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lnönü Parti eclis Grubunda 
Tarih ve dil kurum· . .,. • '• •• ' ~ • • • • • 1 

larını himayelerine! Baş Vekilimiz Milli Müdafaa Vekili-
a~~~r nin istif ası ·sehebini izah etti 

.. A~k~ra 17 (A. A.) _ Milli 
kultur ınkişafımızca 'k· -h· 

ı ı mu ırn 
t'sas olan tarih ve dil inkilabı-
mızla ve bu ld 
· - yo 8 devam eden 
ılmı çalışmalara ötedenbe . 
k d n ya-
ın an alakadar b l 

h . . u unan cum· 
ur rcısı milli f' . I 

General Özalp, Tayyare kaçakcılığı· ve Sahtekarlık 
hadiseleri Üzerinde yapılacak adli "tahkikatın serbestçe 

yapıl~asını. temin için istifa etmiştir 
lnö .. T" k fe ımız smet 

nu ur tarih ve d'l k 
larını "k k ı urum-yu se h' ı . 
mışlard ımaye erıne al· 

ır. 

-~-

Alman - Macar 
müzakereleri 

Berlin 18 •( .. _A 
ha· · - .A.) - Macar 

rıcıye nazı Ç k· 
a l rı a ı Berlinden 
yrı rnıştır N d'l 

tebı•y · eşre ı en resmi 
nıünıge bnazaren Alman - Macar 

ase etle . . l k 
büt" rını a a adar eden 

un nıeseler d · b. 
aürü ·· ı .. erın ır surette • fu muştür 

Ankara 17 (A. A.) - C. H. 
P. Büyük Millet Mecliii bu gün 
17 /1/939 Trabzon saylavı Ha
san Sakanın reislığinde toplandı 

1 - İlk defa söz alarak kür · 
süye gelen Baş vekilimiz Celal 
Bayar a,ağıdaki beyanatta bu
lundu: 
Geçen celsede İspanya muharip

