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Türk Büyük Millet Meclisinde 
k ·· r·ı · · 1 

Cumhur Reisimiz 

~y u erının Bazı kanun laYihalannın ikinci müzakereleri yapılarak 
dav ası kabul edildi. Şfırayı devlet reis ve azaları intihabı yapıldı 

-···-
Atatürk Birinci Millet Mec

lisınde .. 

.. Nutkunu söylemek üzere kür· 
suye çıkıyor. 

Ç.~ktı. Ve söylemiye başladı. 
Soylevin hemen her cümlesi 

alk t ' ış an çelenklerle donanıyor. 
Şef anlatıyor .. Ve bir aralık· 
"B ' ' u m~m.eketin efendisi türk 

köylüsüdür! ,, 
Dedi. 

Buna alkış yetmedi.. 
A Buna alkışlar dayanmadı. Ve 
adeta eridi. 

Kamutay ayağa kalktı. 
Bu; yerinde bir alkıştı. 
Çünkü ihtilalin en büyük da-

vası ileri sürülmüş bulunuyordu. 
Ancak ayakta karşılanabilirdi. 

k 
Bununla beraber, dudak bü

eoler az olmrdı. 
Hatta gülenler bile !.. 

* Günün birinde büyük dava, 
en ·· ı guze avukatını buldu. 

Bu İsmet İnön-u ·d· o ı ı. 

) 
nun eliyle (Teşkilatı Esasi

ye ye mal edildi. 
k Köylüyü topraklandırmak, ana 

anuo meselesi oldu. 
Bugün ( T k·1-

• E'Ş ı atı Esasiye ) 
mız, bu memleketin toprakları
nı, kaoiyle koruyan türk k'· l" .. h oy u-
sune ak olarak tanıyor. 

Topraklanmak, efendiliY• 
şartlarından birid. gın 

ır. 

lf-
Celal Bayar h·· · - .. 

Y l t 1 u · Umetının bu 
ı op ad~ğı köylü k lk 

kon . d a ınma 
gresı, avayı ve fb l 

bizzat ·· d sa D armı goz en geçirdi. 
K~rarla.~ın~. verdi ve dağıldı. 
Turk koylulerinin toprak da--

vaı::ı b'·t·· b. ' ' u un ır tarihı·n ·· ·· .. .. d yuruyu-
şun e ulusal bir mesele idi. 

Teşhisi, Atatürk koydu. 
İsmet l .. ·· h . nonu, teş is konan ya-

ranın tımarına koyuldu. 
Dava inkişaf ve tekamül mer

halesinde daha bir çok tedbirler 
alınmasına lu .. zum .. t k 
k 

gos erece 
adar büyük ve önemlidir. 
Fak at ne olursa olsun mu· 

vaffakiyetle başarılm şhr. ' 
Başarılmak üzeredir. 
Cumhuriyet hüküınetinin ba· 

şında Celal Bayar gibi bir tu .. rk 
k•• l·· 
d~y u .0~1unun bulunması biiyük 

ava ıçın güzel bir talihtir. 
Alınacak tedbirler, tatbikatı• 

na g~çilmiş olan bu muazzam 
işi saglama bağlıyacaktır. .. 

T arihirniıin yürüyU .. d k 
l.. .. h şun e öy· 
unun akları -

y ugruoda uğraşa 
ugraşa can vere l . 
az dt ğildir. n erın sayısı pek 

Bütün bir ulusal k 
riın . t l avganın ve· 

nı op amakta old v 

bugUnlerde. onları go" ··1duguınuz 
rn k b. nu en an· a ır borçtur. 

L
O .. srnanlı tarihinde; 

ale devrinde •. 
Bu çılgınca zevk ve 1 ğ ence , 

Ankara 20 - Büyük Mıllet 
Meclisi reis vekili Faik Öztra· 
kın başkanlığında toplanmıştır. 

Ofun Turel köyünden pelivan 
oğlu Mehmet Ersoyun ölüm ce
zasına çarptılması hakkındaki 
adliye encümeni mazbatası ile 
Türkiye - Almanya ticaret itila

fının tastikine ve riyaseti cum · 
hur teşkilatına ait ka'lun layi
halarının ikinci müzakereleri 
yapılarak kabul edilmiştr. 

Yine ruznamede bulunan as-

keıi memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanunun beşinci maddesi 
zeylinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun müzakeresi esna
sında bazı hatipler tarafından 

vaki olan itirazlar üzerine milli 
müdafaa encümeninin talebi ü-
1erine layıha tekrar mezkur 
encümene havale edilmiştir. 

Cenaze nakline daicı beynel · 
milel itilafa ait kanunun birinci 
müzakeresi yapılmıştır. 

Meclis pazartesi günü topla-

nacaktır. 

Ankara 20 - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantısında 

Şurayı o~vlet reisliğine beşinci 
daire reisliği ve yeninden ihdas 
edi en on azalık intihabı yapıl
mış ve Şürayi Devlet reisliğine 

Tanzimat dairesi reisi İsmail 
Hakkı, beşinci daire reisliğine 

Salabaddin~ve 10 azalığa da Ta
lat, Naci, Naili, Talat, Ali, Şe
fik, Kemal. Memduh, Edip Ce
mil, Ahmed Ürer seçilmişlerdir. 

İngiliz işçi partisi 
-·--

Ademi müdahale paktı
nın feshini ist yor 

, Doktor Şaht 
1 Rayhşbank müdürlüğünden~istifa etti 

Londra, 20 - İşçi partisi 
federasyonu ve parlamento ko· 
misyonu başvekil Çemberlayne 

bir mektup göndererek ademi 

müdahale paktmın derhal fes· 

hini istemiştir. a. a. 

Bir Hafta da 
Yakalanan Kaçakçılar 

Ankara 20 - Bir hafta için

de gümrük muhafaza teşkilatı 

tarafından 57 kaçakçı, 215 kilo 

inhisar kaçağı, 563 gram uyuş

turucu madde, 25136 defter si · 

ğara kağıdı, 30 türk lirası, 14 

kaçakçı hayvanı ve 11 mermi 
ele geçirilmiştir. 

--~---

Çemberlayn parlamen-
toyu toplamıyacak 

~·-Londra 20 - Başvekil Çemberla-
yn parlementonun toplantıya çağ
rılmasını talep eden muhalefet 
partisi lideri Atlenin mektubu

na cevap olarak bu talebin 

yerine getirilmiy11 ceğini bildir
mi~ tir. a.a. 

