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Milletler cemiye. 
tini gezerken 
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y AZAN : Talat Kulag 

Huıuıl konıey ıalonuna ıir
mek içia bUyilk Hole geçelim 
İşte ıon nıimar zekisının bi; 
F arnıız mileaseıeıı' t . .. . . .. anzım ve 
suılerı bır Fransız ü • f m eııeseıı 
tara ından yapılan bu H l" 
tab b o un 
O 8~1 aıtan baıa kauçuktur. 

zennde yilrlimeöe k l 
O l • ıyı maz •• 

uvar ar ve sütunlar F" 1 di . . l ın an ya 
garanıtıyle talyan me • d 

1 rmerın en 
yapı mış olan endirekt z' t 
tib f l ıya er
h a ıy e aydınlatılmııtır. Yani 

er notadaki •ua m'kt d Y ı an aynı· 
dır. Göz hiç bir zaman doğru. 

an doğruya bir ıtıkla karşılaş
maz .• 

ıe!ki feviz kapıdan hususi kon
nın ~· ~nuna giriyoruz. Buraaı-
A 

e oraıyon ve tanzimi bir 
vuıturya mü . 

eıseıesı tarafından 
yapılnıı• tab b . 1 
h 1 Yt anı llynk bır ran 

a ııı ile d 
k ve uvarları da Afri-

a armut .. 
tiilmllştn •gacı tahtalariyle ör-
da h b~· 80ı kalan k11ımlar 
eden •; ~~ fecaatlerini temsil 
beynelnı~le~l~r. asılı.. En bnyiik 
münak ılım adamları ilmi 
ıalond aşa ve nıllzakerelerini bu 

B
. • yapıyorlar. 
ınanın bn lik . 

İfgal eden kü~ü bır kısmını 
mevcut b l phane dünyada 
. u unan heme b"t .. sıyasi · f . D U un 
kanu~ ;: ım~ı, edebi, hukuki 
R fi kıtapları ihtiva edr 

a arın uzunluğb 32 kil • 
reyi bul b omet-
h an u muazzam küt" 

ane meıhur Ame 'k up-
der Rokfelle . rbı. alı milyar-

ı rın ır h d' . 
o up yer yü Ü d e ıyesı 
tur. z n e benzeri yok-

I<onsey r · ı· ... 
t eıs ıgı ıalonu 1 

ve ıve h"k ran 
· ç u limetleritıio h d' 

yesıdir D 1 e ı-
ko · ' e egaıyon ve bir çok 
ö:ısyon salonlarından başka 

tg f çarpan Hollanda hükfımeti 
ara ındaıı · . 
şık ınşa edılen gayet 
lik b: mo~ern umumi ıekreter-
400 rosu ur. Geri kalan diğer 
il .•ekreter bllrosu beş kat 
zerıne teksim ed'l . t' 
ş· ı mlf ır. 

. •mdi de Milletler Cemiyeti
nın mesa· 
k ı ve teşekkUl tarzını 
ısaca man . 1 .. ae . 1. evı var ıgını gözden 

a çıre ım: 

b' Bu cemiyet, devletten üstün 
ır kuvvet değil Aza devletlerin 

°:ıüıterek menEaatlerioi temsil 
~·en .tekleımiş timsalidir. Ce
r :ietbın uzuvları tavsiye ve tek· 
ı c ulunurlar. Fakat h" b' 

zaman · b ıç ır 
ıc ar edemezler. Cemi-

yete iza l k . 
hü . 0 aca bır devlet, 

rrıy f d 
etmek e ın eb bir kısmını terk 
ıeli ir tnec uriyetindedir. Me-
Azaıı b~y~ danıımadan cemiyet 
aksi h trld evlet harp yapamaz 
H lb 

8 
e Azalığı kaybeder 

a azır (57) • 
. t' ik . devlet cemiyete 
lf ır vazıyetinded' 

C . ır. 
emıyetin tatb'k 

duğu pek çok ı .a mecbur ol-
1 b V&%ifeleri olmak
a eraber maaleıef b 

muvaffak olabUm· d ~! ~aman 
b'lh 11 egıldır V 

ı assa ıu son zar:ııanlard . b e 
men varlığıyle yokluö-n aü e: 

•- m savı 
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P AZARTESIDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

Tayyare kaçakçılığı meselesi 
Başvekil, Adliye ve Hariciye vekilleri 

Parti grubunda izahat verdiler 
İstanbul gazetelerinin neşriyatı mübalagalıdır 

Ekrem König ve suç ortağı Ruhi Bozcay adalet huzurunda hesap verecekler 
Ankara 10 (A.A.) - C. H. hariciye vekaletine vaki ihbar mOmessili hariciye vekaletine 

Partisi B. M. Meclisi grubu üzerine yapılan tahkikatın ve müracaat ederek tayyare yüklil 
umumi heyeti bugün - 19/1/939- işin o vakit adliyeye intikal vagonları Amerikadan hareket 

~jleden sonra reis vekili 
Seyhan ıaylavı HilmiUra-
nın bqkanlığında toplan· 
dı. 

Milatakil mebuslardan 
Konya mebusu Ali Fuat 
Cebeıoy ile latanbul say
lavı Refet Belenin C. H. 
Partisine girdikleri heye-
ti umumiyeye riyaset ma· 
kamından bildirıldi. 

Tayyare kaçakçılığı 
meselesi : 

Bunu müteakıp ıaz alan 
Beşvekil Celil Bayar, bir 
iki gOndeoberij matbuatta 
mevzubahis olan beynel
milel bir tayyare kaçak
çılığı meselesinin bugün- • 
küruznameye alınarak gö
rüşülmesini teklif etti. 

Hariciye vekilimizin 
izahları : 

Teklifin kabulii üzerine 
kürsüye gelen hariciye ve- ı 
kili Şilkrü Saraçoğlu 28 
haziran 1938 tarihinde 

toplanan grup ! heyati 
umumiyesinde hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Arasınibeynel
milel bir kaçakçılık şebekesinin 
İspanyol muhariplerine Tfirkiye 
namına tayyare sattığı hakkın· 

Balkan antantı -···-Merkez bankaları 

ettiğini ve bunların 

~!'J~~~~~!Jt~-ro.-, Türkiye hükümetine ait 
olduğunu iddia edildi-

Başvekilimiz B. Celal Bayar 
etmek üzere olduğunu bildirmiş 
olduğunu hatırlatarak izahatına 
berveçbi ati devam etti. 