lerine tayyare teslimi maksadile 
yapılan sipari,:ni Türkiye hü
kumeti namına göstermek için 
teşebbüs edilen sahtekarlık cür
münün ne suretle cereyan etti
ğine dair inahat ve ilirken ==-=--~ 

~~~~~==========::==.-:=:;____;~ 

B. M. Meclisi 
Naci Tınazın vekilliğini alkışlarla 

tasvip etti 
A~k.ara 18 - Büyük Millet 

Meclısı bugfin Refet C . çilerek ordu hizmetinden çıka-
. ı· y. anıtezm r l k 12 d k h rcıs ıgı altında t 1 ı aca yaşın an yu arı ay-

Celsenin façılmasınıop a~mıştır. Vanların köylü ve yetiştiricilere 
General K~ Ö ınuteakıp satılması hakkındaki kanun la-
Mu .. d f Vazıın zalpın Mill"ı 

a aa ek"· · yihasile Tfirkiye Flandiya ve 
yerine B aıetınden istifı:ısile Türkiye İsveç ticaret m1.Jahede-

ursa saylavı emekt: 
neral Naci T ' ge- lerine bağla değişiklik yapılma-
diği hakk d 

1~~zın. tayin edil· sı ve Türlciye Almanya arasında 
hu t k ın a 

1 rıyaseti cum . ticaret mukavelesi ve tediyt..le-r ez eresi okunnıu 
kışlarla kabul edil . r ş ve al - rine ait protokolun ikinci mü-

Bundan onra mış ır. zakereleri yapılarak kabul ed }-
ruznameye ge- miştir. 

--~~--::-~~:s===-~.....__~~--- a.a . 

eşv·ki sanayi 
Kanunundan istifade eden müessese
ler hakkındaki kararname tadil edildi 
. Ankara 18 - İktisat vekale . 
tınden tebliğ edilmiştir. 

3293 sayılı müt ..: hassıslar ka
nununun 1 · dd . cı ma esı mucibin-
ce hazırlanan 5/5/938 ve 2/872 
sayılı kararname 6/1/939 t "h 
ve 10205 arı 

y sayılı kararname ile 
aşl'lgıdaki k.ld 
t . şe 1 e tadil edilmiş-
ır . 

1 - ıoss . ._ sayılı teşviki sana-
yı Kanununun ik• . 
b. · · b d' ıncı maddesinin 
ırıncı en ındc 

1 Yazı ı birinci 
ınıf evsafını haiz rnü 

1 
. 

. . essese erın 
ıstıbdam edecekleri b . 

.. er ecnebı 
mutehassıs için ayda 20 ı· 
b t ıra, 
eş en yukarı mütehassıs .. 

beş ı- ·· d ıçın ıra ucret te iye edecekler-

dir. 

2 1055 sayılı teşviki sana· 

' yi kanunun ikinci maddesinin 
birinci maddesinin biriı ci ben

i dinde yazılı ikinci sınıf mües~e
selerin çalıştırdıkları mateba5sıs 

" ve montörler için 5/5/938 ve 
1181938 tarihli kar.ır .. amelerde 

yazılı ücretleri tediye edecekler
dir. 

3 - Teşviki sanayi rubsati
yesini hniz olmıyan birinci sın f 

müesseseler ecnebi m "itehassıs 
hakkındaki müracaatlarından 

mahalli hükumetten alacakları 
vesikaları müracaat kağıtlarına 
ilsak edeceklerdi. 

hatiplerden birisi milli müdafaa 
vekiletimizin evrak ve m hür
lerio in tal<lit suretile teşebbüs 
edilen bu sahtekarlık mest- lesi 
üzerinde adliyece yapılan tah
kikatın tam bir serbesti içinde 
cereyanını temin' için milli mü
dafaa vekilinin çekilmesi lüzu
mundan bahsetmişti. 

Milli müdafaa vekili arkada
şımız general Ôzillp sırf mah· 
kemenm ~elim etle cereyanını 
temin için istifa etmiştir. 1 Baş 
vekil bunu müteakip aynen şun· 
ları söyledi : 
Şunu da ilAve etmek mecbu 

riyetindeyim ki milli müdafaa 
işleri hakkında madde tasrih 
ederek her hangi bir iddiada 
bulunmak veya sual tevcih et
mek isteyen bir arkadaş:mız 
varsa kapı açıktır. 

Ona doğrudan doğruya ben 
muhatabım. Veyahut yeni vekil 
arkadaşımız tetkikatını yaparak 
lazımkelen cevabı vermeğe ha
zırdır. 

Başvekil beyanatından sonra 
reısın davetine rağmen söz 
alan bulunmadığından r uzrıa
meye geçildi. 

2 - Hu celsenin ruznamesin
de ebedi şefimiz Atatürk için 
yaptırılacak anıt kabir meselesi 
mevcuttu. Müzakere açıldı. 

h k ı;öz olarak parti k~misyo-

nunun mazbata muharriri kürsi· 
ye gt idi ve komisyonun mesa• 
isi ve tetkikatı neticesinde va
rılan kararları izah etti. Müte
akiben bi:- çok hatip tetkik ko· 
misyonunun raporu hakkında ba· 
zı istizablarda bulundular. Ve 
komi!lyonun anıt kabri için tek-
lif ettiği yerlerden başka yerler 
hakkında beyanatta bulundular 
ve müteaddit takrirler verildi. 
Sö1 alan hatipler mütalaalarını 

bitirdikten !lonra verilen teklif
lerden evvela eski Büyük Mill~t 
Meclisi bioasıoıu bulunduğu ye· 
ıe ait takrir reye ~ondu ve red 
t:dildi. 

İkinci olurak anıdın kale üze
rinde yapılmasını istiyen takrir 
reye arzoluodu. Umumi heyet 
be teklifi de büyük bir ekseri
yetle reddetti. Çankayanın anıt 
kabir yeri ittihaz olarak 
intihabına dair vc:rilmiş o an 
takrirde pek az rey aldı. Niha
yet tetkik komisyonunun ropo
rundaki ekseriyet karariyle tek
lif edilen Reşattepesi anıt ka
bir yeri olmak iizere ittifdka 
yakın bir ekseriyetle lrnbul 
olundu. 

Bundan sonra t ncümenlerin 
mesaisıne dair ruznamede mev 
cut olan dahili nızamnameye 

mütaallik t •kririu müzakeresine 
ge·ecek celsede devam edilmek 
üzere celc;eye nihayet verildi. 

Köylerde intihap 
hazırllğı 

2491 Sayılı k cı nunun 3 ü cü 
maddesi mucibine! 4 s nede bir 
yenilenmec;i icap eden l.öy muh
tar ve ihtiyar h~yetlerinin bu 
yılın girmesiyle müdddleri so
na ermiş bulunmaktadı r. 

939 dan 943 yılına ~ad tr 4 
yılık köy çalışmalarının y.:ni 
muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
intihapta devri, bu kanun C'-\· 

batınd,m olmaktadu. 
Bunun için merkez köy biiro

su, vilayetin m :zkur kanun da
iresindeki d rektıf ve irşadlarile 
intihap talimatnamesini hazırla
mıştır. 

Bu talimata göre, intibap için 
gün ve saat tayin edildiği gibi, 
intihaba iştirak etmek yaşında 
bulunanların kadın erkek kay
diyle defterlerinin tutulması ve 
bu defterin köy nüfus deft.!rle-

riyle mutabakat temin '- tmesi 
cihdinin teminine çalışılması şart 
kılınrııaktad r . 

Bu talimetcame de ayrıca, 

köy muhtar ve heyet ihtiyariye 