çağlarında, türk köylüsünün 
davasını baiıran bir adam çık· 
tı. O başı ve boynu bahasına 
Türk köylüsünüo ıstır:ıplarını 
haykırdı. 

Bu adam: 
Defterdar Sarı Mehmet paşa· 

dır. 

Diyorki: 
" Ehli insaf katında raayaya 

veliyünniam itlakı sahih olur. 
Velinimeti alem filhakika raa· 
yadır ki anlar ziraat ve hara
set emrinde huzur çe aramı 
kendilere haram ve iktisap et
tikleri nimet ile bizi it' am e· 
derler. (1) 

11 

O çağlarda raaya tabirinin 
köylü ve çiftçiye de şamil ol· 

Bu haber Londra piyasasında fena tesir bırakmıştır 

Berlin 20 - Doktor Funk 
milli ekonomi nezaretiyle bera
ber Alman miı li bankası reisli
ğine tayin edilmiştir. 

D~ktor Şaht naz:ır sıfotiyle 
Alman kabinesine devam ede· 
cek ve kendisine hususi vazi
feler verilecektir. 

Londra 20 - Doktor Şahttın 
Rayışbanktan çekilmesi bura 
piyasasında çok fena izler bırak 
mıştır. Dün akşam bir İngiliz 

-
lirası 11,69 mark iken bugün 
dövizlerin halitasına nazaran 
11/74 de kolte edilmiştir. 

Berlin 20 - Havas ajansı 

muhabirinden doktor Şahtın 
Rayşbanktan çekilmesi yahudi 
muhacereti için görüşmelerde 

(bulunan Rubley komisyonu azası
nı çok şaşırtmıştır. B. Rubley 
arkadaşlarınını çağırarak yeni
den müzakerelere başlamıştır. 

a a. 

Köşk - Başçayır 
Yolunda yaptırılan beton köprü 
yakında geliş gidişe açılacaktır 

Köşk (Hususi) - Evelki mek
tubumda bildirmiş olduğum köşk 
başçayır üzerindeki otuz metre 

uzunluğundıtki beton köprünün 
beton korkulukları da bitmiştir. 
Köprü pek yakında geliş gidişe 
açılacaktır. Bu gün kamunba
yımız B. Osman Kozan refaka
tında Köşk Başöğretmeni B. 
Ulvi Çetin olduğu . hnlde Köp-

duğ-u malumdur. .. 
Bugün. Milli dilek ana kanun

da yerini almış, tatbikatına da 
girilmiştir. 

Bir zafer kl devleti esasmdan 
kuruyor 

Türk köylüsü 1 
Sen bu toprakları, saban elin

de, kılıç belinde bekledin. 
Tarihin yürüşünde dünyaya 

bu asil varlığınla göründün. 
Bu baylık sane ne güzel ya• 

raşıyor. 

Hakkın kutlu olsu ı ! 
· 15/İkincikinun/1939 Ankara 

Mahmut Esat BOZKURT 

(1) Naaayihül 
s. 72 

vüzera vel ümera 

1 
rüyü ' ve Cumayanı liöyünda ya

pılmakta olan okul binasının 
inşasını görmeğe gitmişlerdir. 

Okulun inşaatı faaliyetle 
ilerlemektdir. Önümüzdeki ders 

yılında ikmal edilecektir Ve et
rafındaki Yedi L öyün ihtiyacını 

karşılıyacaktır. Baş öğretmen B. 
UI vi Çetin okulun inşaasınıo tef· 

tişinden sonra geri gelecek ka· 
munbay Başçayıra bağlı civar 

13 köyde inşa edilmekte olan 
köy odalarını teftiş edecekfir. 

Alay sancaklarına 
İstiklal madalyası -·-

Hükümet, İstiklal madalyası 
kanununa muva~ kat bir madde 
eklenmesine dair bir proje ha
zırlıyarak Kamutaya vermiştir. 
Projeye göre 15 mayıs 335 ta
rihinden İzmirin istirdadı tarihi 
olan 9 eylül 338 tarihine kadar 
milli orduda vazife alan numa
ra ve adları yazılı muhtelif sı
nıf alay sancaklarına birer İs
tiklal madalyası verilecektir. 

Londra büyük elçisi Dr. 
Arası kabul buyurdular 

Ankara 20 - Reisi cumhur 
İsmet İnönü dün akşam Londra 
büyük elçiliğine tayin edil~n 
doktor Tevfik Rüştü Arası ka-

bul ederek akşam yemeğine alı
koymuştur. Başvekil Celal Ba
yar ve hariciye vekili Şükrü 
Saraç oğlu bu yemekte davetli 
olarak hazır bulunmuşlardır. 

Doktor Tevfik Rüştü Arasın 

bu hafta içinde yeni vazifesine 
gideceği öğrenilmiştir. 

Koyun sahipleri 
--r~-

Koyunların yazdırıyorlar 
Kurban bayramı münasebiyle 

satılığa çıkarılacak olan koyun
ların evvel emirde hastalıksız 
koyunlar olup <>lmadığının tah· 
kiki için koyun sahiplerine; im· 
yunların veteriner dairesine yaz
dırmaları aksi takdirde piyasa· 
ya iştirak edemiyecekleri tamim 
edilmişti. 

Bu tamim iktızasından olarak 
şehrimiz veteriner da:restnce 
satılığa çıkarılacak veya ihraç 
edilecek koyunların muayene 
ile sahiplerine hayvanlarıuın 

raporu verilmeğe başlanmışbr. 
Bu suretle umumi bir hayvan 

salgın hastalığının da tesbiti 
mümkün olmakta ve lazım ge· 
len tedbirler alınmaktadır. 

- -·- -
Yapılmakta olan 
yeni. ceza evleri -· ... -
Adliye Vekaleti hazırladığı 

proğramına göre yurdun muh· 
telif yerlerinde yeni ceza evle· 
ri inşasına devam etmektedir. 
Halen Çorum, Malatya. Aydın, 
Bartın, Yalova, Artvin, Kızılca· 
hamam, Keskin ve Kırşehirde 
o'mak üzere 9 vilayet ve kaza 
merkezinde cezaevi inşa edil· 
mektedir. Vekalet diğer bazı 
yerlerde cezaevi inşa ettirecek· 
tir. Bu husustaki tetkikler de
vam etmektedir. Trakyada 22 
cezaevi yapılacağı etrafında ga· 
zetelede çıkan ha çer ler doğru 
değildir. 
~ 

Tashih 
Dünkü nüshamızda "939 yılı 

hususi muhasebe bütçesi 11 baş
lıklı yazımızın yanlış not edil
diği anlaşılmıştır. 
Doğrusu 938 bütçesine ek 

olarak hazırlanan bütçenin Ve
killer heyetinı;~ tasdikinden iba
rettir. Tashih ederiz. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

Yazısının dünkü nüshamız· 
dan devamı ikinci uhifemiz
dedir. 