"Haziranın ilk gilnlerinde 
Franko ispanyasının Türkiye 

gını ıöyliyerek doğru 
olup olmadığını sormuş· 

tur. 
11 Haziran 1938 de 

Vaşington ıefirlerimiz
den aldığımız bir telgraf 
da aynı mevzua temas 

ediyordu. Amerikada 
Türkiye mübayaatı işle
riyle uğraıan resmt ma
kam Vaıigton ıefareti

miz olduğuna gare bizde 
o vakıt mevzuu bahis ıe
vkiya tın bir .kaçakçı şe
bekesine aidiyeti hissi 
ve zannı hasıl olmuştu. 

13 haziranda gerek l: ls
paoya mümessilinin ver· 

diği haber . ve gerek 
Voşington sefirimizden 
alınan telgraf birleştiri
lerek keyfiyet Milli Mü-

dafaa Vekaletinden so

ruldu. 14 haziranda bu Vekalet
ten aldığımız cevapta böyle bir 
mübayaanın asla olmadığı ve 
ve hiç bir tayyare sipariş edil· 

Dewamı 3 cliQn sahifede 

Cumhurreisimiz 
toplantısı Yeni Fransız elçisini kabul buyurdular 

Ankara 13 - 17 · 18 ikınci
kinuda Belgradde toplanacak o-
len üçüncü Balkan antantı mer
kez bankaları kongresinde bu
lunmak üzere Türkiye cumhuri
yet merkez bankası umum mü
dürü B. Kemal Zaim Sümer 
ile Malik Zeki bu akşam 
Ankaradan haraket edecek
lerdir. 

Anadolu 
Ajansının bir tekzibi 
Ankara 13 - Romada mün

teşir Trihona gazetesinin Londra 
m?habiri Suriye Başvekili Ce
mıl Mardamın Paris seyahatin
den avdetinde yaptığı bayana
tından bahsederek bir harp zu-
hurunda Türkiye hükDmetinin 
Helep ve Cezire mıntakasının 
TOrkiye mandasına terkini iste
diğini söylediği bildirmektedir. 

Aaıl ve esastan ari olan bu 
haberi Anadolu ajansı tekzibe 
mezundur. 

Ankara 13 - Fransanın yeni Ankara elçisi B. Massiğli buiün 
saat 16 da Reisicumhur ismet İnönü tarafından kabul edilerek 
itimatnamesini takdim etmiştir. Kabul resminde hariciye vekili 
Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuştur. 

Sefirin muvasalat avdet ve azimetinde askeri merasim yapıl
mış bando Fransız milli marşını çalmıştır. a.a. 

• 
Büyük Millet Meclisi 

---------------------Ankara 13 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtezin 
başkanlığı altında toplanmıştır. 
Devlet Şurası reisliği ile beşin· 
ci daire reisliği ve on azalık 
içio gösterilen namzetlere ait 
mazbata adliye encümeninin ta
lebi üzerine mezkür encümene 
iide edilmiştir. 

Ve budan sonra bazı kanun
ların biriaci müzakereleri ya· 
pılmıştır, 

Yine Kamutayın bu günkü 
ruznamesinde arttırma ve eksilt 

me kanununu& muvakkat bir 
madde eklenmesine dair bir 
layiha vardı. 

Muvakkat madde ıudur: 
28 Nisan 938 tarih ve.,3525 

numaralı kanun ile muk~vele 
ile mübayaası icabeden eşya 
hakkında . 2400 numaralı arttır· 
ma eksiltme kanunu hükümle
rinin tatbiki için ait olduğu 
vekaletlerin talebi üzerine Ma· 
liye Vekaletinin mavafakatı a· 
lıııarak icra vekilleri hevetinin 
tastıkine arzedilecektir. ~Meclis 
pazartesi günü toplanacaktır. 
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Hükumet bulvarı 
asfalt olacak 

ilbay ve Parti Başk~nımız B. 
Ô. Günday dün makamlarında 
bir müddet şehrin imarı işlerile 
meşgul olmuşlar, bilhassa hü· 
kumet bulvarının parke veya 
asfalt yapılması etrafında bele
diye reisi ve viliyet Nafia mü· 
dürü ile görüımüılerdir. 

Öğrendiğimize gCSre ilba· 
yımız hükfunet bulvarının 
önümilzdeki yıl içinde parke 
veya asfalt yapılmasını kati ıu
rette kararlaıtırmıı bulunacak-
dır. · , 

Her iki ıeklin maliye~ fiyat
ları üzerinde ciddi bir etüd da· 
ha yapıldıktan ıonra . icaheden 
tahsisat büdceye konulacaktır. 

••ıacc•• • 

Belediye reisimizin vazi
fesi yüksek tasdika ik

tiran etti 
Aydın belediye reisliğine se

çilen Bay Etem Mendr~sin re
islik vazifesi riyaseti cumhur 
yüksek makammca tasdik buy· 
rularak vilayet makamına teb
liğ edildiğini haber aldık. 

falasa j taratuvarlar 
yaptırılıyor 

Belediye daimi encümeni ev
velki günkü toplantısında hülui
met bulvarında 24 ve 25 numa
ralı pasajlara tesadüf eden ya
ya kald rım1arının emaneten yap· 
tırılmasına karar vermiştir. -
Naci Sıral gitti 
Vilayet defterdarı B. Naci 

Sıral evvelki gece Afyon lzmir 
trenile tayirı edilmiş olduğu ye· 
ni vazifesine müteveccihen Siir· 
de hareket etıııiştir, 

B. Abdülmenan Yiğiter 
şehrimizde 

iktisat vekaleti namına böl· 
gemiz satış kooperatiflerini tef· 
tiş etmek üzere B. Abdülmenaa 
Yiğiterin, Nazilli bavalisi satıı 
kooperatiflerini teftif ettikten 
ıonra diln şehrimize geldiği ha
ber alınmıştır. 

~·--
C.H.P. Aydınhalk
evi başkanlığından 

Evimizde bugün akşam verile· 

cek milsamere bu Pazar günll 
akşamı da tekrar edilecektir. 

