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B. Millet Meclisinde 
Adli evrakın tebliği hakkındaki 

kanun görüşüldü 
Ankara, 2 - Büyük Milld 

Meclisi Fikret Sılayın bııkaa .. 
hjında toplanarak mjbadcle ve 
teffiz itlerinin k•tl taıflye1ine 
aid ek kanan llyibasiyle Btıyilk 
Mi11et Meclisi memurları bak· 
kuıdaki kanun liyihasının ikinci 
mllzakeresini Y•Pmlf ve kabul 
etmiftir. 

Mecli• Kırtebir, Yozgat ve 
Keskin mıntakaauıda yeraar11n· 
t1aıadaa yıkılan Ye harap olaD 
binalar için Kt11lay kurumu ta· 
rar,adan sevkolunacak infaal 

J 
malzemeıinin devlet demiryol• 
larile parasız nakline dair ka· 
nun liyıhasının birinci mlizake· 
resini yapmııbr. 

Yine bugilnkn ruzaamede 
mevcud adli ~vrakın poıta ve 
telgraf idaresi tarafından tebli
iine dair olan kanan llyıhasını 
dahiliye encllmeninin talebi n
ıerioe meıkU.. enclimene ha· 
vale ebnittir. Meclis çarpnba 
rtl•I toplanacaktır. 

a.L 

Milli Şef 
Yeni yıl tebrikleri
ne teşekkür ediyor 

Ankara 2 (A. A.) - Riyaseti 
cumhur umumi kAtipliğinden: 

Yeni yıl milnasebetiyle Reisi 

cuathur ismet inana yardan her 
kaıeainddli vataedaılardan yllk· 
1ek ve ıamiml duyğuları bildi· 
rea bir çok mektup ve telgraflar 
almaktadır. Bundan pek miltehas· 
siı olan Reilicumhur lcmet lnann 
sevgi ve tetekklrlerile saadet 
ve refah dllelderinja iletilmesi· 
ne Anadolu ajaaıını memar bu· 
yurmiltlardır ~ 

Sıhat Vekaleti bir 
Çelik ciğer getirdi Ziraat vekilimizin 

............. 
Ankara 2 - Sihat ve l~ti

mal Muavenet Veklletince A-
aaerikadan Çelik c;.ıc. cle-!•--

Ziraat ve köy kalkınma kongresinde 
söylediği mühim ııutuk 

Sıtma ile mücadele 
Son Bir ay içinde altmış bin 

sıtmalı tedavi edildi 
Ankara 2 - Sıtma mlcade

leıinin son bir aylık umum ııt· 
ma milcadele mıntakalanada 
42043 vatandat muayene ve 
62891 vatandaı tedavi edil .. 
mittir. 

Sarfeclilen kinin miktan 
990241 ıramdır. Yniden 9864 
metre kanal açılmıı ve 250023 
metre kanal temizle11miştir. Te .. 
mizlenen kanalların 4875 met-

. 
resi Konya, 1486 metresi l!skl
ıelıir, 1088 metresi Kocali, 910 
metresi Manisa ve Uıt tarafı 
Kayıeri ve Samsun aımtaka
larındadır. 

Kurutulan bataklıklar 80130 
metre murabbaıdır. Bunun a,k· 

. sen bin metre murabbaı Kay.
ıeride 130 metre muabbaı d11 
Bursa mıntakaıındadır. 

•••• 

·a. Daladi)re Korsikada 
Başvekil büyük tezahürat ve hararetle 

karşılandı ve halka ·hitaben 
mühim bir nutuk söyledi 

-------------------
ti dUın ... -

alet ıe r 
1
' Ye Ankara Na- Biriaci Ki• •e Ziraat kallamna koacneıi kapanırken Ziraat 

.-• baataneauac1e laallua llti- ı •· 
facldİ•• koaal.-..•· a.a. Vekili 8. Fai~ laarclotlu llw parçuı alrekli alkatlarla keıilea 

Ajakıiyo, 2 - Franıa bat•· 
vekili Daladiye Fot zırhliaiyle 
b&glba aaat dokuzda buraya sel· 
mit •• resmi zevat tarafından 
hararetle karplaDIDlftır. · Fot 
arhlnma kolyer kraftdrl ile 
tıç kruvazlr ve i1ç de.troyer re• 
fakat etmekte idi. 

'er her ıeyden enel franıızaz 
ve frauaya merbutuz. Fikir 
abllklanmız ae olursa olıua 

bizler franıızız ve fraa11z ka· 
laca~z. 

~ •t• •ılemiftlr: 
B Refilc Sayd - ş.ı, Wriaci kay " mat • a • ... , lıoaın•i•ia .,. a-

te .. ru· yelen = 
Kallı,.miı, ele aldıiı bltla 

Vali 06 C.H.~. &ı,lc-lıfı"" mevzular Gıeriade, dejerli ka-
A,tlın rarlara va,... bulua•J•· 

0111ıulannız. t da 
kar 

eder, HVfiler •il D ttttk• Bunla, flplaeü. 1'1rk u,. 
11ınarım. l8ı8ale tlrk tlftçitlaba ltltlllt ... 
Doktor ıeleleri demek detUcHr. FU.t 

Refilc Sayclaaa bular ba meıeleleri, cl•h• -....-... b ı iyi, daha 11ralı ele abp , 
/ıtaJI u ~. "" .... dalla hızla bqana•k için, uı~ 
Sıl'nalı YlfJlıldı zamla olan ana yollar, - fi. 