intihabında; intihabın normal ve 
moral gidişine aksi halleri gö· 
rüleoleriıı veya intihabı geri 
bırakmak kasdile uğraşanların 
bir liradan beş l raya kadar ve 
tekerrürü haliude de bu mikta
rın iki misline iblağı auretile 
tecziyeleride zikredilmiş bulun 
maktadır. Bu madde köy ka
nununun 31 inci maddesi hü
kümlerinin bir "müeyyidesi ha- 1 

!indedir. ı 
intihaba iştirak edecek olan , 

ve on sekiz yaşından yukarı 
1 

bulunanların da ayrıca köyde 6 ı 

aydan beri oturmakta olmesı 

lazımdır. 

Sayısı : 100 Para 

Fıkra: 

İki taraflı 
Türkiyedt' matbuat hürdür ve 

yalnız kanuna karşı mesuldür. 
Bütün mesele bu hüriyet ve me· 
suliyetin vaz felerini ·yer ine ge• 
tirebimektedir~. Biz herke!lteo 
hesap sormakta haklı olduğu
muz kadar, neşriyatımızda dev• 
let veya ferdin yükıe menfaat 
veya şerefi bahis mevzuu oldu· 
ğu zaman, he>ap ve mekle de 
mükellefiz. Cumhuriyet idaresi
nin divası basittir: ne m~tbuatı 
tazyik etmek, ne de matbuat 
hzyikine müsaade etmekl 

Meşrutiyet devri iki tazyikin 
de zararlarını isbat etmiştir. 
Gazeteyi susturursanıı, büyük 
bir murakabe unsurunu izale 
etmiş olursunaz; gazeteciyi her 
türlü kayıtlardan serbest tutar• 
sanız, şahsi hay~iyetleri tethiş 
altında bırakırsınız. Kanunları• 
mız iki ifratın ara~ını bulmuş ... 
tur. Gerisi siyasi terbiyenin te- · 
kamülü davasından ibarettir. 

Bu tekamülü emniyet altına 
almak için, kanun hükümlerini 
yerine getirmek kafi gelir. Bir 

müteahhidin," işe hiyle katbğını 
iddia edeo muharrir aylarca 
hapis yatmıştır. lıim turibi ile 
iftirad, bulunmak, eğer elde 
bakimi ikna edec k vesikalar 
yoksa, hayli zorlaştığına şüphe 
yoktur. Fakat matbuat hUriye
tini kötüye kullananlar, şimdi 
bir tevilli ve muvazaalı yola 
sapmışlardır. Bizce bunu da 
ö ı lemek ~üç değildir. 

Her halde hür matbuatı va
tandaş haysiyet ve şerefine 
karşı bir tethiş aleti kılm a mak· 
taki azmimiz, onu uir m Jraka
be ve i rşat va sıta~ı olarak de
vam e ttiı m~ kteki kararımızdan 
daha az ku,etli olamaz. - Fatay --

Su iye 
~·-·~ 

Muhalefet lideri 
KabiPenin istifasını istiyor 

Şam 18 _ Surire mebu!an 
meclis reisi Atas ıle muhalefet 
lideri Şehbender arasında bir 
görüşme olmuştur. Muhalefet 
lideri bu görüşmede muht~mel 
vaziyetler hakkında atideki tek
liflerde bulunmuştur. 

1 - Halkın emniyetini haiz 
bir hükumet teşkilini mümkün 
kılmak için kabine istifa etme· 
lidir. 

2 - Fransa·Suriye anlatma
sına ait bütün evrak ilin edil~ 
melidir. 

3 - İdarede temizlenme ya· 
pılmalıdır. 

Birinci köy ve ·ziraat 
kalkınması 

. ::;~~· 
Yazısının dünkü nüsbamız

dan devamı ikinci sahifemiz
dedir. 



Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-9 
14 - Köy damızlık buğaları

nın bakımı ciddi bir kontrol 
ve diıiplin altına alınması ve 
bunlar sıfat ayları bitince köy 
ve nahiyelerde yaptırılacak hu
ğa depolarında hususi surette 
beslenmesi lazımdır. 

15 - Hayvancıhğın islah ve 
inkişafının ıüratle temin edil
mesi için sayım vergisinin kal· 
dırılmaıı bilhassa temenni ~olu
ıaur. 

16 - Haciz kanunundaki hac 
zi caiz olmayan koyunların ade 
dinin llç baıtan on baıa çıka

rılması. 
Ziraat vekileti veteriner u · 

mum mtıdürlüğü tarafından tan · 
ıimtkılınan atçılık raporunnn 
heyeti umumiyesi tetkik edilmiş 
ve atçılık mevzuunun bir dev
let meıeleıi olarak ele alınma
maaını ve bu bapta diğer ve~ 
kiletlere terettüp eden vazife
lerin ifa ve ziraat vekaletince 
de yapılması teemmül ve der· 
piı edilen buıusatın bir an ev
vel mevkii tatbika vazı için is
tediji para ve çabşma sistemi 
muvafık ve yerinde bulunmu~; 
komisyonda aıağıdaki husu
ıatın nazarı dikkate alınmasına 
)Oznm ıCSrülmOştilr. Şöyleki : 

1 - Ziraat vekaleti veteri · 
ner umum müdürlüğü tarafından 
tanzim kılınan projeler üzerin
den yurdun timdilik dört yerin
de tay depolannın bir an evel 
temini. 

2 - Milli müdafaa vekiieti 
tarafından ayrıca remont depo
larının teıiai. 

3 - Milli müdafaa vekaleti· 
nin İç memleketten at mübaya
aıı için daimi ve seyyar at mü
bayaa komiayonlaranın teşkili 

ve mübayaanın tercihan ziraat 
vekaleti tarafından atçılık or
ıanizasyonu yapılan mıntakalar 
da yapılmaıı ve mübayaa ko
misyonlarında mıntaka veteriner 
yetiftirme mütaha111slarının mü· 
ıavir olarak bulunması. 

4 - Halen milli müdafaanın 
elinde bulunan at mübayaa 
kıymetlerine ait talimatnamede
ki fiyatların timdilik hiç olmaz
ıa yarım misli daha tezyit edil
mesi. 

5 - Milli müdafaanm yetiş
tiricilere mukavele akti 'VC bu 
auretle tay çiftliği kooperatifle
rinin meydana gelmesine yar
dımda bulunması. 

6 - Atlı sporun muhtelif 
tubelerinin memleket gençliğini 
ihata eden büyük milli bir teş
kilit haline ifrağı ile bu husus· 
ta eaaslı tedbirlerin alınması ve 
işlerin merkezden bir elden ida
resi. 

7 - Müıaid olan mahallerde 
Ziraat vekiletinin maddi yar
dımı ile halk tay depolarının 
meydana getirilmesi ve imkan 
bulunursa bu tay depolarının 
kooperatif ıeklinde yapılması 
ve bu yönde Ziraat vekaleti 
bütçesine tahsisat vazı. 

8 - Urfa, Mardin' Diyarba
kır viliyetlerinde atçılık orga
nizasyonunun yapılması ve lbu 
ıuretle arap atı tescil işlerinin 

ikmali; 

9 - Ziraat vekaleti veteri· 
ner umum müdürlüğü tarafın· 
dan yeniden kaleme alınmış bu· 
lunan islabı hayvanat kanunun 
mevkii tatbika çıkmasına gay
ret edilmesi, 
10 - Yetiştirme işlerinin mer

kezi sikletini teşkil eden tena
sül biyolojisi üzerinde daha 