Biletler Pazar gilnü ıaat do· 
kuzdan itibaren halkevi ıalonun· 
da dağıtılacaktır. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

Yazısının dünkü nüshamız
dan devamı ikinci sahifemiz
dedir. 
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Birinci K9y Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 
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Bu enstitü: 
1 - Ziraat. 
2 - Islah. 

-5 
terilen müsabakalar tertip ede · 
rek iyi mahsul y~tiştirenleri · teş
vik etmek. Fenni ziraat usulle
rini . pamuğa mahsus makine' 

Sö~e-K~ı:ner kö- 1 Cezalandırılan esnaf 
yunde f-ıdanlık · · · . 

# 

3 - Hastalıklarla mücadele. 
- 4 - İhzar kurutmak. 

5 - Ekspertis. 
6 - Kimya şubelerini ihtiva 

edecektir. ' . 
il --:- Ticaret ve propağanda: 
1 - Kredi ve ticaret mulle .. 

rinin tanzimi. 
2 - !standardizasyon. 

· a) Kalite .tütünleri. 
b) Soma tütünleri. 
3 - Propaganda. 
a) Türk tütünl~rin~ verilecek 

ticari ünvan her yerde bir ola
caktır. 

b) Kalite tütünl~ri. için. (Ta
bacs fins) somalar için (Tabacı 
courants). 

c) Piyasaları k~zanmak. _ · 
4 - Ziraat vekaletince şark 

tütünleri ziraat ve ticaretiyle 
meşgul olunarak komşu devlet
lerle bir itilaf akdi meselesinin 
tetkik edilmesi. 

AFYON 
a) Azalmış olan ihracatımızın 

arttırılması için gereken bütün 
tedbirleri almak. 

b) lılali usulleriyle morfin 
drecelerini yükselmek, Yeşilköy 
iılih istasyonu bu yönden elde 
ettiği neticelere devam etmek 
tohumlarda verim ve yağ nis· 
betini çoğalatmak. 

d) Soğuğa mokavlın çeıi; 'P.r 
bulmak. • t~ 

c) Morfin cihetinden iyi n L 

tice vermeyen yerlerde yalnız 

yağ bakımından müsaade ver· 
mek. 

PAMUK 
Pamukta hedef: Dahilde mil

li sanayiin ve dışarda ecnebi 
piyasaların ihtiyaç gösterdikleri 
kemiy~t ve keyfiyette pamuk 
yetiştirmek ve pamuk istihsali· 
ni 500 000 balyeye çıkarmak 
pamuk istihsalini artırma, ziraat 
sahasını çoğaltmak, dekardan 
istihsali arttırmakla tayin etti
rebilecektir. 

Savurma usulü pamuk ziraa
tini tedrici kaldırarak makina · 
larla ve sırayı ekmeği çapa 
makinaleriyle çapalamayı temin 
etmek. 

2 - Sulama ile pamuk zira
atini teşvik . ve temin etmek. 
Nafia vekaletinin büyük sulama 
projeleriyle müterafık olarak 
sulama ile pamuk ziraati tekni
ğini çiftçilere öğretmek üzere 
şimdiden bir sulama istasyo·nu 

tesisi. Buna lüzumlu uzuvların 
yetiştirilmesi, programın tahak
kuku beklenirken elde mevcut 
sularla ve yer yer denemelere 
girif ilmesi. 

3 - Pamuk randmanını ke
miyet ve keyfiyet itibariyle ar
tırmaya yarayacak tedbirleri 
toprak hazırlama, işleme, mü
navebe, ekim mevsimi, mesafe 
ve tohumluk, gübre, bRkım, 

ambalaj ve saire işlerinde köy
lüye en doğru yolu göstermek, 
öğretmek. Bu maksatla müesse · 
selerimizle civar çiftçilerin sık 

sık temasını temin, her yıl pa • 
muk bölgelerinde pamuk tecrü
be tarlaları ihdas etmek, gös-

· lerin kullan imasını f göstermek, 
CSğretmek, pamuk istihsal mın
takalarında köy muallim .ve e· 
ğitmenlerinin tatilde pamuk 
üretme çihlikleriode kısa bir 
staja tabi tutarak pamuk zira
ati pratiğine alıştırmak. Üç ay
lık ku~slar açarak fenni pamuk 
ziraatini köy mekteblilerine, 
ç:ftçiye öğretmek. Pamuğa ait 
bilhassa pamuk çiftçilerin~ hi
tap eden nde lisanla yazılmış 
neşriyatta bulunmak. Bu yazılı 
teşvik işlerin vekaletin yayım 

, servisiyle beraber teşriki masai 
edilerek takip edilecektir. 

.4 - İcrai safha' : 
. a) Ziraat vekaleti miiessese

lerinde bu gün yapılmakta olan 
islah, üretme ve denemelere 
devam. 

b) Pamuk çi~tçilerine iyi ve 
saf tohumluk ~ temini,~ tevzi ve 
kontrölü tem\n edecek tedbir
lerin alınması. (Buna göre ek 
kanun ve nizamnameler hazır

lanacak). 
c) Pamuk hast41lık ve böcek

İerile müc~dele, ziraat mücade
le teş.kilatile teşriki mesai edi · 
lecek. 

• 
Ziraat dairesince köy mane· 

viyet şahsiyesine aid olmak ü
zer.e Söke - Kemer köyünde Por
tokal turunç. ve narenciye fasi
lesine aid olmak üzerine damız
lık meyveli fidan yetiştirmeğe 
elverişli köy fidanlığı vücuda 
getirmeğe başlanmışbr. 

Bu fidanlığa yakında Sultan· 
hisarından bir narenciye fasile
sioe mensup fidanlardan müba
yaa edileceği öğrenilmiştir. 

. -~-

Ziraat dairesi 
lhlarn ur fidanı ge~irtti 

Nümune fidanlığımız da _ısl!lh · 
edilerek şehrimizin tensip edi
lecek bazı caddelerine dikilmek 
üzere Söke ve Kuşadası müş

terek hudutları dahilindeki hü- -
Clayı nabit ıhlamurlardan ziraat 
dairesince getirtildiği haber a
lınmıştır. 