•-taabul, 2 - lat bu kirler. 
.. dit. • ti ~ ... - ... 1 11bbi-.. a unye :";..... Arkaclaflar, 

~:ı •e ~~va h11c~~: Siz, bu kararlana11ca Ye dlrt 

10
_.ak ıçm D611ıue 1,. .. k gtbldllr, en blylk iatium fakat 

Jr. ır llf1D8 .. Lı_ en ate i .,... aanl..ıa ıeçea mil· 
y• -- a.a. •-- l -- naıup anmzla iıtiıllUIZ bltibı 

tzmirde de tlrk milletialo, millet ve vatan 
mealeleriıdeki seri kavraylf, 

zelzele oldu İrade Ye •arar Yerİf kaclretini, 
boai 2 - Bu L .bir kere daha iabat etmif ol- ı 
k iç dakilca lauab altıyı dunuz. 

k~detli ve s6relcıi l~e ltarada "Bu milletin, her klytlade 
f tısı olmuıt.ır. Za .r yer ıar- bir haıvekil otarduiunu, bilmeli" 
sın Yiat yoktur. 1 diyen Milli Şef, inan& ae dojTu 

a.a. ' MSylemiıtir? 

Kıı Şiddetlendi 
Yurdun her tarafında şiddetle 

kar yağıyor 
Aokara 2 (A A _, _____ _ 

p111 18At 19 • .) - Diln ak- dukça ficldetli kar Y•i•ılanaı 
da çıkan fırtı et... IODra Ankara yapmak auretiyle muhitini An-
bllha11a ltara;• .~•naara, Ese ~~~-~avzaııaa kadar 1reniılet-
larında fiA..ı enızın garp kıya· ....., .... 
teclir. "llttle devam etmek· Yatan karın kalmlıiı Doluda 

35, Bilecikte 15, Eskifehirde 6 
Fırtınayı k Uluklflada S, Ankarada 3 san~ 

baıla Dlltea ip yaiıfa timetrey~ balmQftur. Bursa ulu- 1 
1 

1111f olıa lru orta Anado- d .. d M t 1 •. 
unun garp la11mlarlle Bola, Bi- •1r a e eoro OJ• istasyonunun 1 

1 cik L- bolund'!ia mahalde kann ka- ı 
e -••llabacle mevlimla lol- lınlıjı 90 santimetredir. 

,.,_ .......... ,, 
laaaa lnmu ..Syliyeli, sekiz 

yll elti& Matlrkla yaldıja ve 
ı..._. f• lır. 1»..a.,1p yay· 
malda ..wup .... 1111 -le· 
lıııltia laer .., ......... 1 Yatn 
ve millet muelel., mr......
,..._daa, ı&lllaD lcarpmadu, 
ea feraıatli en ilabetli karar-
lan, bir tek aju aibi, bir tek 
hamlede verecek baıları dol· 
durmuıtur. • 

O.nan 2 lacl .. hffede 

B. Daladiye dotraca villyet 
dair•l•e gifmit ve balkondan 
llltla meydanı dolduran halka 
..... lllJlmiftir. 

Bay Daladye aelmle: 
Hrr tarafta t:i•na brp .... 

terilen samimi blhal ... Ilı 
tqekklr ederim. Her h-,i 
eyaletten olanak olalahm biı-

Uşakta ziraat iyi 
gidiyor 

Şeker fabrikası pancar havzasını 
genişletti ve pancar fiatını yükseltti 

Utak 2 - Havalana yağmurlu gitmesine rağmen har~ret 
derecesi dGflDllf değildir. 

Ekim vaziyeti çok iyid:r. Şe' er fabrikaıı pancar zeriyatı iç"n 
Çivril, Sandıklı, Dinar kazalarınula mıGtakaııda içine almıftır. 

Fabrika pancar fiyatını otuzparaclan kırk paraya çıkarmıtbr. 
Çiftçi memnundar. a.a. 

Boluda kar 35 san
timi buldu 

Yollar kapandı, münakalit durdu 
Bolu, 2 - Dünden beri de•am eden yağmur birdenbire tid

detini aettırmlf, gece yarııından 10nra kara çevirmiştir. 

Fırbna ile yağan karın kabalığı otuz bet natimetreyi bulmuı 
tur. 

Posta mllaakalltı durmoıtur. Belediye yekacak için tedbir 
almlf, nafıa idareıi de milaakalitm temini içia yollan açmata 
çalıpnaktadır. •••• 

. Bana emnl yet e-billrsinis. 
Fnasa imparatorlujana Fran• 

sanın sellmını g&tlrlrken ba· 
raya da uğraclam. Fransa tari-
hi biı' seri teıadtıflerden dot· 

IDUf .. ildir. Eyalet eri keacll

Jiiindea ftlcwt ............. o.. 
mittir. 