esasla v~ ilmi çahfmak üzere 
bir tenasül biyoloji ve fizyoloji
si enstitüsünün kmulması ve 
!pna patolojfoinin zootenistele
re öğretilmesi. 

11 - Eşba!'!a ait hususi vesi
kayı hamil aygır sahiplerine 
pirim verilmesi. 

12 - Fenni şekilde bakmak 
ve sıfat yapmak şartile Zıraat 
vekaletince ılgı sahiplerine ucuz 
bedelle verilecek aygırların 
mümkün mertebe kısa zamanda 
temini ıçın haral~r damızlık 
kadrolarının tezyit ve takvjyeııi 
13 - Uzun yayla at yetiştiri

cilerinin ılg•larınm fenni ahır
larda kıılamalarını temin için 

ı Ziraat vekaletince kereste ve· 
rilme!li ve bu yolda yardım e
dilmesi. 

14 - Eğitmenler kursunda 
hayvan bakım ve yetiştirme ve 
sairesine ait mamulatın veteri · 
nerler tarafından bir sureti hu
susiyede verilmesiyle beraber 
köy çocuk ve büyü l< lcrine at 
bakımı terbiy«>si, tağdiyesi ve 
sairesi hakkında pratik kursla-
rın evvel emirde at kesafeti 
bulunan ve organizasyon yapı· 
lan yerlerden başlanmak sure
tile memlekete teşmil\, 
15 - Ziraat vekaleti veteri

ner umum müdürlüğünce eneme 
işlerine büyük mikyasta veteri
ner ekipler halinde hız verilme
si ve bu işin sistemli bir şekil· 

de devamının temini, 
16 - Haralarda binicilik mek · 

tebi talebelerinden yetişen ço
cukların vilayet aygır depoları
na tercihen verilmesi. 

Yukarıda on altı maddede 
yazılı hükiimler tali ve umum 
komisyonlar içtimaında ittifak
la kabul edilmiştir. 

Hayvan yemi komisyonu 
mazbatası 

TEMENNİLER 
Yem nebatları ziraatinin ar

tırılması. 

A) Derhal alınacak tedbirler: 
1 - Mera ve çayırların 'is

lah ve muhafazası. 
2 - Yeme nebatı olarak en 

elverişli bulunan nebatların bu 
meyanda yonca ve koringanm 
kuru ve sulu ziraa tinin ar ttırı
larak bunlardan yeşil ve kuru 
ot halinde istifade ettirilmesi, 
memlekete yaydırılması. 

3 - Bir senelik yem nebat· 
)arının bu meyanda fiğ, burçak 
mısır, sudanotu ziraatinin artı
rılması diğer taraftan kışlık 
ylm nebatları meyanında L ış
lık fiğ, kışlık bezelyanın yeşil 
yem ve silo olarak kullanılması 
ve yine ayni maksatla yem pan 
car larının ziraatinin artırılması, 

4-Bu hususta lüzumlu tohum
lukların elde bulunanlarının der 
hal temizlettirilerek çiftçilere 
parasız dağıtılması ve ekiminde 
köylüye yol gösterilerek bu işin 
sağlamlanması ve kontrol altı"n
da bulundurulması. 

' 

AYDlN 

Şehi le de 
bahçe • 

1 

İnsan neslinin le. liyesi ta bE
şikten itibaren ba~lıyor. Çocu
ğun etrafını saran her şey onun 
tekamülü• ile terbiyesi üzerinde 
ne müdhiş bir tesiri olduğunu 

görüyoruz. Binanın bile yetiş

mesi ve büyümesi muhitin her 
türlü unsurlıırına göre şekil alı· 

yor, ona göre renk ona göre ko
ku v~ ona göre de kısa veya 
uzun oluyor. İşte inçan yavru
sunda da ayni kaideni ı hüküm
leri caridir. Mesela" çocağun 

annesi, babası, arkadaşları ve 
etrafn:ıda bulunan her şey onun 
tebiyevi, inkişafı ve tekam;lü 
üzerinde çok büyük· değişiklik
ler, tesirler icra etmektedir. O 
halde çocukların yetiştirilmesi 
hususunda gerek maddi ve ge 
rek manevi muhitin dürüst ol
makla beraber iyileştirilmesiyle 
mümkün ve kaimdir. Kendi ha
liode sokağa bırakılan çocnk
larm terbiyelerinin ne kadar 
korkunç ve ne kadar zararlı 
neticeler tevlid ettiği artık he
pimizce malumdur. Çünkü ço
cuklarda küçük yaşta öyle bir 
intibak temayülü vardır ki gör
düğü şeyi yapmak ve taklid 
etmek hevesinden kendini kati
yen alamaz, çocukluın ekcıeriva 
aldıkları iyi itivaoları dahi bu 
sokak terbiyesi öyle bir bozuş 
bozuY.orki zamanında ve anın .. 
da farkına bile varılrnaz bu
nun sebebini araşbracak o'nr
sak her halde bir iki noktada 
toplaya bliriz. 

İptidai incıanlar da muhitlerine 
intibak keyfiyet,nin k•sa bir za· 
manda vukubuluyor. Çünkii on

larda şuur, idrak ve irade te
kamül etmiş vaziyette değildir. 
işte çocuklarda dahi hünuz bu
gibi şeylerden eser yok denecek 
mahiyette olduğundan muhitin 
tenbihlerine intibak ediveriyor
lar. Okul çağında olan ayni 
zamanda okula devam eden ço
cuklar bile ,okulda aldıkları iti
yadı bozup sokak terbiyesini 
hemen benimsedikleri pek aşi
kardır. Onun için bu işlerle il
gili olan kültür bakanlığı bir 
zamanlar bu ciheti düşünerek 
yaz tatilinde dahi çocukları ala
bildiğine bırakıp onların başına 
bazı öğretmen ve mürebbiler im 
yarak,kiiltür parklar inşa ederek 
oralarda çocukların terbiyeleri
ne önem verilmesi hususda 
bazı tensiplerde bulunduğunu 

işitmiştik. Bu düşünüş sırf ço
cukların gerek bedenen ve ge
rek ruban inkişafları yönünden 
alınmak istenen bir tedbirden 

başka bir şey değildir. Yine bu 
yüzden şehir )erde bir çok aile
ler Lilhassa okul çağında ollI'ı
yan çocukları üzerinde çok ti
tiz davrananlar var. Onları so· 
kağa bır;ı.kamıyorlar. O halde 
ne yapsınlar, nereye bıraksn: -
lar ve çocuğu nerelerde ve na
sıl bir muhite terketsinler. İşte 
bir çok şehirlerimizde görüyo-
ruz. Bu noksanlığı ve bu ciheti 
düşünmüş bunun ne güzel çare
sini bulmuşlardır ki o da çocuk 
bahçeleridir. Bu bahçeler de 
muhtelif oyun aletleri imal edi!
m!ştir. 

Y. Göksel 

~caba burada çocuk ne gibi 
itiyadlar kazanabilirler. 

Bu bahçelerde çocuk bahçe
lerinin ihtarları ve nezareti ol
madan çocuk iyi itiyadlar ka
zanmağa ve bir şey yapmağa 

karar vererek iradelerini kuv
vetlendirirler, muhayyilelerini iş
letirler zekalarını da bir inzibat 
altına alırlar. Çocuk baçelerin
de en mühim terbiye usulü ve 
amili oyundur. Böyle oluşu da 
tabiidir. Çünkü oyun çocuk ha
yatının insiyaki ve cazibeli bir 