150 Ihlamur fidanının fidan
lığa nakledildiği ve bir iki gü
ne kadar da bu miktarın 5-6 
misli fazlalığında olmak üzere 
getirtileceği öğrenilmiştir. 

~ 

Mahkemeler 
başladı 5 - Diğ~r vekaletlerle ala-

k_alı olup tahakkukuna çalışıla- 1939 Yılına evrnk devri mu· 
cak işler. amelesinin ikmali için yıl başm· 

a) Sulama ve kurutma işleri. dan beri faaliyetini til etmiş 
b) Hükumete .ait hali arazinin olan mahkemelerimiz(len ağır 

çiftçilere tevzji. ceza mahkemesi Perşnbeden 
c) Pamuk müstahsillerine ucuz itibaren tekrar faaliyete başla. 

ziraat makineleri temini. Yedek mıştır. 
parça ve sairenin bulundurulma. Diğer mahkemelerin de Pa-
sı, mevaddı müşteilenin daha zartesi günü faaliyete geçecek-
ucuzlatılması. leri haber alınD)ıştır. 

d) Adana ve Seyhan vilayet- -~--

lerince ve alakadar selahiyetli Orman idaresinde 
komisyonlarca hazırlanan ziraat Zat"'ı ·mahrukat 
amelesi talimat ve nizamname-

lerinin ikmali tasdiki. Ziraat beyannameleri 
işci meselesinin halli ve teşki-
latlandırılması. ilimize bağlı olup ta sayısı 

e) Devlet ziraat işletmeleri 135 kadar olan köylerimizin sa-
gibi teşekküller vastasiyle bü- kinleri için !1ehimiz Ornian ida-
yük ölçüde -pamuk ziraatinin resince hazırlanan zati mahru· 
tahakkuk sahasına konması. ~at izin tezkerelerinin tevziine 

6 - Ticari mahiyette olup başlanmıştı. 
pamuk istihsalinin inkişafı için . Bununla beraber şimdiye ka-
tahakkuk ettirilmesi lüzumlu dar · orman idaresine zati mah-
işler: rukat ihtiyaçları için Devlet 

a) Çırçır ve prese fabrikala. ormanlarından kendiler ine sala-
rının ıslahı, fabrikalarda ihraç hiyetli · menfaat teminine yarı· ' 
limanlarında, depo ve antrepo- yan mezkur izin kağıtlarını köy-
ların tesisL lülerimizin pek azının orman 

b) Çırçır fabrikalarının ve idaresinden alchğı haber alın-
preselerin kontrolü. maktadır. 

~) Pamukların istandardizas- Bu vaziyetten ve köylüleri-
yonu. mizin .. likaydisinden müteessir 

e) Dünya piyasası ne o1ursa olan orman idaremiz köylüleri-
olsun dahilde Türk pamuk mize hazırl anmış olan zati izin 
müstahsillerinin mahsullerini . tezkerelerini dağıtmağı bir va-
değer fiyatla satahilmelHi için zife edinerek hem nahiye mer-
tedbirler alınması. . kezlerinden izinı puslalarının 

1 ;..._ Her yıl malialli ticaret köylülerimiz tarafından ahnma-
ziraat odaları çiftçiler birliği sının teminini rica etmiş ve 
ve ziraat vekaletinin alaka- hem de yakin zamanda bilhassa 
lı müessese ve makamlarının tevzi işi için kendilerinin nahi-
iştirakiyle her mevsim için ma- yelere memur göndereceğini ve 
liyet fiyatının tesbiti ve buna . bu suretle vicdan mesuliyeti de-
~0 20 · 25 nisbetinde bir köy recesini azaltmağa çalışacağını 
ilavesile asgari fiyat olarak bildirmiştir. 
tayin ve tesbiti ve bu §fiyattan Orman idaremizden bazı me· 
aşağı p.amuk satışma meydab murlar. yakında bu iş için sefer-
verilmemesi. ber edileceklE"rdir. 

Belediye Reisimiz B. Etem 
Mendres refak.atında. Belediye 
zabıta amiri olduğu halde her 
gün sabahları çarşı ve mahalleleri 
teftiş etmelite şehrin umumi 
temizliği ve esnafın sıhhi cİu
rumlariyle yakından alakadar 

olmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere dün ve evvelki gün ya-

pılan teftişlerde Belediy tenbih 
ve yasaklarına aykırı bareket-

ıeri görülen v_~ temizliğe riayet 
etmiyen on dokuz kişi muhtelif 

para cezalariyle cezalandırılmış

lardır. Bunların isimlerini sıra-
5iyle aşağıya yazıyorur. 

Gazi bulvarında hancı ve 
nalbant Mehmet Uğur, Gazi 
bulvarında fırıncı Ömer Şenb~ş, 
Gazi bulvarmda fırıncı Karataş, 

Mahkem~ röportaj/arı: 

Orta mahallede fırıncı Bayram 
Ali Yandemir, 3 numarall ara· 
ba sürücüsü Ali , 2 numaralı 
araba sürücüsü Osman, 1 numa• 
ralı araba sürücüsü Hüseyin, 
Mesudiye mahallesinden fırıncı 
Şuayip Ceylan, köprülii mahal4 

lesinde fırınci Emin Urgay, cu
~uriyet mahallesinde fırıncı 

Adil Altınel, Güzelhisar mahal· 
lesinde fırıncı Ahmet sa~ı, Kur
tuluş mahallesinde fırıncı Dur· 
muş Ali Özler, 34 numaralı o
tomobil şoförü Raşit, Hükumet 
bulvarında· tatlıcı Etem usta, 
·Gazi bulvarında sebzeci Rama
zan, Ramazan paşa mahallesin
de fırıncı Hal<kı usta,rGazi bul· 
v~rında liörekçi ·ve lokmacı "Sa
lih, ista~yon caddesinde . aşçı 
Hüseyin {)ngel. ' 

. . 

Sab·ıkah Hüsev~n 
. 

Bakkal dükkanında· zeytin çuvallarını 
- •• • 1 , ı 

gorunce şeytana uymuş 
Dün şehrimiz asliye 

mahkemesinde bir sirkat 
sına bakıldı. 