Bay Dalıdye Wr · •lddct 
.,.... tekrar F.. arWuijle 
Konikadan 'arn' 11tat. 

İnhisarların geliri 
artıyor -

Ankara 2 - Toton, tuz, mili· 
kirat ve barut .•arfiyab her ••· 
De biraz daha artmaktadır. 

Gümrlik ve inhiaular vekile- . 
letinin bu maddeler &zerindeki 
gdiri 1938 aensi ilk alb ayında 
ıafi tahminen yirmi iki buçalc 
milyon lirayı bulmUftur. 

a.a. 

Yeni et fiyatları 
Kasaplar tarafından yapılan 

mDracaat özetine Belediye Daim 

EncOmeni et fiyatlannı tetkik 
ederek kaaaplann isteklerini 
yerinde bulmuı ve fiyatlarda 
biraz yiiluelme yapmııbr. 

3/1/939 tarilıinden itibaren 
kaıap dokklıılarında koyun eti 
42,S dana eti de 27,5 kul'Uf& 
ıatılacaktir. ..... 

Halkevinden 
10/1/939 tarihinden itibarea 

halkevimizde keman, mlmdolia 
ve piyano dersleri verilecektir. 

isteklilerin adlarım bllr~ya 
yazdırmaları rica olunur • 



vozı 2 

Ankara yolunda 
-1-

Yazan : V. H. 
Dediler ki; 
- Aydanspor grup şampiyo• 

nudur. Final müsabakaları için 
Ankaraya gidecek. Sen de ka• 
fileye dahilsin t 

Ha Yanın yagışlı ve soğuk ol
masına rağmen ıeviomedim de· 
ıem yalan olur. 

Salı gününü hazırlıkla geçir· 
dim. O gece ıaat onbirde mal· 
baadaki arkadaşlara birer; 

- Allahaumarladık. Diyerek 
Aydın gençleriniq arasına ka· 
r ştım •• 

Vagon çok sarsıyor •. Uzanmak 
ıöyle dursun, doğru. dürüst otur· 
mak bile mümkün değil. Bir 
müddet çocukların şen ~akalari
le vakit geçirdim. 

Gençlik bu... Ne rahatsızlık 
tanıyor, ne darlık dinliyor. 
Zahmeti bile bir eğlence sebebi 
yapıyor. Yavaş, yavaı onlarda 
sustular. Bakıyorum; gayet pra
tik usullerle kendilerine kıvrı· 
lacak birer yer edinmişler. Ki
mi başını kanapenin kenarına 

dayamış, bir iıtifam qareti gibi 
kıvrılmış, bazılan karşılıklı uzat• 
tıklan ayaklarını biri~irlerine 
yastık yapmışlar, bir kısmıda 
başları arkaya yaslanmış ağız

ları açık uyuyorlar. Hatta içle· 
rinde pijamalarını ieymişler 
bile var. 

Gözlerimden uyku akıyor. On· · 
lara imrendim ve onları taklit 
etmek istedim. 

Fakat ne mümkün?. 
Kanapenin kenarı başıma pek 

ıert geldi. Ayaklarımı (karırki 
kanapeye uzattım. Belim boşta 
ıallandı, toplandım. O daracık 
yere sıkışamadım. Velhasıl ne 
yaptımsa rahat etmek~ imkanını 
bulamadım. Can sıkıntısından 
patlamamak için gazetemi aç
tı~. Bazan satırlar gözümün ö· 
nünde sisleniyor. Başım önüme 
düşüyor ve bu ıademe ile sil
kinerek toplanıyorum. 

Bu yolda ne uzunmuı böyle .. 
130 kilometre. dediler. Saatte 
kırk kilome\!eden üç saat, hay
di bir saatte istaayon duruşla
rına çıkar. Dört saat. Halbuki 
saat dörtte biz daha hali koz 
pınar istasyonunda idik • 

Bereket versin Fikret (Tabii 
kendisioi tanırsınız. Aydınsporun 

· genç ve şen kalecisi ) uyandı. 
Başında bir keçe külahla bir 

müddet uslu uslu oturdu. son· 
ra muziplik damarlarının uya
nışına , uyarak arkaşlarına takıl
mıya başladı. · 

Onun tatlı ıakalarından kur
tulan yok gibi. Uyuyan Ulviye 
musallat oldu. Sonra Hasana 
(Aydın sporun en emekli haf 
b :ki) takılmıya başladı. 

Çıngırakla kahkbalar bütün 
kompartmanı sardı. uyuyanlar 
uyanıyor ve her uyanan bu neşe 
halkasına katılıyor. Kompartı
manda benim gibi artık gençli
ği arkadı bırakmış bir iki yolcu 
daha var. Bakıyorum. Neşe on
lara da sirayet ediyor. 

Saat beş buçukta troo kemer 
istasyonuna demirledi. 

- Oh, selamet. Bundan öte· 
si kolay artık. 

Arabalara dolduk ve tam ıa
at altıda bütün kafile Basma
hane istasyonunun tenha salon· 

Hava raporu 
Devlet mete oroloji itleri 

umum müdürlüğünden : 
Suhunet : gündüz ıuhuneti 

ıaat on dörtte yapılan rasatlara 
göre yurdun her tarafında 1-8 

lderece düşmüştür, En yüksek 
subunetler lzmirde 7, Bodrum 8, 
Antalya 9, Trabzon 10, Adana 
da 12 derecedir. 