ifadesidir. Asab cümlesini muh
telif suretlerle harekete getirir 
oyun aynı zııman\ardn çocuk 
için umumi mahiyette bir mü
maresedir. Oyun diyip te geç
miyelim oyun çocuklar için en 
önde giden bir ihtiyaçtır. Çün
kü oyun hayat denilen o çetin 
yolda yürümek için ilk adım ve 
ilk hazırlık, ilk haldir. Sandan 
dolayıdır ki bir çok şehirlerimiz
de çocuk bahçelerine =ehemmi
yet verilmiş imkan derecesinde 
ihtiyacı karşıhyacak ve ona ce
vap verecek kadar ' inşaatta 
bulunmus avni zamanda faali
yete ~evk edilmektedir. 

Yalnız gönül ister ki diğer 

memleketlerde olduğu gibi Ay· 
dımm zda da böyle bir köşe bu
lunsun ve bu şehrinde çocukla
rının yüzleri giildürühün. 
İki senedir her gün yolumun 
üsünde bulunan parkın bir lcö
şesinde vaktile teşebbüs edile· 
rek böyle bir maha lın yapılma-
sına koyulunmuş ise de maalesef 
her nasılsa ikmal edilememiştir. 
işte işin mühim ciheti burası 

olduğu gibi bizde ı olman olan 
ve üzerinde durulması lazım 
gelen nokta da burasıdır. Ya
panla yıkan belli olur diye meş-
hur bir söz var. Aklıma geldide 
söylemeden geçemediır. Geçen 
sene yağmurlu bir günde idi 
yine her günkü yolumdan saha · 
hın m ıhmur luğu içinde geçerk •. n 
bir uray çavuşunun o noksan 
kalan çocuk bahçesinin bazı 

aletlerini çatır çatır sökdüğü
nii görünce hayretimi mucip ol· 
du. O anda ben de bunu sor
mak arzusu uyandı. 

Bir az yaklaşarak çavuş 

(Aydın), okuyucularına (E 
debi yat ve kültür ) sayfası 
diye bir sayfa ııçmı,k üzere 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu 
sayfa, haftanın yalnız Salı 
giinlerinde olmak üzere tesbit 
edılmiştir. 

Bu sayfa, içimizde yaşıyan 

genç istidatları yıtiştirmek 

gayesını güdecek ve onlara 
haftada bir gün,her devrin belli 
başlı Türk yazıcılarından birini 
tanıtmağa çalışacaktır. Bu say
fa için gönderilecek yazılar, bu 
~ayfa için ayrılan heyetçe se
çilecek ve iyileri sayafaya 
mal edilecektir. 

Edebiyat sahifesi için yazı 

1 
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SöJCe 
Buğa bakım istasyonu 

projesi istedi 
939 yılı veteriner çalışmaları 

proğramına gir.ip te inşasına e· 
hemmiyet verilecek olan damız
lık buğa istasyonlarından birini 
Söke İlçesi yapmağa hazırlan· 
maktadır. Haber aldığımıza gö· 
re inşasına karar verdiği ve 
hazırlığına başladığı bu iş için, 
Söke İ çeba)lığı vilAyetimiz ve
teriner müdürlüğünden bir kroki 
ve buna aid izahat istemiştir. 
İstenen kroki ve izahat ta ve
teriner müdürlüğümüzce Sökeye 
gönderilmiştir. 

-~·-

1 
Halkevi 
Başkanlığından 

I Halkevimiz spor şubesi tara· 
tertip edilip. Büyk ve daimi Şe
fin ölümleri dolayısiyle tehir e
dılen sokak koşusu 2111/939 
cumartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

Evvelce yazı:anlarıo kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla
rını hergün Halkevi bürosuna 
yaıdırmalarını dilerim. 

niçin söküyorsunuz diye sordum. 
Şahsından hiç ümit edilmiyen 
bu adamdan nasıl bir cevap al
sam beğenirsiniz, ne olacak de
di. Birsi yapar, birisi yıkar. Za
ten tarih tekerrürden ibaret de· 
ğil mi a bayım dedi. Bu sözleri 
işidince kendi kendime taaccüp 
ettim ve sevindim. Demek bizde 
çocuk bahçesinin ehemmiyet ve 

kıymetini bilmiyen kimse kal· 
mamış. Acaba burada sevincime 
sebep ne olabilirdi ? Oradaki 
ağaçların çıkarılmasına mı? Ha
yır, kültür cihetinden geri de
diğiğiz fertlerimizin bazı yurt
daşlarımızın bile böyle bir mü
essesenin kıymetini takdir eden 
ve anlıyanlar olduğu için. 

Gazetelerde hazan gözümüze 
çarpıyor. Aydının caddeleri 
asfalt veya parke ile döşene
cekmiş, şehrimiz için en müb
rem ihtiyaçlar meyanında bulu
nanlar gibi çocuk bahçesioinde 
tamamlanması hususunda yük
sek ilgilerimizden dilediğimiz 
gibi bilhassa kıymetli belediye 
reisimizin değerli görüşlerinden 
ve faaliyetlerinden umarız. 

··ıtü 

gönderecek okuyucular mızın 
şu şartlara riayet etmesi la
zımdır: 

1 - Yazalar ve şiirler kısa 
olacaktır. 

2 - Gönderilen yazı; hika
ye olursa, mahalli olacak en 
çok 1,5 süb1nluk yer işgal ede
cek büyüklükte bulunacaktır. 

3 - Ayrıca seçilmiş nezih. 
ve kendisinden istifade edıle
bilecek olan fıkralara da yer 
verilecektir. 

4 - Gönderilen yazılar, 
yeni harflerle ve kağıdın yal
nız bir tarafına yazmak şarıile 
yazı · işleri müdürlüğümüze 

gönderilecektir. 
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Gezi notları : 

Bursaya kadar 
-2-

Hepimiz hatırlarız 1 Temmuz 
935 tarihinden önce, Aydın 
~em~r!olu yabancı sermayesiyle 
ış_letıhrken, istasyon kapısında 
hır memur girenden biler arar 
ç~kanın biletini toplardı. Hatt~ 
hı.r aralık daha ileri gittilerdi. 
Tıren zamanı istasyona girerek 
yolcusunu karşılamak veya uğur· 
lamak istiyenleri Umurlu ve 
Karapınara kadar bilet atmağa 
da mecbur etmişlerdi. 

Aydın hattında gördüğümüz 
bu sümürke zihniyetli kayıtl 
faz\asile Kasaba hattında ~: 
vardı. Bu hatda b" . k .• 

1 
ızı en ço 

sınır endiren nokta t ht 
k ' a a par-

mda lık önünde bilet kontrol 
; en adamın e~yamı bir taraf. 
an, kendimi bir taraftan . . d geçır-

~esın en ziyade trenin lhareke-
tıne çok yak' b' 

• 10 ır zamanda 
bılet verilmesi keyfiyeti idi. 

Kasaba hatt nda d" t b k 
b. . or uru 
ızım d · Y ' emıryolunda üç buçuk 

yıldır bu kayıtlar kal d . d' ma ı, şım-
_ı .pa~a kazanmak zihniyeti ye

rıne, alkın rahat ucuz b k ' ve ça-
~ .'.eyahat etmesini temin eden 

mıllı ıdarenin elinde k d' t l . . , en ı ren-