YOf.ıe 2 

Biriiıci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-10-

8 - Devlel yem mübayaasın
da tercihan yulafın esas tutul
ması ve ot mübayaatında da 
bakliyelerio de kabul edilmesi. 

v 
TEŞKİLA.T 

1 - Zi aat vekaletinde Z.U. 
Md. bağlı bir hayvan yemleri 
şubesinin ihdas olunması. 

2 - Yukandan beri arzedi · 
len e5aslara gö e bir~hayvao 
yemi kanunu yapılması ve bu 
kanunun mera ve çayırlar kıs
mının bir an avvel tahakkuk 
ettirilme i. 

3 - Hayvan yemi t ,humunun 
idbal, ihraç, satış ve ekiminden 
evvel ziraat vekaleti teşkilatı 
tarafından kontrol esasının ku 
rulması. 

4 - Türkiyenin l eynelm'lel 
tohum koatrol sisterı.ine dahil 
olmısı, 

5 - E ır raz ve h . ş.uat ile 
müca ~ele l aııununa ltufeylat 
ile mücadele esa~ larını11 da ila· 
vesı, 

6 - Ziraat vekaletince hay
van yemi yetiştiricilerinin him ı· 
ye ve teşvik edici tedbirlerin 
alınm1sı, 

Komisyonumuzun yukarıda 
yazılı di ekleri birinci köy ve 

ziraat kongresi yüksek başkan
lığına smulur. 

vı 
Ziraat sanatları komisyonu 

mazbatası 
ipek böcekçiliği : 
1 - Borsada mevcut ipek 

b&cekçiliği entitüsüııün vesaitini 
tamamlamak. 

2 - İpek böct kçiliğine ait 
bütün itleri esa1 olarak bu 
enstitü ile Dıyarbakır ve An tal· 
) adaki istuyonlarda h merküz 
ettirmek ve Ankarada bir htas 
yon açmak. 

3 - Şarköy ve Erikl:cede 
tohum yetiştirme evini trtk viye 
ctm~k. 

4 - Dut ağaçlarını tarla ke
narlarına diktirmek. 

5 - Kenarlarına dut dikilen 
tarla!arı arazi vergisinden 10 
ıene muaf tutmak (İpek böceği 
yeti9tirmek şartile). 

6 - Y etişt'receği hastalıkHz 
dut fidanlarını meccanen dağıt· 
m'k üzere Ziraat vekaleti ve 
busuıi idarelerce Bursa, Edirne, 
İzmir, Mani!a, Antalya, Denizli, 
Ödemiş, Diyarbakır, ~Ankarada 
münasip bir yerde fidanlıklar 
açmak, 

7 - Orta Anadoluda ipek 
böcekçil ğini temin etmek, 

8 - Müna ip mahall rde kış
latma ve fışkırtma evleri ~kur~ 
mak. 

9 - Devlet eliyle de ipek 
böceği tohumu yetiılirmek ve 
ihraç etmek, 
10 - İpek böceği yetiştirilen 

merkezlerde her merkezin 
ihtiyacına Jgöre koza kurutma 
tesisatı yapmak. 
11 - Küçük merkezlerde sa· 

taşın belediyeler ve yahut tica
ret odaları tarafından muraka· . 
be1ini temin etmek, 
12 - İpek böcekçiliğinin fen• 

nt bir tekilde yapılmasını temin 

m r- ksadlyle Ziraat vekaleti mü
tehassısları tarafından öğütler 

vermek. 
13 - Diyarbakır, Amasya, 

Antalyada birer filat ir fabrika
sı kurmak. 

14 - Sanayi merkez' erine 
uzak olan bölgelude kozayı fi
yatlandırmak için alcı teşekkül· 
ler kurmak, 

ARICILIK 
1 - Halka rehberlik edecek 

ustalar yetişıirmek. 
2 - Vekalete bağlı mektep, 

çiftlik, öğretmen kursları, dene
me 1 ariaları, meyve bahçelerin· 
de ögretmer, eğitmerı ve halka 
arıcılığın bütün yeniliklerini 
öjretmek. 

3 - Kurslarda arıcılığı öğ · 
renmiş olan eğitmenlere kendi 
muhitlerinde kullanacakları arı 
koğanlarından ve sair alat ve 
edevattan birer nümune vermek. 

4 - Eğitmenleri, köy:erde 
halka arıcılığı öğretmekle mükel
lef tu'ma1<, 

5 - Memleketin muhtelif 
mıntal<alarına yarayacak en iyi 
sistem arı koğanlarile arıcılığa 

m1teallik alat ve ede.vatı tesbit 
etmek. 

6 - Arıcılık mıntakal ırına 
en ziyade fayda verecek arı 

ırklarını t yin etmek ve ondan 
sonra uygun olanlarını tamim 
etmek. 

7 - Arılara zarar verici ha · 
şarat ve ha~talı~larla mücadele 
etmek için ne gibi çarelere te
vessül edileceğini tesbit etmek. 

8 - Muhtelif mıntakalarda 
arı c ılıkla i~tigal edenlerin ko 
operatif haline g'"lmelerine yar
d:m etmek. 

9 - Arıcılık hakkında neş
riyatta bulnnmak, 

Temenniler : 
a) Anların beslenmesinde kul 

lanılacak olan şekeri arıcılara 
ucuz bir fıyatla vermek. 

b) Yer değ ştirmede arı ko
ğanlarının ucuz va seri clarak 
nakledilmesi için devlet d . mir· 
yolları nezdinde teşebbüste bu
lunmak. 

c) Halka fenni koğanl rın 
istimali öğretilmeden yerli ko · 
ğanlan kald rm tk. 

AK KOL 
1 - Bur: ada meyva ve seb

ze üzerinde çalışan bir konser
ve fabrikası ve bu fabrikaya 
bağlı olmak üzere de E dirnede 
bir domates salça imalathanesi 
kurmak. 