Rüıgar vaziyeti : 
Bu gün rüzgar Ege mıntaka .. 

ımda şimalden diğer bölgelerde 
garp istikametinden 17 metre 
hızla esmiştir. 

Akdenizin şark kıyılarında 
kuvvetli Karadeniz ve E_., e de .. 
nizinde fırtına halinde esmiıtir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Karadenizde birleşen alçak 

tazyikın tahtı tesirinde olarak 
bugün için yurdumuzda havanın · 

Ege ve Akdeniz kıyılarında açık, 
Trakya, Kocaeli ve Orta Aoa
dolunun garp taraflarında• bu
lutlu, Karadeniz, Doğu ve Orta 
Anadolurla kapalı ve ; yağışlı 
geçeceği havanın yurdun bil
hassa garbında daha soğuya
cağı rüzgarların Kocaeli ve 
Trakyada şimalden diğer böl
gelerde garpten orta kuvette 
Kara-denizde kara yelden daha 
mutedil eseceği tahmin edil
mektedir. 

Bu gün Aakarada hava sa
bah karh, öğleden sonra kapa
lı geçmiştir. Sühunet sıfırın al
tında 2 derecedir. Saat 14 de 
yapılan rasatlara göre hava 
tazyiki 1005 milimetredir. Bu 
gün İstanbulda hava sabahleyin 
kapalı sonraları çok bulutlu 
geçmiş rüzgar şimali garbiden 6 
metre süratle esınittir. Hava 
tazyiki 1016 milimetredir. 
Komıu memleketlerde : 
Bu gün bava Atinada açık, 

Sofyada az bulutlu, Sivastopol· 
da karlı Berutta yağmurlu geç
miştir. 

!arını şen gürültüsiyle doldurdu. 
Salep içenler, gevrek yiyen

ler, vagonda rahat bir yer tut
mak için perun kapısında nöbet 
bekliyenler var. Federasyonun 
gurup komiseri Necdet; nbileti
nio muamelesini yaptırmak için 
oradan oraya koşuyor. Sir slirn 
uğraşmadan sonra onu bitirdi. · 

Tam bu sırada peron açıldı. 
Vagonumuzu gösterdiler. Ana 
hattın bu güzel ve rahat vago• 
nunda kompartimanın yumuşak 
koltuğuna yerleştim. Pencereden 
peronu, yolcuları seyrediyorum. 

Tan yeri yavaş, yavaş açılı
yor. Saat yediye beş var. Üç 
var. Necdet koşa koşa geliyor. 
Zavallı kan ter içinde. Yana 
yakala dert yanıyor. 

- Çoluğa çocuğa Aydm he
diyesi iki kutu incir almıştım. 
Bunun mesaıen muamelesini 
yaptırıncaya kadar bittim. Di
yor. Zavallı çocuk. Sabahın bu 
ayazında bu kadar terlemek için 
kim bilir ne kadar ııkmh çek
miş. 

Y anıbaşımdaki konpartmanda 
ve daha ötekilerinde bizim ço
cuklar dolu. Y erl~şmek için ça· 

· lıştıkları, gürültülerinden belli .. 
Bir kampana, bir boru ve bir 

düdük sesi. Vagonumuz hafifçe 
sarsıldı. Tekerlekler rayların 
üzerinde kayar gibi ve istasyon 
geri geri gidiyor. 

- Haydi uğurlar olsun. An
kara yolundayız artık. 

AYDIN 

Ziraat vekilimizin· 
Ziraat ve köy kalkınma kongresinde 

söylediği müliim nutuk 
Battarah 1 incl .eayfada 

Siz, Türk köylüsünü, Türk 
çiftçisini şerefle liyakatle temıil 
eden kardeıler, siz, bu gün bu· 
nun burada, en parlak delilini 
verdiniz. 

Verdiğimiz kararları, ilAn et• 
tiğimiz köy ve ziraat kalkınma 
davamızı, ne kimseye hoş gö· 
rünmek ne de gün öldürmek 
için vermiş bulunuyoruz. 

Gene lnönünün sözleriyle, yük
sek medeni, ileri millet olarak 
var olmak için Türkiyenin b8yle 
hareket etmiye mecbur olduğu
na inanıyoruz. 

İsrar ve sebatla, bıkmadan, 
yılmadan doğru hedefe gidece· 
ğiz . 

Aziz arkadaşlarım. 
Bugün, bu milletin bizzat2ken

disi, olan Atatürk'ün bu millete 
bıraktığı en büyük hazne, saban 
arkasındaki köylüde keşfettiği, 
üstün tekamül kudreti, iştiyakı 
ve bunu kıymetlendirmek için 
kurduğu türk rejimi, tü_rk inlu
lip rejimi, türk cümburiyetidir. 

En hızla, şahikasına ermek 
iıtediğimiz blitün milli davala· 
rımızda olduğu gibi , köy ve ıi
raat kalkınma davamızda da bu 
gür ve tühenmez varlık önün
deyiz. 