~~ımıze binerken, giderken dü-

nu hatırlamamak mümk·· l yor. un o mı· 

Bana 41b 
' unun tekrarında ne 

mana var b l le . . • un ar geçmiş gün-
rın ıcapl "d' 

bul arı ı ı, Diyecekler 
uour. 
Cevabını k .. 

gün · . ısa ve katıdır, bu-
• •

1Y1 anlamamız bu günün 
nımetıni i . b'l ' l · .. yı ı rnemiz ve o gün-
erlı gormiyen yarınki nesli ha
zır amam 2 • • b 
yazıda dü ı5ın ugüne ait her 
bu .. 1 nu tekrarlıyacağız; 
iyig~ı: ~ _?ıukayese ederek daha 

agına asla şüphemiz ol
mıyan yarına doğru gideceğiz. 

9~8 senesinde idi. B-ısmaha
ne ıstasyonunda bilet kişesinin 
geç açılmasından ve b'l r . 
~~k~ında alamadığımdan ı bea ırn! 
ışımı görememi 1 . gaJ 
g.. b ki ş ve zmırde iki 

un e emeğe rn b k 
tım. Bu defa h ec ur a1mış-
ki e . er saat açık olan 

datl: t;:::
11 h~reb~e~inden beş 

biler . ge e ıldım. Benim 
ımı verecek k' · 

ücretle seyahat d ışe ıle nısıf 
bilet' . 

1 
_ e ecek kızımın 

mış ınf k acagımız kişeler ayrıl-
' a at bana bilet veren 

genç türk memuru kızımın ev-
rakını da alarak d'- k" d 
biletini aldı ve b~gedr k'ıkşe den 
. . . ır a ı a a 
ı~ımı bitirmek nezaket ve vazife
şmaslığını esirgemedi. . 

Tahta parmaklığın önünde 
duran me · _. . mur ıse, nereye gide-
cegımı .sorarak, bineceğim va
gonu bıle gösterdi1

• 

d Ortaklar tünelinin açılmasın-
an sonra, dünün son armığonı 

olan bugünkü basık ve havasız 
:a.gonlnrm yerine bu hatta da 
ışlıyecek olan ana hat vagon
larımızın rahatı ğından bahsede
cek de-T ş . gı ım. unu da yazmadan 
geçemıyeceğim ki, devlet demir-
yollarının 1 · B . . zmır - andırma eks-
prt: sı ıçin t" d' - . · ge ır ıgı vagonlar 
şımendüFercilikt . . . ' 
milletlerin e en ılen. gıtmiş 

hatlarında ışleyen 
va~onların aynı .. 

lzmirden bu va l 
rısıne erle goıı ardan bi-

t . y şerek ayrılıyoruz .. 
zmır - Karşı yakadan kl 
dıkça iki yıl önce görd ""~~~ daş· 

k 
ugum en 

ço fazla umran ve 
seyrediyorum. eserler 

Bilhassa demiryolunun ilci ta. 

AYDIN 

Vaşıya 
mle 

Çeçe'nin soktuğu insanlar 

Fil dişi sahiller'nde bir köy 
vadinin otları ve ormanları içine 
saklanmış gibi. Buralarda ak 
şam geç oluyor, sular durgun .. 
Toprak rutubet kokuyor, böcek
ler ve çeçe ,inekleri vızlıyor, 
Burası uyku has' a\ığının ocağı 
250.000 insandan 26.000 i uyu
yor. 

Uzaklardan boğuk kamyon 
gürültüleri duyulmağa başladı. 
Çeçe ile mücadeleye geliyorlar. 
İki yerli doktor on beş basta 
bakıcı bir barakanın önünde 
duran kamyondan indiler. alet
lerini çıkardılar. Zenciler mik
roskoplara ve aletlere tuhaf tu
haf bakıyorlar: Kanda ve be
yind .! cereyan edecek olan mü
r.adelede bunların en büyük si
lah olduğunun farkında değiller. 

Otomobilden ~ertabip te indi. 
Bu doktor yirmi seneden beri 
Afrikayı karış karış dolaşmış, 
salgın hastalıkların, hele çeçe
nin ocağını avucundaki çizgi 
gibi bilir. Daha otomobılden 
iner inmez eliyle seyrek ve tek 
tük insanları işaret ederek a
damlarına : 
-~ Sayın bakalım bunları, de 

di. Bana öyle geliyor ki, mua
yene için çok az insan gelmiş. 
Halbuki herkesi muayene ede
ceğiz. Bn menhus hastalıktan 

kurtulmak için bundan başka 

çare yok tur. Hele bu Ugadugu 
bölgesi, her yerden daha ber
battır, 

Avdan gelenler, tarladan dö 
nenler de kalabal ı ğı il ti bak et
ti. Ct tvell l'r çıkarıldı . Li teler
de herkesin ismi okundu. Bura
larda, listelerde yazılı olanlar 
vergi verenler, hem tedavi olu
nanlardır. 

işe bir zenci kızdan başlandı. 
Doktor genç kızın boynunu 
yokluyarak sordu: 

- Bir şey hissediyor musun, 
acı duyuyor musun ? 

Kız gülüyor cevap ve miyordu. 
Y o, o iztırap çekmez, ne acı 

duyar, ne sızı Ç t çt:nin ısırdığı 

VÜ'den 
bir uzviyet altı ay bir iztırap 

tezahürü hissetmez. İnce bir 
ağrı biraz fiyevri, biraz yorgun· 
luk ve kırgınlık ilk anları. Fa· 
kat bu kad:ı r iztırap hangi zen 
ciyi rahatsız eder ? 

Doktor başını' salladı : 
- Guddeler büyümüş. Deri· 

nin altında olgun bir erik gibi 
bakıyor. Parazitler guddelere 
toplanmağa başlamış. 

Şimdi vazife hastabakıc lara 
düşüyor. Hepsi de erkek olan 
bu bastabakıcılardan birisi eli
ne bir enjeksiyon iğnesi alarak 
kıza yaklaştı . İnce iğneyi boy· 
nuna soktu, guddeden bir az 
usare çekti sonra mikroskobun 
camı üzerine siirdü ve gözünü 
mikroskoba dayayarak tetkik 
etmeğe başlad! : Çe~e mikrobu 
balıkların ve kurbağaların 
ilk hali gibi, başlı \'e kuyruk
lu bir bela afettir. Sivri tarafı 
ile insanın hücresine bir zıpkın 
gibi girer. Bundan başka bu 
roikrop dalgalı bir uzvu saye
sinde ilerler. Kanda bulunduğu 
müddetçe hastalığın önüne ge
çilebilir. Doktorların fikr ne gö
re uyku hastalığına yakalanan 
bir adam uzun müddet uğuş
mak suretiyle tedavi edilebilir. 
Fakat ikinci devrede yani mik
roplar cünılei asabiyeyi istila et
tiği zaman hastalığın arazını 
bulmak çok zor olur. 

Eğer uykuya tutulan adam 
kendi haline hırakılacak olursa 
üç seneye varmadan korkunç 
bir zafiyetle ölür. Ölürken yap
tığı reaksiyonlardan haberi bile 
olmaz. 

Bu kızdan başka Alima adın
da başka birind1.; hastalık daha 
şiddetli bulundu. Kadının göğüs
leri sarkık ve boş, bacakları 
deri ile kemik kalmış, zayıf mı 
zayıf! yürürken ihtilaç iç"nde 
kalıyor, ~rı ra tut tuş gibi b"r 
hali var Çaçe hu kadını tam 
bir sene evcl rnkmuş. 

Dol<tor onu da muayene d
meğe başladı. Böğürle1·ini yok-

rafoıda çift süren çiftçiler kara ebediliğini gurur ve sevinçle 
sabanı zirant müzesine bırakmış- düşünüyorum. 
