Aydin Asliye Hukuk 
mahkemesinden : 159 

Aydın İzmir, ve Denizlinin şimdiye kadar bir çok güreşlerde 
Birincilik Almış En Meşhur pehlivan Tülülerinin iştirakile 

yapılacaktır. 

Aydın Güzelhisar mahalle
ıinden İsmail kızı Zeliha çakır 
oğlu tarafından o mahalleden 
İzmirli İsmail oğlu Ali Haydar 
aleyhine açılan boşanma dava
sının yapılmakta olan tahkikat 

ve muhakemesinde: müddea
aleyh Ali Haydarın ikametgahı 

malum olmamasından ilanen tebli· 
gat yapılmasına ve muhakeme

nin 612/939 Pazartesi günü saat 
10 a bırakılmasına karar veril
miı olduğundan mezkur gün ve 
ıaatta müddeaaleyh Ali Hay
dann .bızzat mahkemeye gelme
ıi ve kanuni bir vekil gönder
mesi aksi takdirde hakkında 

kayıp karan verileceği lüzumu 
davetiye makamına kaim olmak 
liıere ilin olunur. 12/1/939 

......... Abone şeraiti •••••••.• • ı ! Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 liradır. f 
! idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Basım evi. i 
i razeteye ait yazılar için : 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin- 1 
i Jar için idare müdürlüğüne i 
: 'DÜracaat edilmelidir. ; • • : ........ _ ...................................... : 
lmtlyaı. sııbibi ve Umumi Neırlyat 

MUdürü : Etem Mendre. 

Basıldığı yer 
C H P Basımevl 

ilin 
Aydın Belediye Re

isliğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin-

e bulunan kurtuluş mahallesin
de 299 ada 7 parsel numaralı 
ve 202 metre murabbaı arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretiy· 
le satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi 30 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşindir. 
4 - isteklilerin şartnameyi 

görmek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, arttırmaya iştirak et
mek üzere 455 kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle birlikte 
19/1/939 perşembe günü saat 
15 de belediye daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 
3, 8, 13, 18 1023 

ilin 
Zayi 

Bozdoğan İlk okulundan 928 
senesinde Almış olduğum şaha
detnamemi kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü kalmadığı ilan olunur. 

Bozdoğan arzuhalcı Abdullah 
Yaşar Jale 

1052 

~IP':-1J•~IJl~:!'llP~~1"qll~-:.111~Jl'!'ll.~~~~ 
·····~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş f:

1
~ 

! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f! 
• entani hastalıklar mütehassısı [• . ~~ + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [•] 
+ Süleymanın hanesiııe naklettim. •l 
• hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve ~~ 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, !ı 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ı•] 
+~der. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- +1 
+. toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) • t 
fi'- ~~ll'~IP!!.'ll~~~l~~~P!~P"~~P"'!llJJı 
~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•• ' ,. ., .,. t "' ~ •• , • 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

A Y:DIN - DEMİRYOLU CADDESİ ).1 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bil iimum alah musikiye, hurda vat, pipo ve sıhhi sigara" ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONİ radyo 19ll9 J1!.0dellerile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış tn 