Sarfına mecbur kalacağımız 
hiç bir emek, varacağımız ne
ticeden daha büyük olmıyacak
trr. 

Çetin olduğunu biliyoruz, fa. 
kat yılmıyoruz ve fnönünün söz
lerini, inanla tekrar ediyoruz. 
Mı lli ideale ulaşmak için za

ruri görülmüş hiç bir hareket 
"milli şuurumuzun haricine çı
kacak kadar muğlak ve 
milletimizin tırmanıp da.. tt pe
sine erişemiyeceği kadar sarp 
değ!ldir.,, 

I 

DAVAMIZ 
Arkadaşlarım, 
Davamızın, sadece , bir ziraat 

hamlesi olmadıiını biliyonunuz. 
Davamız, partimizin bütün dün 
ya partilerinden üstün bir gö· 
rütle iktisadi, içtimai teşkilat 
vahidi olarak ele aldığı türk 
köyünün yükıeltilmesi ve en 
üstün ve en devamlı refaha 
ulaştırması davasıdır. Başka bir 
deyişle mevzuumuz, bütün mem
leket kuvetlerinin ve meroleket 
fikir ve İf hareketlerinin üzeri
ne toplanmasını istediğimiz cepM 
he yalnız topraktan alacağımız 
mahsul, yalnız zirai ham mad
de değil, milletin öz ve gür 
mayası, milletin asal bam mad
desi olan köylü kardeşlerimizin, 
layık oldukları seviyeye eritti· 
rilmesidir. 

Kardeşlerim, 

Başvekilimiz, burada, bu kürM 
süde, "köy ve ziraat kalkınma 
davası, bütün milli divalarızın 
temelidir,, sözünü, güzel bir söz 
söylemiş olmak için demedi. Bu 
istikamette, ısrarla, sebatla, dik
katle bilgi ile ve elele aşk ile 
yılmadan yürüyeceğiz kelimele
rini, güzel bir söz söylemiş ol
mak için. bir araya dizmiş de
değilim. Bu bakikatın. takendi· 
sidir. Çünkü biliyoruz ki münev
ver, müreffeh, sıbhatlı köylü de
mek. 

1 
-Harici tehlikelere karşı mu

kavemeti mutlak bir vatan, 
- içtimai salgınlara karşı 

muafiyeti olan bir yurt, 
· - Emici bir pazar, 
- Yükek kaliteli ham mad

de ve yiyocek, 
- Bol, aranılan ihraç. mal· 

lan çeşidi ve düviı:, 
- Buhranlara karşı yılmaz 

bir endiistri varlığı, 
- Zengin ve güler yüzlü bir 

bütçe, 
- Büyük ve fUUrlu bir de· 

mokrasi kütlesi, 
- Ve nihayet en son ve fa· 

kat en az mühimi olmıyarak 

bütün iyi vasıfları, günden gü
ne daha büyilk bir sürat:e yük
selen bir ordu demektir . 

Bir cümle ile, üstün bir köy 
ve Ziraat kalkınması, üstün 
ve örnek Türkiye idealinin 
temel davasıdır. 

Bunun içindir ki köy ve zira
at kalkınma dAvasını, aynı ıa
manda anıı milli diva diye ele 
almış bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
KöyJerinize, yerlerinize tüm 

güvenle dönünüz. Ve deyiniz ki, 
Ata'ürk'ün " milletin makus 

talibini yendi ,, diye taıiz ettiği 
O'nun en büyük fikir ve muvaf
fakiyet arkadaşı büyük ıni\li 
kahraman, milli Şef ve Cumhur
reisi lnönü'nUn ağzından, parti
mizin büyük kurultayında şun· 
lan dinledik : 

inönü "hepimizin, kıymetli 
alakamız" dedi... "Milletin en 
ehemmiyetsiz zanno.lunacak şi
kiyetlerine kadar vukuf sahibi 
olmak, ve milletin en pahalı ve 
güç sayılacak dileklerine kadar 
tedbir bulmıya çahşmaktır .. ,, 

Müebbet önderin, 19 yıl evel 
Ankar;tya ilk ayak bastığı uğur
lu günde bizi topladılar, mukad
des bir davanın :seferberliğini 
ilan ettik. Bu dava, bizim refa· 
hımız, bizim yükselmemiz ve 
bUtün hükümet :kuvvetlerinin 
bizim için 15 yı ldır durmadan 
sarfettiği mesaiyi, hızlandırmak 
planlaştırmak ve kati neticeyi, 
bizimle elele tezleııdirmek da. 
vaııdır. 

Büyük niilletimizio, dünyanın 
daima en büyük ve en fistiin k t.• 
rarlarına sahne olan eşsiz mecli
sinde, cumhuriyetin } urdun efen 
disi ilan ettiği köylüler, saylav
larla, hükümet adamlariyle diz 
dize oturduk, dertlerimizi dök
tük-, ulusal kararlar verdik. 

Bu dertler derindir, bu gün· 
den yarına onarılabilecek şey
ler diğil, fakat, cumhuriyet ve 
onun kurucusu olan Cumhuriyet 
Halk Partisine ve eline aldığı 
bu büyük diivayı da bütüo bü
yük baıarılar gibi, durmadan 
hızla başaracağına şüphemiz 
yoktur. 