lar, her çiftçi pulluk kullanıyor Ç ~ taloğlu ve Gökbel arkadaş-
ve dnha çok at çiftine itibar larımın üç gündür üzerinde dur-
~diyo · Bu manzara karşısında dukları, bizden olmıyan ve mil ı i 
ımanım kuvvetleniyor, hamlemiz, birlik ve bütunlüğümüzün rasa-
kalkınmamız her sahada ayni neti karşıs·nda her vakıt, he;-
hızla yürüyor. fırsatla bizi yoklayanların u.;ur-

1 

Geçen sene Ankarada açılan 
Türkiye Bölge Sanat Okulları 
sergisinin 940 yılında daha ge
niş mikyasta tutulabilmesi için 
şimdiden haıırlığa girişilmek 
üzeredir. 

Haber aldığımıza ve selahi· 
yettar bir ağızdan öğrendiğimi
ze göre, mlarif vekaleti ş i mdi- ' 
den sanat mekt r p1eri idareleri
le muhabereye başla mış ve An· 
karada sergi için toplanacak 
mutahassıs encümene kimleri 
gönderebilecelil··rini sormuştur 

Aydın bölge !lanat okulundan 
940 yıl nda açılacak olan 'bu 
sergi için Ankarada teşekkül 
edecek olan encümene murah· 
has olarak, okul direktörü ile, 
3 atölye şefinin iştirak e ieceği 
anlaşılmaktad ır. 

Sergi bu yıl İstanbulda açı· 
lacaktır. 

ladı, iğne kadının bel kemiğine 
daldı ve gömüldü. biz mi çok 
iztirap duyuyoruz, yoksa daya· 
namadığımızdan m·, neden sız
lanırız? 

Halbuld zenciler zerre kadar 
ürpermiyor bile ... 

Uyku hastalığının ikinci de
recesinde hf!sta tedavi edilemi
yor. Yalnız alınan tedbirlerle, 
sirayetin önüne geç"liyor. 

Bu köyde şöyle bir hadi!le ol
muştur. Kango ve Kangoromo 
adında iki oduncu aynı evde 
oturmakta imiş. 

Kangoyu çeçe sineği ısırmış, 
adam hastalığı ald ktan üç ay 
aonra, oradan geçen bir sıhiye 
teşkilatı tarafından muayene 
edilerek aşılanmış. fakıat a
radan epiyce bir müddet geç
tikten sonra çeçe sineği, bu 
adamdan aldığı mi'uobu arka-

daşına aşılamış, :zavallı adam 
da uyku bel asına muptela ·ol
muştur. 

Şark ve garp Eranı:ız Afrika
sında bugün 140,000 uykulu 
vardır. Bundan t•vvel pek çok 
yekuna baliğ olan hasta
ların adedi senelerden beri 
yapılan miicad lt:l ~ rle bu kada 
ra inidirilmiştir. Afrikanın Ka
merun mıntakasınd~ çeçe sineği 
ve uyku hastalığı ile bugün çok 
esaslı şekilde mücadele edıl
mektedir. 

lere, söyliyenlere, "acaba!,,cılara, 
o zaman kafamda şu cevabı 

vermi~tioı. 

- Hudri meyd w ... Başımız

da Kubilay abidesini yaratan 'e 
Kubilaylan ebediyete kadar 
yaşatmağa o zaman and içen, 
Atatürkün sağ kolu, gözbeheği, 

~e rıemene yaklaş ırken. göz- duklar bilmem şöyle mi olacak-
lerıme ilk çarpan Kubilay abi- mış, yok böyle mi yap ılacabmışlar 
~esi oluyor. Aydında bulundu- 1 o zamanda ~öyleniyordu. 

en yakını İnönümüı var. . 17 
milyon onun etrafında toplan-
dık kaya gibi hazır z. Beni dal
dığım düşüncemden kızımın: gu_ z "man hergün görüp konuş- 1 O zamiln beniııı bunlara ce-

tug~~- mütevazi Kubilay yerine vahım Milli ve Büyük Şef İsmet 
gerılıgın, taa~ subun ~on hortla- İcıönünün, Millete mesaj nJaki 
ğınm başını ezen ve bu uğurda şu cümle olmuştu. 
ırnnını akıtan, canı .ıı veren fa . 
kat büyük ve sonsuz ülküye Teşkilab esasiyemiz-
ermekten gururlanan Kub'laym de ve bu gün bütün va
ve Kubila) ların ~ehamet timsali tandaşlann vicdanında 
olan anıtına gözden kaybedin- yerleşn1iş olan ~fük, Mil
ceye kadar bakıyorum. Tren 
uçuyor, abide görünmez oluyor, liyetçi, Halkçı, lnkilapçı, 
fakat ben hala Kubilayları ve DevletçiCumhuriyet, bü
kobilaylarm kanlnrile yuğrula- tün evsafile Atatürkün 
rak granitten kuvetli, çelikten en kıymetli Emanetidir,, 
sağlam temel üzerine kuarulan Kubilay anıb, bu saçmaları 
inkilfıbımın kuvvetini kudretini, bana tekrar hatırlattı, söylemiş-

- Raif bey amcam, Raif bey 
amcam sesi oldu. Tren Manisa· 
ya gelmiş, Manisaya bazı tetki
kata giden B. Raif Aydoğdu 
istasyonda treni !'eyrediyor, kı
zımın sesini duymuş güler yüzü 
ile Lize doğru geliyordu. 

Onlar amca kız konuşurken, 
ben Raif Aydoğduyu makinemiu 
objektifine almı ş, düğmeye de 
basmıştım·. 

Sayın Aydoğdu, resmini gör· 
meden nasıl atlatıldığını burada 
okuyl: cak.. Ne yapalım serde 
gazetecilik var! .. 

_ ... 

RADYO . ~ ,, 

19/1139 PERŞEMBE _. 
ANKARA RADYOSU· 
DALGA UZUNLUGU . 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q . 19,74 m, 15195 . 

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

20 Kw. .. 
12.30 Türk müziği - Pl. 
13.00 Saat, ajanq, meteoroloji 

habealeri. · 
13.10 14 Müzik (operetler ve 

hafif müzikler' ). r l · 

18.30 Proğram. . 
18.35 Müzik ( cazband · Pl ). 
19.00 Konuşma (ziraat saatı) 
19.20 Saat, ajan~, meteoroloji 

haberleri ziraat botsası (fiyat). 
19 30 Türk müziği ( Fasıl lie· 

yeti - Hicazkar faslı ). 
20 15 Konuşma. · 
20 35 Türk müziği ( .şarkılar ) 

l - Leylli hüzam şarkı - Ey 
s a bahı hüsnü an. 2 - Levl. 
hüzam şarlu - Harabı inti'l.ar 
oldum. 3 - Lem'i hiizam ~arkı 
Aman sakL 4 - Refik Fersan 
Tanbnr taksim. S - Lem'i Su· · 
zinak şarkı - Yeter hicranlı. 
6 - Lem'i R;:ı st şatkı ... Yo~ını1_;, 
can. 7 - Halk t 11rküsü - Yür~ 
dilber yürü. Okuyan : Semahat · 
Özdenses. Çalanlar : Vecihe R~· . 
fik ve Fahire Ft:rsan. . 

21.0D Saat, .esham, tahvilat.,, 1~ 
kambiyo - n kut borsası (~iyat} . 

21.10 Müzik ( Odfl müziği -
Fritzsche kuartet ) 1 ci Keman . 
Gustav f ritzsche !2 ci keman 
Lother Gebhardt. Viyola Johani 
nes Oelsner Cello Volkmar 
Koblschiıtter. Klasik .. Roman-•· ,,, 
tik ve modern eserl'er. ~ 1 

22.40 Miizik ( küçük orkes,tra' 
şt f : 'Necip Aşkın ) 1 - H nni 
L ;h.ı - Bavyera veılsla~ı: 2 ..::.. 
İtalo Azzoni - Sabah ş~rkısı. . 
3 - J Straucs • Ça~daş 4 -:
Frans Abt - Ormanlarda ve 
ninni. 5 - Gerhard Wın'kler -
Domıa Cbiq• it-a - lspanyol - u 
vertür. 6 - Hans Löbr - Du-
ğün marşı. 7 - Toman - Vil 
yana hülyaları · val . 

23.45 24 Son aj~ng hab• rleri4 

~-== 

Aydı11 tapu sicil 
muhafız lığ111dan · · 
Karapınar nahiyesinin hacı 

Ali obaşı koyiinun çamurlu mev
kiinde doğusu yol kuzeyi 'Ahmet 
oğlu Mustafa Al ı t rlasile . böy 
m era i güneyi h, cı Mestan oğ~ 
lu Mehm .. t ve hacı mehmet zev• 
cesi H afize ve Ahmet oğlu İb
rahim ve hacı Mehmet zevcesi 
H ?fize ve ibr ahim oğlu Mustıtfa 
oğlu Fer.t o:ıbaşı oğlu hafız H~· 
seyin ve hacı deli oğullarında!! 
Hacan oğlu Durmuş t rlalar.ı 
batısı dnna oğlu Ali ve mettalf;. 
cı S üleyman veresesi tar lasir~ 
çevrili 250 dönüm tarla kaym ~ 
oğlu Tevfik oğlu Hüseyinin ced
dinden kalmak suretile ka'ytsıt 
olarak tasarrufunda iken 56 yJl 
öoce ölmesile kızı Haticeye Ha
ticenin de 38 sene evvel vefa
tile lozları Zehra ve Hafizeye 
~aldığından Hafize de bu ker
n. hissesini satış edeceğinden 
bahisle •tescili istenileceğinden 
tarihi ilandan 11 gün (sotıra l<e
şif ve tahkıkatı yapılacağından 
itirazı olanların bu müddet zor· 
fında tapu sicil mubaf ızlığıua 
veya esnayi keşifte bulunac?k 
memura 1011 fiş numarasıh• 
müracaatları ilan olunur. 1065 

imtiyaz. s-ıhlbi ve Umumi Neşriyat 
MUılürü : Etem Mendre .. 

Bnsılı:iığı yu 
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Aydın Vakıflar ida
restndeı. 

AYDIN SA.Yl ı 436 

l - Poıacı oğlu Mehmat vak
fından Karahayıt nahiyesinin 
kırılrlar k6yii altı mevkiinde 80 
Ura muhammen bedeli bulunan 
6655 metro murabbaı tarla. 

Senenin en Deve Güreşi 
2 - Softa oğlu vakfından 

Aydın Ramazanpaşa mahallesin· 
de gazi bulvarında 100 lira 
muhammen bedelli 6 metre 
murabbaı dükkin arsası? 

3 - Vakıf hazioesioe ait Ay-
dının Meırutiyet mahallesinde 
ıazi bulvarında 35 inci ıokak
ta 39 lira 30 kuruş muhammen 

21,22so 
vePa 

artesi 
a 

bedeli olan 131 me're murabbaı 
hane arası. 

4 - Memiı oğlu Süleyman 
vakfından Karabağ köyünün 
Saray çokuru mevkiinde 275 
lira muhammen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi. 

Aydın Halkevi osyal Yardım 
5 - Vayvoda Mehmet zevcesi Şubesi Me f • 

tıne 
Hatice vakfından neıetiye köyü
allQ Meyit t&fl mevkiiode 230 
lira muhammen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi
nin mtılkiyetleri. 

Mükafatlar : Birinciye 40, İkinciye 20, Üçüncüye 10 1ira ve birer Halı 

6 - K6se Ahmet karısı Fat
oıa karısı vakfından Erbeyli 
k&yQ civarında 301 lirada pey 
alt111da bulunan 6 d6niim incir 
bahçesinin ihale olunacak tarih
t•• itibarea 30/9/941 ican. 

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

yapılacaktır. 
7 - Ka~arlıda cami odaıın

da depo edDmiJ 3 lira mubam-
mea bedelli d6rt lata ve bir 
lira muhamen kıymetli bir ara
ba aılllaa açık artarmaya ( Ko· 
çarlıda teılim edilecektir ). 

8 - Karapınardaki camiin 48 
lira 71 kurut kqif bedeli olan 
elektrik teaisab açık eksiltme
ye konuldu. 

Mülkiyetleri ıatllacak emva
liD ihale bedelleri peıiodir. 

lbalui 24111939 sah günü 

saat onda Aydın vakıflar ida

resinde yapılacaktır. Taliple.re 
fazla malumat almak istiyenle-

rin % 7 buçuk muvakkat te

mina tlariyle birlikte vakıflar 

ı 
idaresine müracaatları. 

6 11 15 19 1035 

Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı : 
Kayseri Bez Fabrikası malı 

Nazilli Basma Fabriksı ,, 

Frelli Bez Fabrikası ,, 

10 balyalık siparişler için 

15 

25 
50 

,, 

,, 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

12 No Paketi 415kuruş 

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

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

575 " 
570 " 
565 " 
560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 
mtiıtehliklerinin yukarda yazılı fabrikatara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
Yerccekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
ıene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 4-3 1033 

IA'•SP ... M.~ .... cu:u:;•:ıı~ıı;ıııı;ıııı;ıı~~~~ıı;ıı~~~~ ,,r """ hi •• • ,,g. d• •lık;.ııUbdıllıb&ıılrı...idlııMııl~ı-...:- ıM.ı:lti:iıllıı:i~~~l' 

! Doktor Şevket Kırbaş .~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve t!i 
• entani hastalıklar mütehassısı t•l 
• ro t. Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [•] 
t Süleymanın hanesine naklettim. ~~ 
• haıtalarmı her gUn saat yediden sekize kadar ve ~+] 
; iij'leden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, l•.·~ 
:.: kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ~ ~ 

eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+] 
torabi ile hastaları tedavi eder. (971) (t 

~~'411'!!1~~111!!.9'•*'•~p •• ~ ......... +.4~1'+4tP•*• ....... ı;_ıı:ıı~~ıı;'lfl;t~"~ .....,,..,..,,.._._..._ .. .._ ... ,..._~ ...... 4 .ı!hı dS AOıAWl:lııOlıııllhıl~IWilı.Wıllı;;;dlı.MııJ 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~'2 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerr~ mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,; "' -- , 
BU ~ILDIRTICI GUZt:LLIGI 

JOLİ +:öM 
K Q.E:Mi, PUDRASI Vt ALL'K
LARl NA BOR.ÇLUDURe 

Arzunuza muvafık envai çeşit tulıafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, 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. 

AIARl(ONİ radyo 1979 model/erile 51PARTON radyoları
mızın geldiğini sayın nıüşterilerimize iftiharla bildiririnı. 

12 ay veresiye satış 