2 - Orman ç"ftliğinde biı· 
şaraphane kurmak. 

3 - Otman çiftliğindeki bira 
fabrikasının· senelik istiisalini 
50-60 bin hektolitreye çıkar
ma!<. 

4 - Dalaman, Bu haniye, 
Ayvalık, Kuşadası, Edrem tte yağ 
tasirhaneleıi vücuda getirmek; 
zeytin yağlarımızın rafinesini 
temin ederek komşu memleket
lerle rekabet etmek. 

5 - Antalya mınta~ a<unda 
b:r jüt çuval fabrikası kurmak. 

6 - İstanbul, İzmir, Mersinde 
birer yün yıkama fabrikası kuı • 
mak, 

• 

AYDIN 

-- ···~ 

Ve hususi idare müba
yaaları nda da komis

yonculuk müiôa 
<>- -

Devlet mübayaalarında ko
misyonculuğun lağvı hakkındaki 
icra vekilleri heyeti kararı vi
layet hususi idarelerine ve be 
lcdiyelere de şamil bulunmakta
dır. Dahiliye vekaleti bu hususu 
yakında valili lere bild i r~ceklir. 

-~-

Belediye 
Ücretli memurları inziba-r. 
ti ceza gürmiyecekler 

Belediyelerde ücretle çalış

makta olan memurlar hakkında 
i:ızibati cezalar tertip e~ilme' -
te ve bu busuc;taki t vrak hazan 
itiraz üzeriı e dahiliye vekaleti 
mem ırlar inzibat komisyonuna 
da gelmektedir. dahiliye ve ka
le ti bu hucıusıı tetkik etmiş ve 
kanunen memur olmıyan ve üc
retle çalışanlar hakkında iozi · 
bati cezaların tatbikı yoluna 
gidilmiyeceğiı i kararlaştırarak 
teşkilatına bildirmiştir. 

Şahit ve ehli vukuf 
Ücretleri 

Bir da va için taraflar dan İs · 
tif.t olun rak şahit ve ehli vu
kufa tasf.ye olunan ücretlerle 
keşif masrafı, hakim ve memur
lara ödenen yol tazminatlarıcı · 
dan bava kuvvdlt:rine yardım 

vergisi kesi:memesi kararlaş-

mıştır. . 
••9 >-"C tt •-

Belediyenin ceza
landırdığı esnaf 
Güzelhisar mahallesinden fı

rıncı Ahmet Sarı ile ayni ma
halleden fırıncı Adil Altıntaş ve 
Pdrk civarında nakliyatçı ve 
otomobilci Ahm~ t Atay beledi
ye zabıta talimatnamesine mu
halif hareketle!ioden dolayı ha
fif para cezalar;le cezalandırıl
mışlardır. 

- --
Orta mektep tasdikna

meleri puldan muaf 
Orta rnek tepler tarafından 

varilec l! k tasdiknamelerin dam
ga pulundan muaf tutulmas ı J<a
rar lanmıştr. 

ZABI fA 

HABERLERi ı: 

Esrar satarken 
Esrar satmakta olduğu zabı

taca sezilip takip edilen Çine 
nin Kahramanlar köyünden ve 
Aydın cuma mahallesinde otu
ran Mustafa oğlu Ahmet haş
ören, evvelki gün yine Çineli 
Hasan Hüseyine esrar satıcılıR-ı 
yaparken cürüm me~but hal nde 
yakalanmıştır. 

§ Evvelki gün orta mahalle
den Ahmet kızı Fatmayı, ha· 
şından hafif surette yaralıyan 

kocası Mustafa Ali hakkında 
adli m 1 meleye gjrişilmiştir. 

Hayat pahalılığı işleri ve se
bepleriyle uğra~ma~ ; hayat pa
halılğı ile ile mucadeleye giri
şip haya sta ndara c!ını yükselt
mek gayesiyle İktısat Vekaleti 
İçticaret umum m"idürlüğüne 
bağlı olarak b"r büro ve müdü
riyet teşekkül etm ~ t r. 

Hayat pahalılığı ile mücadele 
brosu, Kanunsani 939 zun ba
şında işe başlamış bulunmak
tadır. 

Bu müdüri) et ç o lışmasına ve 
pahal lığa karşı m licadeleye gi· 

rişmesine mebdei hareket ol · 
mak üzere Türkiye içinde belli 
başlı vilayetlerin ticaret oJala
rına gönderdiği lir tamimde; 

mahalli t icard sahasında yer 
alan, yaş ve kuru yiyecek 
ile hububat, ekmek, un, mah
rukat keret te et ve balık pet
rol ve ben . in gibi maddelerin 
fiatlarınııı; her ayın; müdüriyet-
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çe tayin edileo günlerinde der
lenerelr, bilhass1 tanzim ve tabı 
edılip gönderilen ( fiat derleme 
cetvelleri ) ne bu fiyatları işle

mek suretile müdtiriyete gön
derilme ;ini istemektedir. 

Şehrimiz ticaret odasına gön
derilen bu cedveller, Aydının 

belli başlı semtlerinde satış ya
pan esnafın mali için verdiği 

ve salmak için t~şebbüs etliğ"; 

yüksek, orta ve aşağı fiatlar 
doldurularak her gün muntaza
man doldurulmaktadır. 

Ticaret · odamız müdüriyetin 
~u tamimi iktizas ndan olarak 
vilft) etin yüksek, orta ve aşağı 
piyasa durumunu gücü gününe 
tesbit ve mahalline göndermek 
üzere tanzim edilmiş bir organ
la çalışmakta ve cetvelleri ha
zıı lıarak günü gününe ( Hayat 
pahal lığı ile mücadele) müdür
lüğüne gönerme~ tedir. 

KOÇARLI 
Yatılı Okuluna Bir Hamam yaptırılıyor 

Talebe adedi gittikçe fazla .. 
laşan Koçarlı yatılı okuluna 
talebe'erin hamam ihtiyaçlaı ını 

karşılamak üzere bir hamam 
yaptırılacagı öğreni miştir. 