Cumhuriyet ileri altığı hiçbir 
adımı geriye almadı ve mutla
ka muvaffakiyete erdireceğine 
şüplıemiz yuktur. 

Köylerioize, evlerinize, Baş
şehrin size candan gösterdiği 
sıcak sevgiyi götürün. Siz tarihi 
sırtında tafıyan kahramaolar
sınız. En yüce bir nesildensioiz 

SAVI : 422 

RADYO 
311139 SALI 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Müzik ( so!o - Pi ) 
13.00 Saat, ajans haberleri, 

meteor - Ankara. 
13.10 14 Müzik (Riyaset Cumb. . 

Başkan. Bandosu ıef : İhsan 
Künçer) 1 - Askeri marş No. 1 
( F. Şubert) 2 - Güzel Kar
mensita • Vals ( R. Vohtet ) 
3 - Marinarella • uvertür - ( j. 
Fücik ) 4 - Boheme dair .. Fan
tezi • ( Puccini ) 5 - Kukuama 
Estapo entermezo •(P. Linke) 

18.30 Türk müziği ( İncesu~ 
segah ve hü ıam faslı ) 

19.15 Saat, Ajans, meteorolo
ji ve ziraat borsası haberleri. 

19.30 Türk müziği ( saz eser· 
leri ) 1 - Şehnaz peşrevi (Ali 
ağa) 2 - Suzidilara saz sema· 
isi ( tanburi Cemil ) 3 - Tan
bur taksimi ( Mesud Cemil ) 

4 - Kürdili peşrevi ( tanburi 
Cemil ) 5 - Hüzam saz sema-

isi ( Şerif Muhiddin) 6 - Pen· 
be kızdın ( Haydar bey ) - Ça
lanlar : Vecihe, Mesud Cemil, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

20.00 Konuşma. (Hukuk ilmi 
yayma kurumu ) 

20.15 Müzik (radyo orkestra-
sı - şef • Praetorius ) 

21.15 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo .. nukut borsası (fiyat) 

21.25 Türk müziği ( şarkı ve 
taksim ) 1 - Şarkılar (Müzey
yen Senar ) 2 - ( Kemal Niya
zi Seyhun ) - kemençe taksimi; 
3 - Şarkılar (Mustafa Çağlar) 

21.55 Konuşma (Türkiye pos· 
tası) 

22.10 Müzik (küçük orkestra) 
1 - Tatlı meltemler - Vals 
( Gung'l ) 2 - Asker marşı ' 
( Şubert) 3 - Mehtap isimli 
sonatın adacyosu ( Bethovn ) 
4 - Ştm parça ( Levin) 5. -
Kantabile ( Sezar Küi ) 6 - iki
şer ikişer • vals • ( Valttöyföl ) 
7 - Dülsine için ( Karlis) 8 -
Barışma - polka ( Drigo ) 9 -
Rus nıotifleri üzerine potpuri 
( Leopold) 

23.10 Müzik ( cazbatıd) 
23.45 24 Son Ajans haberleri -

En refabh, en devamlı, en ileri 
· yaşayışa en sü.ratle ermek için, 
en üst in ' vasıfl~ maliksiniz. 

Sizi bu yaşayışa bir an evel 
' y~tiştir~ek c ümhuriyet hüku
metimizin 

1 
hem kararı, hem bor· 

·cudur. 
.cc. 1-lepiniz~ - hayırlı yolculuklar 
dilerim. Söylediklerimizin, çalış· 
"ıiıal&nmızm, müsbet hesaplarını, 
gene sizlere verebilmek, her 
ıiraat vekilinin en büyük ihtira
sı ve üzerinde duracağı ilk va
zifesi olacaktrr. 

Sayın üyeler, 
Köy ve ziraat kalkınma kon

gresinin kapanmış olduğunu be
yan ederim. 

Yaşasın Cumhuriyet, ycışasın 
Milli Şef İnönü!. 

Ziraat vekilimizin nutku çok 
sürekli alkışlar arasında nihayet 
bulmuıtur. 
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LA C. H. Partisi Aydın İlyönkurulunun Umurluda Kültür ve Belediye 
Tunkitçiljğimiz ! 937 ve 938 yılları çalışma raporudur işlerinde ileri hamleler 

Ô le aınaosız bir tenkitçiliği· 
iz y ve tenkide- karşı öyle bir 

:Ut çekişimiz vardırki yürekler 
yarasıdır. 

Asabımız gerilir, kalbimiz faz
la çarpar, gözlerimizi ateı bü
rür. Daha kı ;:acası, tenkit kafa
mızı değil de, biılerimizi hare
kete getirir. Ondan sonra ıen 
seyreyle .• 

Bizim tenkitciliğimiz, yaziyle
de sözle de olsa tasavvur edil· 
mezki kafamızın, mantıkımızın 
irademizin normal seyrinin mah
sulü olsun. Zaten pek kolay 
olmıyan bu iş öntinde, münek-

k itlerimizi şöyle bir yoklarsak 
Şil.h damarlarından çok üzeyni
eymen ve eyserlerinin tabii 

vaziyetin fevkinde açılıp kapan
dığını görürüz ve anlarız ki mü

nekkidimiz, beyninden çok kal· 
bini, hislerini harekete ietir 
miştir. 