1 

~ ı<; 

Dede kuyus~ mevkiipde b~k-
kallık ede·~ ı,>sDJADın, ü~eri ıaz 

vıe kiremitle 1 örtülü bulunan 
aükkanına, kiremitleri .. ,kaldır-

mak ve sazları açmak suretiyle 
~ekten ve dükkanda 2· çu· 
val derununda bulunan. 170 ki· 
lo kada·r zeytiqi ,ça\\P çolak . ... -
H"Blil ismi~de birine satrJ?aktan 
suçlu Hüseyine .başka sabıkası 
olup olmadığı sorul'muş maznun: 

' - Bunda'n 2-3 sene evel de 
6 ay kadar hapis yatmıştım •. 

Cevabını · vererek bu cezaya. 
da sirkat fiilinden çarpılmış 

bulunduğunu söylemiş ve ha· 
kimin: · 

- Niçin hırsızlık yaptın? 

Satış kooperatif
leri tetkikatı 

Bölgemiz s atış kooperatifle
ri umum müdür muavini B. Sela-

haddi~in bu akşamki trenle 
şehrimi'ze geleceği öğrenilmiştir. 

\~ 

Halk evi 
Başkanlığından 
1 - Kurslar şubemiz tarafın

dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
• 

kadın ve erkek yurtdaşlarJmız 

için 15/11938 gününden itibaren 
Aydın 7 Eylul 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. İsteyenlerin adlarını Halke
vi bürosuna yazdırmaları. 

• 

Sualine fütursuzca: . 
- Ne y.apayım bay hakim. 

Şeytana .uy_dum. 
., Cevabını vererek bu son cür; · 
müı;ıü de ,anlatmıştır. 

~endisioin ve dinlenen şahit
lerin ifadesine nazaran Hüseyin 
bir , akaşam hava kararcbktan 
sQllra Osmanın dükkanına te
peden inmiş ve zeytin dolu çu
valla rı pencereden çıkararak 
zeyti~ ticareti yapan ~esudiye
de~ · baba dostu çolalF Halile 
satmıştı,r. Ertesi gün dükkamnın 
tepesini çırıl çıplak ve çuvalla
rın yerind~ yeller estiğini gören 
Osman derhal polise haber ver
miŞ ve hlrsızı yakalatmıştır. 

Mahkeme mahallinde. tahki
kat yapma~ v& maınunun cür
mü sabıkasını araştırmak üzere 

talık edilmiştir. 

Vakıflar idaresinin 
938 yılı zeytin mahsulü 
Aydın vakıflar idaresinin ida

resinde bulunan vakıflar arazi
sinden bu sene mülhakat dahil 
olmak üzere 1,383,000 kilo zey
tin iştihsal edilmiş ve kilosu 5 
ili 5,5 kuruştan halkımıza sa-
tılmıştır. · · 

Bu seneki zeytin mahsulünün 
geçen senelere tefevvuk ettiği 
ve satış ~isb'etininde çok iyi 
olauğu haber alınmış, yukarıki 
rakamdan vakıflar emanet he-
şabınaöa devir vaki olmamış 
olduğu öğrenilmiştir. ____,_ 

Hırsızlık 
Karapınarın Saray çukuru 

mevkiinde olup fabrikatör Hafün 
Aysına ait olan bahçede kimse-
siz ve kilidli bulunan odanın 
penceresini sökmek suretiyle bir 
çuval içinde bulunan 80 kilo 
kadsr zeytini çalmaktan suçlu 
Karapınarın yukarı mahallesin
den 18 yaşlarında Lutfi · ile ay
ni mahalleden 18 yaşlarında 
Hamza jandarmaca ele geçiril
miştir. 
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Milletler cemiyetini 
gezerken 

Baş tarafı blrlncl aahlfede 

gib~dir ... Cemiyetin yegane ga
y.e~ı muzakere yolile uzlaştırma, 
sılahları tahdid, karşılıklı emni- 1 

yet ve mali iktisadi politik ba
kımlariyle muhtelif devletler 
arasında bir teşriki mesai kur
maktır. O harbı silahla değil 
~antıkla önlemeye çalışır. Ve 
ışte şu noksanı yani maddi ve 
askeri bir müeyyidesi (bulun
mayışı bütün muvaffakiyetsizli
ğinin tek amilidir. 

Asamble her sene Eylül ayın
da olmak üzere bir defa ve 
konsey de senede 3 d f 
1 t e a top-
an Aı yapar. Bundan başka fev-

kalade zamanlarda bu toplan
tılar yenileoe bilir. 

Asamble, Cemiyetin .. k k 
t •t • yu se 

o orı esı ve konse b" • . . Y ır ış orga-
~ı vazıyetındedir.Daimi hazırhk-
arı yapan konferansları vazi
fe~ri tevzin eden ıekrete~liktir. 

. undan başka milletler cemi
yetı] çerçivesinde merkezi ( La 
H~y ~ de bulunan ( Beynelmilel 
:aımı adalet divanı ) vardır. 

eynelmilel çalışma ve amelelik 
şartlarını tt:vzin eder. 

( Beynelmilel iş organizasyo
~u ) merkezi Cenevre olmak 
uzere · C 
dah·ı 1Yıne emiyeti Akvama 

ı o arak f 1· b 1 H l"h aa ıyette u unur. 
a ı azırda 18 b" . 

milletler . yaıını ıtıren 
dar b" cenııyeti bu güne ka-
l . ır çok muvaffakiyetsizlik· 
erıne rağnıeu oldukça iş ba
şarmıştır. 

te~a~p .so~unda bu cemiyetin 
azıletıyle sulhu mutlak 

adalet ve · . . 
.1 b"l ınsanıyetı muhafaza eue 1 e Wo 

d ce~ı zan edilmiş ve adeti 
on an bır · 
Fak ınucıze umulmuştu. 
dır a~ şunu. unutmamak lazım-

kı cemıyet kendini teşkil 
e~en devletlerin müşterek var
lıgını tmesil eder O 
fakı"yet · nun muvaf. ve mesa' A 1 
reket' t b" • ı '!_Za arının ha-

ıne a ıdır A d 
arasında . . ' za evletler 
l ımtızaç De kadar f -
a olursa . az 

k cemıyet de o nisbette 
uvvet bulur Z dd k 

t• 1 . • 1 ı a siyle ne-
1 ıc~ enır. Halbuki pek çok dev-
etın cemiyeti terk ett' w. • b" - -~ - ıgı gı 1 

Ziraat vekaleti 
•• 

musteşarlığı 
Ankara 13 - Zir:\at vekaleti 

istatistik umum müdürü Celal 

Aybayın tayini milli iradeye 
iktiran etmiştir. 