Bu iş için, şehrimiz maarif 
müdürlüğü vilayd makamına 

müracaatta bulunmuş, vaki mü-

racaat, ilbaylık makamınca en
cümene havale edilmiştir Vilayet 
daimi encümeni ise keşfi yapılmak 
üzere dilekçt.yi maarif müdür-

Türk - Yunan 
Ticaret anlaşması 

Yunanistan hükumetile hüku· 
metimiz delegeleri arasında A
tin:ıda imzalanan Türk· Yunan 
ticaret ve kliring anlaşmasına 

müzey} e\ anlaşma İcra Vekilleri 
heyetince kabul edilmiş ve yük
sek tasdika iktiran etmiştir. 

lüğüne iade etmiş buluıımab.
tadır. 

Keşif sonunda vilayet Husu
si muhasebe bütçesinden 100 
liralık ( bir avans mektep Baş 
öğretmenliğine verilecek ve 
mütebakisini köyden temin 
etmek üzere Koçarlı kamunbayı 
muhtar ve baş öğretmeni ile 
teşekkül edecek olan kurulla in-
şaata başlanacak ve bu kurul 
sar iyat derul te ve ona nezaret 
edecektir. 

Müsamere 
Haber aldığımıza göre, Yeni 

pazar kız ı lay, hava ve çocuk 
esirgeme kurumları tarafından 
kendi menfaatlerine olmak üzre 
bir müsamere tertip edilmiştir. 

Müsamere, Ayd n m~arif mü
dürlüğünün müsaadesi alınmış 
dmakh yatılı ilkokul sinema
salonunda verilecektir. 

Ede iyat v ültür 
sayfamız! 

· {Aydın), okuyucJlarına (E 
debiyat ve kiıltür) sayfası 
diye bir sayfa açmak üzere 
hazırlanmış bulunm tktadır. Bu 
sayfa, haftanın yalnız Salı 

1 gürlerinde olmak üzere tesbit 
edılmiştir. 

Bu sayfa, içimizde yaş.yan 
genç istidatları yıtiştirmek 
gayesini güdecek ve onlara 
haftada bir gün,her devrin belli 
başlı Türk yazıcılarından birini 
tanıtmağa çalışaca\.. t .r. Bu sar 
fa için gönderilecek yazılar, bu 
sayfa için ayrılan heyetçe se
çilecek ve İ)ileri sayafaya 
mal edilecektir. 

Edebiyat sahifesi için yazı 

göndere cek okuyucular mızın 
şu şartlara t iayet etmesi la
zımdır: 

1 - Yazılar ve şiirler kısa 
olacaktır. 

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

3 - Ayrıca seçilmiş nezih 
ve kendisinden istifade ed le· 
bilecek olan fıkralara da yer 

-

verilecektir. 
4 - Gönderilen yazılar, 

yeni haı flerle ve kağıdın yal
nız bir tarafıf'a yazmak şart ile 
yazı işleri müdürlüğümüze 

gönderilecektir. 

s 

1 
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ayet makamı 
Muhtar ve ihtiyar heyetleri 

hakkında bütün 
talimatname 

• • 
seçımı 

köylere 
gönderdi 

bir 

Seçimler bu talimatname hükümleri dairesinde olacak 
Dünkü sayıdan devam 

Seçim yapılırken her seçici 
rey pusulasını sandığa atar ve 
defterdeki ismi hizasına (X) 
işareti konmak suretiyle kimin 
rey puslasını athğıl tesbit 
edilir. 

Eşhasın yarısından fazlasının 
seçime iştirak etmiş bulunduğu· 
nun teshil edilmesi ve seçimden 
evvel seçim hakknı haiz bu 
defterin toplanan halk müvace
hesinde okunarak yoklama ya
pılması reyini kullananların ek
se.riyeti teşkil etmedikçe seçi
mın ertesi güne bırakılma!!ıoa 
k~arar verilkrek ilan edilmesi 
lazımdır. 

7 - Seçimin köy konakları
n~~ dernek top'antılarına veya 
koy mahkemelerine mahsus sa
lonlarında, köy okullarında, köy 
meydanlarında veya buna ben
ze~ ~mumun faidesine tahsis 
edılmı~ yerlerde vapılması bu 
yerlerın köyün manevi varlık 
ve benliğini bütün heyecaniyle 
~a~at~cak olan bugüni'n yüksek 
ıha esıyle mütenasip bir şekilde 
azıı lattırılması 1. d Ş . 

gününü t b' azım ır. eçım 
. es ıt eden kararda, 

seçım · · yerının ve hangi saat 
rey alınmıya başlanacağının ve 
saat kaçtan . sonra reylerın ka· 
bul olunmı - h ·· t .

1 
yacagı ususlarının 

go~ ~ mesi. icap eder. 
_ Seçımden evvel seçim 

yapmaga gelen kö h lk 
k- k y a ına 

oy anununun 4 ·· f 1 d k' 20 cu asın a ı 
1 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 

3~, 3l, 32, 33 cü maddeler ab
kl admı okunarak iyice an\atılma

ı ı r. 

. ~ - Muhtar ve aza seçimle
rınıb' çok zaman karıştırıldığı 
ve ır arada yapıldıgw ı g" "l 
mektedir. oru • 

b Köy _kanunun 28 ci madd . 
uyuruguna göre evv l. hesı . . . e a mu tar 

seçımının ve 22 ci dd .. ma eye 
fe:de sfu:~ birde? aşağı köy-

k .. l d' nufusu bınden yukarı 
oy ere 12 k" · · 

1 ışıoın pusulalara 
yazı ması ve 1 l . d ey erıo ayrılmasın-

ak ve sayılmasından soora 
ço . sayı alandan başhyark sı
rasıyle binden az nüfuslu ~ öy
l~~de 8 kişiden 4 dü asil ve 
dordünün yedek ve binden fazla 
kö.ylerde on iki kişiden altının 
asıl geri kalan 6 sının yedek 
aza. olarak mazbataya geçiril-
besı ve kazandıkları sayıları 

eraber olanlar hakkında ikinci 
maddeye göre muamele yapıl
ması lazımdır. 

c ~uhtarlarde yedek seçilmiye· 
egınden seçim pusulaların:\ 
Yalnız bi e k' · · • r r ışının yazılması 
ıcap eder. 

11 - 29 cu madde mucibin· 
ce seçimi müteakıp seçime işti
rak etmesi icap edenlerin mik
tarı ve bunlardan ne kadarının 
seçime iştirak ettiği ve seçimde 
kazananların isim ve soy adla
riyle birlikte her birerlerinin 
kazandıkları rey miktarı yazıl
mak suretile bir karar yap la
cak ve köy karar defterine ge
çirilerek imzalanacak ve karar 
No. su seçim mazbataları üze
rine yazılacaktır. Ayni zam m
da muhtar ve aza s . çimi için 
verilmiş olan rey puslaları da 
sayılarak bir zarfa konulup ka-
patıldıktan ve yapışan y"eri im
zalandıktan sonra olduğu gibi 
köy kasa'arında saklanac3ktır. 