Bizi tenkit eden can çiter 
arkaıımıza, hemen ıırtımızı dön· 

mek hoıumuza gider .• Ve bu, 
adeti, " ben sana gösteririm ! ,, 
demenin gizli kapaklı bir ifa
desidir. 

Tenkit ve miinakkit.. bizde 
henüz ne d ~mek olduğu anlqıla
m1yan bu iki mefhum, şimdiki 

halde şu şekilde tefsire imkan 
bırakıyor. 1, Hır çıkarmak. 2~ 
Düşman oJmak. 3, Selamı keı· 
mek. 4, Asıl mevzuu unutup 
ve onu zavalh hale getirip, saç 
saça, baş başa girmek. 5, A
leyhte " boş kafahdır ! n diye 
propaganda yagmak. 6 Derhal 
mütekabilen eser tavsi;elerinde 
bulunmak. 

Hele tenkit kadınlarımız ara
sında olursa, netice bnıbUttın 
vahimdir. Artık bunda asıl mev-

zuuo, nü venin, ne olduğunu ken
dileri de unuturlar. Çekişme, 
mahalleden mahalleye yayılır, 
sebebini sorarsanız kendileri de 
farkında değildirler. Bunlar ara
ımdaki tenkitten de şu netice
lere şahit oluruz: 

1 - MUnekkidini kıskandır . 
mak için azami tuvalet. 

2 - İçi sızlayor bile olsa 
kahkaha ile süvarelere, toplan· 
tılara çaylara gitmek, 

3 - Evde hizmetçi adedini 

çoğaltmak-, 

4 - Nihayet bu çekişmede 
günahsız olan kocasına bir 
manto daha sağlık vermek bu 
da kafi gelmezse, ..,.{ 

5 _ Bir seyahate hazulan

ınak .. 

İşte bizde tenkidin doğurduğu 
neticeler. . Bu neticeler karşısın
de tabiidir ki mevzu zavallıla
şıyor, ve nihayet unutup gidi
yor . O bizden değil biz ondan 
uzaklaşıp gidiyoruz da fakrna 
varmıyoruz .. 

Ah şu tenkit ve münekkidin 
ne demek olduğunu bir anlasak.. 

Çiğdem 

Dün sabah saat 6,40 ta ıeh · 

riıniz de oldukça kuvvetli bir 

zelzele kaydedilmiştir. Hasar 
Yoktur. 

-s-
Ulusal Bayramlar: rımızın her yıl, bir yrl öncckin· 
Eısiz iokilibımızın hızlanması kinden daha ilgili ve daha he· 

rejimin kökleşmesi, Büyük ema· yecanh kutlulanmesı ve yaıan· 
netin yaranki sahip ve bekçileri ması ahoau tetbirin i•abetini 
yeoi yetişen neılin yetiımesi ve tebarüz attimektedir. 
yetiıtirilmesi için her biriııi çok Halkevleri açma ve çalıı· 
yükıek birer mana ve hatıra tırma : 
ifade eden resmi ve ulusal bay· Bu devre de ilimizde yeniden 
ramları bütUn ulusun iftirak ve Çine ve Nazilli Sümer Halkev-
ilgiıile kutlulamak, 0 günleri leri açılarak halkevlerimizin sa-
yapan ve yaratan Şeflerimize yısı beşi bulmuştur. Önümüzde· 
bütün milletin saygı ve tükran· ki Şubat ayında da Bozdğan, 
larını izhar etmelerini temia Karacasu, Germencik, Karapı· 
etmek b111ta gelen vazifelerimiz· nar, Umurlu, Yenipazar, Atça 
dir. Bu itibarla parti teşkililı· ve Kuyucak ta yeni halkevleri 
mızda ve halkevlerimizde vazi· açılmak hususunda kararlaşmış 
fe alan bütün arkadaşlarımızı bulunuyoruz. 
vaktinde harekete getirmek hu- Milli birlik ve bütünlüğ · · n en 
ausunclaki prensip ve uıulümüzü kuhal remzi olan halkevJerimiz-
bu deyrede de tamamen tatbik de kaynaıan arkadaşlarımızın 
ettik. Resmi ve milli bayramla· ıayısı tudur : 

Şube Aydın Nazilli Söke Çine Sümer Yekun 
Dil tarih ve edebiyat 25 O 65 O O 90 

154 
222 
386 
153 

Ar 47 83 24 O O 
Gösterit 47 70 20 30 55 
Spor 74 96 70 36 110 
Sosyal yardım 99 40 O O 14 
Halk dershaneleri 26 O O O O 26 

235 
123 
31 

Kitapsaray 22 87 62 21 43 
Köycülük 108 O O 15 O 
Müze ve ıergi 31 O O O O 

Umumi yeldin 479 376 241 102 222 1420 

Halk evlerimizin açıldıkları giin· i 
den itibaren 30 Haziran 938 
tarihine kadar arşivimizde mev• 
cut raporlarına nazaran umumi 
çalıtma vaziyetlerini ra ~ amlar la 
neşrediyoruz. 