Bir haftada yaka
lanan kaçakçılar 

Ankara 13 (A.A.) _ Güm · 
rük muhafaza teşkilatı tarafın
dan bir hafta zarfında 54 ka. 
çakcı, 1498 kilo gu-m .. k k 
w ru aça-
gı eşya, 401 gram uyuşturucu 
~adde iki tüfenk: 176 Türk 
lırası 34 k . 
k ' esım hayvanı ile 7 

açak h ' çı ayvanı tutulmuştur. 

Ekim işleri 
. S~ke (Hususi) İlçemizde ekim 
ışlerıne hızla devam d"l k 
d" e ı me te-
ır. Geçen sene olduğu gibi bu 

senede pamuk ziraatine h 
· e em-

mıy.et . verilmekte ve mahsul 
netkıctesd1nden iyi randman umul
ma a ır. 

Reisicumhur Vilsonun bir eseri 
olmasına rağmen Amerika bile 
hiç bir zaman cemiyetle kati 
bir irtibat temin etmedi. 

Milletler cemiyeti bugüne ka
dar oldukça iş başardı, Aaland 
adaları, Musul, Arnavutluk hu
dudu Leticia ihtilaflarını hallet-
ti. Bulgar - Yunan, Sırp - Macar 
ve en son olarak ta Hatay me
selelerini sulh yoliyle neticelen· 
dirdi. Cemiyet muhtelif memle-

ketlerde akalliyet hukuku din, 
dil ve muahedelerin tatbikine 

!memurdur. Cemiyet beynelmilel 
para ve kredi meselelerile meş
gul oldu. Deniz, kara ve hava 
irtibatlarının kolaylaşmasına yar· 
dım etti. İnsaniyete zararı olan 
korkunç hastalıklara karıı kat'i 
bir cephe aldı. 
Kadın çocuk, muhacır ve ma

lul kimselerle uğraştı. Muktedir 
olduğu hiç bir yardımı esirge
medi. Dünya üzerinde ilim, san-

"at ve edebiyat sahalarında arsı r-- - .__ .. ........_. . 
ııı. ulusal te~riki mesai çareleri bul-

du ve yaptı, nihayat assamble 
toplantıları arasında muhtelif 
devlet adamlarının bizzat tanış
ma ve görüşmeleri için bir ve
sile oldu. 

Başka pek çok sahada mu
muvaffak olmamasına rağmen 
bu cemiyetin varlığı insaniyet 
ve ıulh için elzemdir. Devletle
rin istifade ve ihtiraslarını pek 
muhtelif olduğundan bu gün 
milletle cemiyti kuvvetinin ço
ğunu kaybetmiş vaziyettedir. 

Artık kimsede eski emniyet 
kalmad. Müteakip siyasi hadise 
ve buhranlar Beynelmilel tesa· 
nödü bozdu. Ve bu tesanüde daya
nan milletler cemiyeti mefhumu 
da bu itibat niıbetinde kuvetini 
kaybetti. 

Ümit edelim ki, dünya sulh
tan uzaklaşmasın. İnsaniyet mil· 
!etlerden bunu bekliyor. Harp 
bir mefhum sulh bir hakikat ol
duğu gün bu cemiyet ve insa
niyet en büyük kuvetini bul
muş olacaktır, 

Haşaratla 
Mücadele 

Söke ( Hususi ) - Söke dağ 
köylerinde ziraata muıallat 
olan haşaratla mücadeleye de
vam edilmektedir. M.Jcadelenin 
dağ köylerinden yakında Söke 
ve Kuşadası ovalar1na ineceği 
haber alınmıştır. ----·· 
Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz spor şubesi tara
t~rt~P .. edilip Büyk ve daimi Şe
fın olumlerı 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. --·-Dayak 

Bolvadin Çay nshiyeRinden 
C?lup Aydında amelelik eden 
Ömeroğlu Mehmed Canı döven 
Maraşlı Mehmed oğlu Ramazan 
Kaşlı oğlu yakalanmıştır. 

A\'DlN 

Tay 

Baştanfı 1 inci sayfada 

mediği ve Türkiye namına bü
tün siparişlerin Vaşington sefa
retimiz vabtasiyle yakıldığı bil·
d iri 1 mi ş tir. Bu cevap ve 
İspanya mümessilinin ihbarı 
Vaşinüton sefaretimize tebliğ 

olunmuş ve beynelmilel bir sah
tekarlık şebekesiyle~ karşılaştı
ğımız hissi hasıl olduğundan se
faretin elinde mevcut evrak ve 
vesaikin asılları, fotoğrafları ve 
mümkün değilse musaddak su
retlerinin gönderilmesi istenmiş
tir. 16 haziranda alınan cevapta 
bu vesaikin Amerikan Ek!lport 
ınüeıısesesinin İstanbul acentası 
tarafından hariciyeye tevdi edi
leceği bildirilmesi üzerine aynı 
tarihte Anadolu Ajansiyle bir 
tekzip neşrolunmuş ve bu tek
zipte hususi ellerle hiç bir yer
den tayyare satın alınmadığı 
ve böyle bir alışverişle Türki
yenin al.ikası mevcut olmadığı 
bildirilmiştir. 

22 haziranda Hariciye veka
letine gelen vesaik Adliye ve· 
kaletine tevdi olunmuştur. 