Bu işler yapıldıktan sonra 
matbu sicil mazbataları doldu
rularak ve yukarıda i~mi geçen 
kararın tasdikli bir örneği!de 
bağlanıp vilayet ve kaza mer
kezlerine gönderilecektir. 

12 .- Yeni seçilen muhtar ve 
laka azalar 1/3/939 gününde mut
işe başlıyacaklarından eski he· 
yetten köy muamelatını dtvir 
alacaktır. Bu bapta köy şahsi
yeti maneviyesine ait rmlakin 
tapuları da teslim alınacak ve 
şayet henüz tapuları alınmamış 
mülkler varsa bunların hudut 

· mevki ve mikta rlarınıı gösterir 
bir cetvel yaparak eski heyete 
altını tastik ettirecek ve köy 
kasasında saklıyacaktıı . 

Demirbaş eşyanın miktarını 
gösterir tastikli bir cetvelle köy 
sınır kağıdının, hesaba ta. ve ku
yuda ta müteallik defter, evrakı 
müsbite ve seoetlerinın sandık 
ve anbar mevcutlarının noksan· 
sız yeni heyete mazbata devir 
ed lmesi ve seçim devrelerine 
ait besabatın tesviyesi hususu

na çok dikkat edilecektir. Ya· 
pılacak devir mazbatalarını ka
rar defterine geçirme~le bera-

ber bir örneğinin en kısa" bir 
zamanda vilayet köy bürosunda 
muhafaza edilmek üzt.re vilaye
te gönder ilme si lazımdır. 

13 - Devre arasında vuku· 
bulacak tebe?diilattarı, sebeple 
riyle birlikte 12 inci madde de 

sayılan tastikli vesaik örnekleri 
bağlıınarak vilayete malumat 
verilecektir. 

AYDIN 

Bir tavzili 
-·•· -

Gazetenizin 19/1/939 tarih ve 
436 j numaralı nusha-;ının ikinci 
sahifesinde " Şehirlerde çocuk 
bahçesi,, başlıklı yazıda: 

" ... Yapanla yıkan belli olur .. 
Bir uray çavuşunun o noksan 
kalan çocllk bahçesinin ~bazı 
aletlerini çatır çatır söktüğünü 

görerek ve sair bir takım söz
lerle doğrudan doğruya şahsı· 
mı kasdetmekte isede : 

Ne geçen sene ve ne de ,{aha 
evvelki sanelerde belediye ça
vuşları çocuk bahçesinin bazı 
aletlerini çatır çatır sökmedikleri 
şehir de bir değil mümkün o
lursa bir kaç çocuk bahçeinin 
olmasını · takdiren belediye ço
cuk bahçesini yaptırmağa baş
lamış fakat yaptırdığı her şe
yin daha iyi daha bilgili olma
smı prensip edinen belediye 
ço~uk babçesile birlikte parkın 
diğerJ kısımlarının da esaslı ve 
bilgili bir surette tarh ve tan
zime ihtiyacı olduğunu görerek 
geçen sene park] mütehassısı 
B Vehbi İzmirden Aydıne ge· 
tirdilerek parkın ve çocuk bah
çesinin umumi bir planı yaptı

rılmış ve bu planın tatbikına da 
başlanılmıştır. 

Gazetenizde yazıldığı gibi 
belediye çavuşları çocuk bah
çesinin oyuncak aletlerini ça
tır çatır sökt-mezler ve sökme· 
mişlerdir. Beş buçuk sene reis
liğinde bnlunduğum Aydın be· 
lediyesi biı; bir zaman planını 
yıkmamış, yıkılanı yapmış, ye
niden yapmış ve yaptıklatını 

fennin ve bilginin icaplarına 

uyarak yapmıştır. 
Keyfiyetin gazetenizin ayni 

· sütununda h vzihini rica ederim. 
Eski Aydıo belediye 

reisi avukat 
Nafiz Karabudak 
.. _ :::=-

Akademi azasile 
evlenmek istiyen 

genç kız 
Fransanın şark bölgesinde çı

kan gazetelerden birisi şöyle bir 
ilan neşretmiştir : " 29 yaşında, 
münevver bir genç kız bir aka-

demi azasiyle evlenmek istiyor.,, 
Bu ilanı neşreden şunu dn ilave 
ediyor: "Bu kızın 200,000 frank 
da parası vardır. ,, 

Akademilere giren ve ,,ölmez,, 
likabı kazanan zatların, meşak
kath fakat tatlı ilim zahmetle· 

riyle saçlarını sakallarını ağart
mış oldklarını düşünenler, bu 

genç kızın bir ilim daha doğ· 
rusu il m aşıkı olduğunu zanne
der, Fakat akademi azaları a
rasında 29 yaşında bir genç 
kızla evlenecek yaşta genç o
lanlar az değildir. 

L~~rapo~ 
Ankara 20 - Devlet mete

orloji işleri umum müdürlüğün· 

den: 
Suhunet: Saat on dörtte ya-

pılan gündüz rasatlarma göre 

suhunet Ege bölgesile yurdun 
şimalinde 1-4 derece düşmüş 

diğer bölgelerde 1 · 6 derece 
yükselmiştir~. 

En yüksek suhunetler Bursa 
Çanakkale, Ankara, Sinopta 15, 

İzmirde 16, Adana, Antalyada 
17 derecedir. 

Rüzgar : 
Doğu ve cenup doğusu ile 

orta Anadoluda durgun diğer 
bölgelerde cenuptan esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 

Yurdumuz · İtalya üzerinden 
d~rinleşmekte ve genişlemekte 
olan alçak, ,.e yurdumuzun şar · 
kından gelen yüksek hava tazyi· 

kinin tesiri altında bulnnduğundan 
yarm havanın Egede kapalı ve 

mevzii yağışlı, Trakya ve Karade
niz kıyılariyle Orta Anadolunun 

garp kısımlarında bulutlu. diğer 
bölgelerde Açık geçeceği, rüz-

garların Egede cenuptan, diğer 
bölgelerde şimalden orta kuvet-

te eseceği tahmin edilmekte

dir. 
Bugün Ankara da hava açık 

ve durgun 'geçmiştir. Suhunet 

gölgede 15 derece hava tazyikı 
1019 milvardır. 

Bugün lstanbnlda hava bulut
lu geçmiş, rüzgar şimali şark iden 

2 metre hızla esmiştir. Sühunet 
16 derece hava taziyki 1019 
milvardır. 

Komşu memleketlerde: 
Bugün hava Sıvastopolda ka-

palı, Odesa, Sofya ve Belgrad
da bulutlu, Atinzda kapalı ve 

yağışlı geçmiştir. Sühunet Ati· 
nada 13 derecedir. 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden : 

Memleket hastanesinin ihtiya· 
cı olan 60 top kaput bezi 20 
top yatak kılıflığı 25 top ke· 

fenlik bez 30/1/939 pazartesi 
günü saat onbeşte vilayet da
imi encümeninde ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksilt
meye konulmuştur. 

Kaput bezinin beher topunun 
muhammen kıymeti 990 yatak 
kılıflığı beher topunun muham· 
men kıymeti 800 kefenlik bezin 
beher topunun muhammen kıy
meti 900 kuruştur. 

% 7,5 mnvakkat teminat 75 
liradır. 

Daha fazla malümat almak 
istiyenlerio viliyet daimi encü· 
men kalemine müracaatları ilin 
olunu,., 20-21-26 (1048) 

1 
RADYO 1 

2111139 CUMARTESi 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZUNLUCiU 
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. 
13.30 Müzik (operalarda· Pi) 
14.00 Saat, ajans, meteoroloji 

haberleri. 
14.10 Türk müziği ( Pi ). 
14.45 15 30 Müzik (operetler 

ve film müzikleri • Pi ). 
17.30 Ptoğram. 
17.35 Müıik ( dans saati-Pi) 
18.30 Türk müziği ( inceaaz· 

Kürdili hicazkar faslı ). 
19.15 Saat, ajans, meteorolo

ji haberleri ve ziraat borıuı 
( fiyat ). 

19.25 Konuşma ( dıt politika 
hadiseleri ). 

19.40 Türk müziği ( Muhtelif 
okuyuculardan şarkılar ). 1 -
Zeki Memed ağa - Ferahnlk 
peşrevi. 2 - Lem'i • şarkı • 
Lerzan ediyor. 3 - Tanburi 
Cemil • Eviç şarkı • Bir niglh 
ile kalbimi. 4 - Halk tlirkl\ıli 
Elveda dost deli. Okuyan : Mu
zaffer lıkar. 5 - Lem'i • Uşak 
şarkı . Neler çektim neler. 6-
Raif • Kürdili hicazkir oarkı • 
Rengi ruhsarına. 7 - Osma• 
Nihad - Hicazkar şarkı • Ellere 
uzaktan bak. Okuyan: Semahat 
Özdenses. 8 - Leyla - Hicaz· 
kir şarkı - Nerdesin nerde acep. 
9 - Lem'i - Isfahan şarkı -
Narı aşkıola kül oldum. 10 -
Rahmi - Isfahan ıarkı • Etme 
beyhude figan. Okuyan : !dalı-' 
mut Katındaş, R. Neydik. 11-
Asım - Hicaz şarkı • Her ıalt
mı cigersuıa. 12 - Halk tllr· 
küsü • Ay doğdu batmadımı. 
13 - Halk türküsü - Karanfil 
oylum oylum. Çalanlar : Vecihe, 
C. Kozan, R. Kam. 

20.30 Temsil : Per GUot (ya· 
zan • Heinrick İbsen ) ( Tllrk
çesi : Seniha Bedri Göknil ) 
( Montaj : Ekrtm Reıit ) Rad· 
yo küçük orkestrası refakatile. 

21.30 Saat, esham, tahvilit, 
kambiyo • nukut borsası (fiyat) 

21.40 Müzik (küçük orkestra 
ıef : Necip Aşkın ). 1 - W al· 
ter Noack - Romantik uvertür. 
2 - Fried Walter - Rüya • ke
man solo ve orkestra için. 3 -
W alter Noack • Köy hikAyeleri. 

22.15 Konuıma (haftalık pos

ta kutusu ). 
22.45 Müzik ( daos plaktan?: 
23.45 24 Son ajans baberlera. 

llin 
1'ürk hava kurumu 
Aydın şubesinden 

10 -- 24 üncü maddede ya
zılıhşnrtları bulamıyanlar köyün 

14 - Yeniden intihap olu
nup işe başlıyan iktiyar meclis· 
lerinin isim ve soy adlariyle 
doğum tarihleri} ve tatbik imza 
ve mühürlerini gösterir ilişik 
cetvellerden 14 der adedinin 
gayet oknaklı bir surette ya
zılmış olarak azami ıs gün için
de merkez kazasına bağlı na· 
biye müdüriyetlerince vilayete 
ve kazalarda da kaymakamlık· 
lara verilmiş olmalıdır. Yeni 
heyetlerin hüviyetleri devairce 

Genç !uz gönlünü kimbilir 
hangi alime kaptırdı? !!!!!!!!! 

Kurban bayramında topla
cak deri ve barsaklar yirmi gün 
müddetle ayrı ayrı müzayedeye· 
konmuştur. İhale 24/1/939 tari
hine rastlıyan Sala güııü 1&at 
on sekizdedir. Derilerin mu
vakkat teminat akçesi üç yüz 
barsakların iki yüz liradır. 

mu tar ve az . 
1 . asını seçemıyecek-
erı 25 ci m dd . 
şartları h . a enm aradığı 

bt 
aız olamıyanların da 

mu ar ve fiza ol k 
köy dernekl . amıyaca larının 

erıne, muallim ve 
ve rn~~t~rları tarafından k .. 
dernegını toplamak . oy 
anlatmaları lazımdır. suretıyle 

Sıhhat memurları tahsild 
lar kö k ~ . 1 ar 
. . y atıp e. i gibi vazif 
ıçın köylere giden memurlard: 
bu hususta köylüleri tenvir et
miye çalışmalıdırlar. 

malum olmııdıkça verecekleri 
ilmühaberlerin kabul edilmeme
si lüzumu şimdiden devaire ta
mim edilmiştir. Halkın işi geri 
kalmamak üz~re bu ıirgülerle
rin mümkün (olduğu kadar ça
buk tanzim ve devaire tevdi 
edilmesine itina olunmalıdır. 