0 

Adliye Vekilimizin izahları: 
Hariciye Vekilinden sonra işin 

adli cephesini izah için kürseye 
gelen Adliye' Vekili Fikret Sı
lay, bu hadisenin Ankara cum
huriyet müddiumumiliğine 22.6. 938 
tarihinde intikal ettiğini ve me
selenin vasfı cürmisi itibariyle 
resmi evrak sahtekarlığı suçu
nu teşkil ettiğini tebarüz ettir· 
dikten sonra izahatına şöylece 
devam etti: 

" Halen memlekette bulunmı
yan König lakabile meşhur Ek
rem Hamdi ismindeki şahıs 2 
ve 3 temuz 1937 tarihinde Mil
li Müdafa Vekili 1 ile hariciye 
müşteşarının imzalarını ve mez
kur vekaletlerin resmi kağıt ve 
mühürlerini taklit etmek sure
tile Kanada da bir~ fabrikaya 
Türkiye Cumhuriyeti namına 

tayyare sipariş etmiştir. Bu si· 
parişi alan fabrika işi hariciye-

imiz vasıtasile teyit etmek isti
yerek Türkiye hariciyesine bu si· 
parişin teyit edilip edilmediğini 
17 ağustos 1932 tarihli telgrafla 
sorulmuştur. Fakat bu telgraf 
hariciye ~Vekaletine değil, Ha
riciye protkol dairesi memurla-

rıudan Ruhi Bozcalı tarafından 
alınmış ve kayda geçirmeksizin 
Ekrem Kön1ge tevdi olunmuştur. 
Ekrem König bu telgrafa mev-... 
hum bir isimle 18 ağustos 1937 
tarihinde Hariciyenin siparışı 
teyit ettiğini bildiren b.r tel
garfla cevap vermiştir. Bunun 
üzerine tayyareler yola çıkarıl
mıştır. Telgrafı alarak Ekrem 
Könige tevdi eden yukarıda 
ismi geçen Ruhi 27 /6/938 tari
hinde sorgu altına alınmış ve 
cürmünü ve Ekrem Königin şe
riki olduğunu itiraf etmesi üze
rine tevkif olunmuştur. 

Yapılan araştırmada Ekrem 
Königin Ankara emniyet mü
dürlüğünden alınmış olan 18/8/ 
938 tarihli pasaportla 24/8/937 
tarihinde • yani mevhum şahıs 
imzasiyle cevabi telgrafı çektik
ten 6 gün sonra - Avrupaya 
gittiği tesbit olunmuştur. Muma
ileyhin Fransada olduğn anla-
şılarak evrakı hariciyeye gön-

v 

ıgı 

derilmek suretiyle iadesi esba
bına tevessül olunmuştur. 

"Adli tahkikatın bugünkü 
safhasma göre lstanbul matbu
atında intişar eden: 

1 - Halen mebus olan bazı 
kimselerin bu işle alakadar bu
lundukları, 

2 - Posta müvezzilerinden 
bir şahıs yukarda bahsi geçen 
telgrafı Ekrem Könige vermek 
suretiyle vazifei memuriyetini 
süiistimal ettiği, 

3 - O zaman yüksek bir 
vazifede .-bulunan bir zatın Ek
rem Könige Türkiyede sahte 
sahte bir pasaport vererek ve 
hakkındaki tahkikati kepisine 
ihbar ederek kaçırmış bulunduğu, 

4 - Gümrük idaresi ne1din
de Ankara müddeiumumiliğinin 
mevzuu bahis tayyarelerin Tür
kiyeye gelip gelmedikleri hak
kında tahkikat icra etmiş olduğu, 

5 - Bu işten dolayı hariciye 
memuru Ruhiden başka kimse
lerin mevkuf bulunduğu, 

Hususları gayrivakidir. 
"Ekrem Kör igin iadesi hakkın

daki teşebbüsün intacı beklen-
mektedir. Geldiğinde şerik cür· 
mü ile beraber mahkemeye tev
di edilecektir. İstanbul matbua
tının bu mesele etraflndaki son 
neşriyatı üzerine de tahkikatın 

t.imikine ve ihbar edilen hmus
ların tevsikine başlanmıştır. 
Başvekilimizin izahları: 
Adliye vekilinin bu izahatını 

müteakip bir çok hatiplsr söz 
söyledikten sonra Başvekil Ce
lal Bayar tekrar .kürsüye gele
rek Adliye ve Hariciye vekille
rinin verdikleri izahata nazaran 
bugün hükümet elinde bulunan 
deliller üzerinde vasıl olunan 
neticelere göre takibata devam 
edildiğini, ve eğer yarın ele 
yeni bir delil geçerse onun ü
zerinde de yürümekten kendile · 
rini menedecek bir kuvet olma
dığım tebarüz ettirdi. Ve vaka
nın memlekette kök budak sal· 
mış bir iş olmayıp menfaat 
saikasiyle malul olan adam· 
ların yaptığı bir fezahat olduğu 
anlaşıldığını ve Beynelmilel 
bir kaçakçılık şe- bekesine 
dayandiğını söyledi. 

Ve haddi zatinde vakanın tees
sürü mucip olduğunu, şu veya 
bu şahıs gibi bir tefrika imkan 
bırakmadan mücrimlerini ceza
landırmanın kati ve samimi ka
rarı olduğnu ifade etti. Bu na
sıl kati ise masum olan bir ta
kım vatandaşlarımızın da şeref
lerini sepekül.isyon mevzuu yap
maktan kurtarmak hükümetin 
borcu olduğunu ve kükümetin 
bu iki esaslı noktayı, aym has
sasiyetle gözettiğini ve kendi
sini bununla mükellef bildiğini 
bildirdi. 

Başvekilin bu izahata umumi 
heyetçe tasvip olundu. Celseye 
nihayet verildi. 

......... Abone şeraiti •••••••••• 
~ Yıllığı her yer için 6 lira. i ! Altı aylığı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
; P. Basımevi. i 
! gazeteye ait yazılar için i 
; yazı işleri müdürlüğüne, ilin· i 
; lar için idare müdürlügüne : 
! 'DÜracaat edilmelidir. ~ . . : ................................................. . 
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r RADYO 1 
14/1/39 CUMARTESİ 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 
13.30 Müzik ( müzik h.ol par

çaları ). 
14 00 Saat, ajans haberleri ve 

meteor - Ankara. · 
14.10 Türk müziği ( Pl ). 
15 15.30 Müzik (operetler Pi) 
17.30 Müzik ( dans saati-Pi ) 
18.00 Konuşma ( dış politika 

hadiseleri ). 
18.15 Müzik ( dans saati de

vam), 
18.30 Saat, ajans haberleri, 

meteoroloji ve ziraat · borsası 
( fiyat ). 

18.40 Türk,.. ... müziği. lncesaz 
Nihavend faslı. ·Tahsin Kara· 
kuş, Hakkı Derman, Eşref Kad
ri, H. Tokay, B. Üfler . . 