52 torunlu kadın 
Polonyada geçen gün Kozer 

adında ve 118 yaşında bir çin· 
gene karısı ölmüş. Bu kadın 
hayatında beş kocaya varmış, 
beş oğlu, sekiz kızı dünyaya 
gelmiş. Kadının bugün 52 to• 
runu vardır. Bundan başka 400 
de torununun torunu vardır. 

Bu ihtiyar kadın Rasputinin 
katlini ta 1917 de haber ver• 

Abone ceraiti ........ ı 
ı········ ... ı 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
! Altı ayhtı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. i' 
i . 
; P. BasnneYl. f 
i 1aıeteye ait yazılar için 1 
İ yazı işleri müdürlüğüne, ilb- f 
i lar için idare müdürlütüne j 
i 'Dilracaat edilmelidir. i 
.................... 4-......................... . 

imtiyaz anhlbi ve Umumt Neptyat 
MüdürU ı Etem Mendrea 

Baaıldıiı ye' 
CHP a .. ıll\•ri 

Şaı toameyi görmek, fazla taf 
!iiit almak isteyenler istanbul, 
lzmir, Aydın ve Manisa, Turgut
lu, Uıak zubelerUe Aydını bağ
lı kaza şubelerine müracaat 

edebilirler, AO 
21 23 (1036) " 

• 
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ilin .~---------------------------------~-----------------------------------------------------.. 
ydın tapu-sicil 

l\ıluhafızl1ğından 
Emirdoğan köyünün doğancı 

dere namı şeytan kırı mevkiinde 
doğusu bahçevanaki batısı ge
~ikçi Süleyman güneyi çay ile 

Senenin en Büyük Deve Güreşi 
çevrili 16 dönüm zeytinlik ye
rinin m:ilbak serçe köy camii 

• 
vakfı namına teEcili vakıflar mü-

21, 22son k8nun 939 Cumartesi - -
dürlüğünce istenilmekte oldu
ğundan tapuda da kaydı olma
dığından tarihi ilan fan 11 gün 
sonra mahallinde keşif ve tah
kikat yapılacağınaan itirazı o
lanların bu müddet içinde tapu 
sicil muh fız'ığına veya keşif 

günü mahallinde bulunacak me
mura 1014 fiş numarasiyle mü
~< c latları ilan olunur. 1068 

ve Pazar Günleri Aydında 

Çine sulh hukuk 
Mahkernesinder 

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

1 

. 939/8 
Çinenin arapbisar köyü ün 

gcdilli mahallesiodcn Hüseyin 

Mükafatlar : Birinciye 40, ikinciye 20, ÜÇüncüye 10 lira ve birer Halı 

oğlu Mnstafa karsı cennet ve
kili davavekil Sadık Vuralla 

Çinenin arapbi<ıar köyünden ge
dilli mahallesinden Mustafa oğlu 
Kamil arasında mütekevvin tak-

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

yapılacaktır. 
sim davasının ~uhakemesinde 

I Müddeaaleyh Kamilin ikamet-

gahı · meçhul bulunduğundan u 
ıulen ve ilanen davetiye te bliğ 

--------HIİll---------------------------------------------1· 
edildiği halae muhakemeye! gel- e /2/939 çarşanba günü mahke-
mediğinden Hakkında gıyap ka- de hazır bulunması veya ken-
.rarı verilm·ş ve gıy.ap kararının disni temsil edecek kanuni mü-

Hanpn tebliği karargir olmuş messil göndermesi, aksi takdir-
olduğundan işbu gıytıp kararının d~ bir daha mahkemeye kabul 
ilanen tebliğinden itibaren beş edilmiyeceği gıyap kararı tebli-
·gün zarfında mahkemeye itiraz ği yerine geçmek üzere ilanen 
etmesi ve ll'ahkeme günü olan tebliğ olunu r, 1069 
~~~~~~~~~~~~~==============-

' 

Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı: 
K:agseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415kuruş 

16 " " 480 " 
Nazilli Basma Fabriksı ,, 

Freğli Bez Fabrikası ,, 

10 balg'alık siparişler için 

15 ,, ,, 
~5 ,, 

" 
,, 

24 " " 580 " 
24 " " 580 " 

" 
" ,, 

" 
" 
" 

575 " 
570 " 
565 " 

50 ,. ,, ,, " " 560 " 
F:iatlarla falrikada teslim ş a rtiyle satılmaktadır. İplik 

müste~liklerinin yukarda yazılı fabrikalara gö nderectkleri 
öedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri \'e 24 numaradan ince ve mubtcJif maksadlara 
yartt yabılecek pamuk iFliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene a~ı şa • tlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile· 
cekleri ilan olunur. 4-3 1033 

~ ıı;ıı::ııı:ı~;ııı .. ~ıı;ıııı.;ıııı:-ııı.;~ıı;ııı;ıııı.;ıııı~~;qıı~rı;-ıı;ıı""""IJl!'O!Jll'.!lqJı~~JI'~~~~ ,Jr. hi:llıı .... ıl:ıWtllı...1ı1ıı.;:;,ıı~ti:lıılı.N,111ı .... dıı;;,.ıı1ıı":ıdlıı ... ııı.1 . ..ıll11 .. ıtılıı .. ııllıa..ılll.....,la....nl11..ı1111W1~...ıı~b~·ı~~~~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muiiyen~hanemi· Nazilli köprüsll karşısındaki tapucu 

Süleymanın hanesine naklettim. 

• • • • • • 
hastalarını her gilu saat yediden sekize kadar ve + 

: pğleden sonr saat üçten . altıya kadar kabul eder. İdrar, : 
+J kan. balgam, maddei gaita ve her tilrlil tahlilatı icra ~. 
~l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo• f+] 

toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) + 
~..-..-;- ..... o;oı~ .............. ~o;•>;oo;--..-~ ... ---..,,..,,,,,...,.,..,,..,..,..~ 
~~ıı.;;. h':ııtllıiollilıiUiıl~ı.lılO~ıUllllıU~ıh..,.ı;~h9.iflhillııiill~~ı.:.ı~~~~~ :;;.-

'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!· 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 
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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 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. 

MARKONI radyo 19.19 model/erile SPARTON radyoları-. . . 
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla . bildiririm. 

-
1:2 ay veresiye s.atiş -· 