19.40 Nedim gecesi: Temsil, 
şiir, müzik, Ekrem Reşit, Ruşen 
Ferit, Mesut Cemil. ( Türk mü
ziği küme okuyucuları, radyofo· 
nik temsil kolu iştirak edecek-
tir ). · 

21.00 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsa~ı (fiyat) 

21.15 Müzik ( oda müziği ) 
Piyano : Cemal Reşit - Kenan, 
Necip A~kın. Viyolonsel : Edip 
Sezen. 2 inci tertip Si bemol 
majör ( Mozart ) Al~egro, Larg
hetto, Allegretto. 

. 21.45 Konuşma (haftalık pos-
ta kutusu ). . • 

. 22.00 Müzik (küçük orkestra) 
l - Ormanda aşk (CI. Schmals
tich ). 2 - Küpidon ve Psişe 
5 kısımlık aşk hikaye~i ( Cl. 
Sch. ) 1 - Yaklaşma 2 - Aşk 
valsı 3 - Başbaşa •4 - Gezinti 
S - Kavgacılık ve barışma. 3-
Barbele - folka ( H. Munkel ). 
4 - Venedik hatırası -sereoad
( H. Munkel ). 5 - Die Hyd
ropathen - vals ( J. Gung'l ) 
Op. 149. 6 - Aşk haberi - ba
let müziği ( L Siede ) Op. 68 
Weninger ter. 7 - Esmeral?a •. 
balc:tinden ağır vals (R. Dngo) 
P ol K. ter. 8 - Ninni ( A. 
Gret. ) ve lspaııyol dansları. 

23.00 Müz k (eğle11celi plak). 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

'Aydın Tapu Sicil 
muhaffzlı ğından: 
Köşk nahiyesinin ~ .Pmarla b~

taklık mevkiinde lcaın mubadıl 
romlardan Filibiden metruk 
şarkan Ali bey torunlarıv gar
ben hacı Atanıı ş azmagı ve 
muhacır paşa şimalen duruk 
zade Ali liey veresesi cenuben 
Gödrenli Hanaylı oğlu İsmail 
ile çevrili 80 dönüm tarla 
4/3/934 tarihinde Hasan Kamil 
uhde~ine 240 lira bedelle ihale 
edildiğinden deftardarlı.k~a . t~s
cili istenildiğinden tarıbı ılan· 
dan 111 gün sonra yerinde ke· 
şif ve tahkik ve tapu kayıtları 
tatbik edileceğinden itirazı o
lanların bu mürlJet zarfında ta
pu sicil muhafızlığına veya ke
şif günü mahallinde bulunac~k 
memura 1002 fiş numarasıle 
müracaatları ilan olunur. 1050 

lmtiya2: aııhibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreıo 

Basıldığı yer 

C H P Basımevi 
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ilin 
.Aydın icra 
Memurluğuddan 

939/.1198 
Alacaklı: Aydın Germencik 

nahiyesinin dere k6yilnden Ô· 
mer oğlu Hamit. 

Senenin en Büyük Deve Güreşi 
Borçlu: Söke kazasının yeni 

cami mahallesinden makinist 
Hasan. 

Satılan mal: Derek6yde borç
luya aid değirmende meycud 
ııcakkafa ıistem un makinesi 
beton fizerine tesbit edilmiştir. 
Halen nıerinde iki volant piston 
kırank, iki diıli iki pule ve köp· 
rll ve klSşeler mevcuttur. Bina· 
nın dış tarafında da ekzoz bir 
tulumba verdır. Makinanın kafa
ıı, iki ıekmen ve yatakları ve 
daha bir çok alet noksandır. 
ve hdto işliyecek kabiliyette 
Değildir. 

21, 22son kilnun 939 Cumartesi 
ve Pazar Günleri Aydında 

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menf aat~ne 

Kıymeti: Yüz liradır. 
Satııın yapılacağı yer ve gt\n 

saat: Aydın dere köyde ve de
lirmenin olduğu mahallde 27111 
939 tarihinde cuma günil saat 
11 de satılacaktır. Birinci artır
mada kıymetinin yllzde vetmiş 
betini bulmazsa ikinci arttırması 
yapılmak Gzere fıatış geri bıra
kılır. İkinci arttırması 30/11939 
pazartesi günil aynı saatte ve 

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

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

yapılacaktır. 

" aynı mahalde (yapılacaktır. 
Şetaiti : Satış peşin para ile· 

dir. Artttrma şartnamesindeki 
terait dairesinde arttırmaya çı
karılmıı olub yilzde iki buçuk 
delliliye ve teslim masrafı milş· 
teriye aittir. isteklilerin ıatış 
Ftnil ve daha evvelden mahal
linde bu alet ve edavatı ve mo-

toru yediemin dereköyde Hamit 
Karacadan görmeleri ve ona 

göre arttırmaları lazımdır, İstek· 
lilerin şabş günü satış yerinde 

hazır bulunmaları ilan oluour. 
1054 

Sümer Bank 
Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı: 
K agH'i Bes F ab,ikası malı 

N11•illi Baslllfl Fab,iksı ,, 

Frelli Bez Fabrikası ,, 

10 hal~alık aipa,iş/e, için 
15 
'ls 

• 
• 

,, H 

H 

12 No Paketi 415kuruş 

16 " " 480 " 
24 " " 580 " 
24 " " 580 " 

" ,, 
,, 

" ,, 
,, 

575 " 
570 " 
565 " 

50 » ,, H U U 560 U 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik} 
mtıstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
•erecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 4-3 1033 

lF~~,..ss~~:~asss~~&ıımsr.~:!:~i1J 

~ Doktor Şevket Kırbaş ~) 
~ Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ~~ 
.~ 
• entani hastalıklar mütehassısı • 
• ro ~ Muayenehanemi Nazilli köprüsü knşısındaki tapucu [t] 
~ Silleymanın hanesine· naklettim. [tJ 

~ hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve ~~) 
~ 6ileden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, r!] 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [t] 

eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ~i 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) {+ 
... ~ .......... ~~.~ıeı.•.411'; ~~~~.-ı~~~~ 
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MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~ 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 
bilumum al atı 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. 

MARKONi radyo 19,'J9 model/erile SPARTON radyoları-