Konferans 
Konser 
Gfüt~rit 
Sinema 
Bir arada kon· 
fraos temsil ve 

Adet 

204 
113 
140 
15 

konser 127 
Bayramlar 31 
Balo 27 
Şölen 36 
Nişan, nikah 21 
Çayh dans 25 
Spor gezisi 89 
Köy gezisi 86 
Kurslara gelen O 
Sergilere gelenler O 
Sıb.hı müzeyi 
gezenler O 
Mevcut kitaplar O 
Kitap okuyanla-

Gelenlerin 
sayuı 

49663 
32500 
68995 

8180 

43746 
96641 
7660 
2055 
4112 
3386 
6198 
1411 

32029 
77517 

24674 
6153 

rııı sayısı O 180393 
Gazete okuyan-

, ların sayısı O 138758 
Sosyal yardım şubelerimizin 

yardım tutarı 
'" - Lira 

Ay~n qalkevi 4856 
Sümer ' " 565 

-
; Yeküo 5421 

Tı.iıüğümüzün ~evgi taşıma
mızı emrettiği bu ve emsali te· 
şe kküllerle parti ve halkevleri 
örgütümüz da imı el ve iş bir
liği yaparak çal ışmış memleke
te türlü . hayırlı ve faydalı te
şebbüs ve çalışmalarında bu ku
ruuıları her vakit arkalamıştır. 

Umumi meclis ve beledi
yeler: 

Bu raporumuzda dördüncü 
büyük kurultay zabıtlarından 
şu cümleyi alıyoruz. 

( f ş birliği ve çalışma bera
berliğinde vilayetler hususi ida
releriyle belediyelerin parti ile 

elele oluşu da kayda değer ). 
Filhakika, devlet ve parti 

beraberliğinin bu kurumlarla 
partimizin münasebet ve iş bir· 
liğioi daha çok takviye etmiş 
ve partimizin ileri hamlelerinde 
daha müsbet ve iş birliğini da
ha çok takviye etmiş ve par
timizin ileri hamlelerinde daha 
mUsbet ve faydalı neticeler el
de edilmesini temin etmiştir. 

Dilekler : 
iki yıl önce toplanan il ve 

geçen yıl toplanan ocak ve ka
mun kongrelerinde kabul edile~ 
rek takip ve icrası ilyönkuru·_ 
lumuza vazife ol :ı rak verilen 
dileklerdtn Devlet merkezini 
ilgilendirenler partimiz genel 
sekreterliğine ve mahalli dilek 
lerde ilbaylık makamına arzo
lunmuştur. 

Her dilek üzerinde g erek yük
sek 'ekaletlerden ve mahalli 
dilekler üzerinde de ait olduğu 
daire ve belediyelerden alınan 
müsbet ve menfi karşılıklar 
muntazaman örgütümüze bildi· 
rilmiş ve alakadarl .ı ra da teb 
liğ olunmuştur. 

Bu hususta cumhuriyetin 15 
nci yıl dönümü münasebetiyle 
çıkardığımız ve birer nüshasını 
sayın delegelere takdim ettiği 
miz kitap, yapılan ve başarılan 
işleri tamamile izah etmekte 
olduğundan ayrıca izahat ver
meğe lüzum görmiyoruz 

Mamafih dileklere ait dosya· 
ları yüksek kongrenin tetkik 
ve mürakabasına arzediycruz. 

Kongre dileklerinden başka 
gerek partili a rkadaşlarımı zın 
parti örgütünden gelen dilek 
ve müracaatları ve gerekse 
halkımızın şikayet ve müraçaat 
lan alaka ve samimiyetle kabul 
edilerek hepsi üzerinde ilbaylık 
makamınca kanuni gereği yeri · 
ne getirilmiştir ki, hükumet ve 
parti beraberliğinin bu yönden 
de tebarüz eden büyük fayda 
ve müsbet neticelerini bu vesi· 

Sonu 4 üncü sahifede 

Umurlu (Huausi) - Bu se rı e 
köy ilk okulunda diğer senele
re nazaran başka bir faaliyet 
görülmektedir. Mektebin hima· 
ye kolu 29 ilk teırin 938 den 
bu güne kadar 20 fakir çocuğu 
giydirmif, ayrıca dera levazımı 
ihtiyaçlarını önlemiş bulunmak
tadır, Ve yine bir aydanberi 
20 çocuk mektep himaye heye· 
ti tarafından yemeklendirilmek
tedir. Muhitte okula ve okulun 
bu nevi lialkınmalarına karşı 
bir bağl lık görülmektedir. He· 
men bütün talebe velileri hima · 
ye heyetine fahri üye olmuı 
bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak mektep 
yeni kooperatif yasası mucibin· 
ce kooperatifine yeni bir cephe 
vermiştir. Talebe ve talebe ve · 
lilerile öğretmenler arasında 
o1 ul kooperatifine karşı müte· 
sanit bir alaka hendiıini göster
mektedir. 

Talebe velilerinin okul koo· 
peratifine gösterdikleri bu ali· 
kadan okul öğretmen ve koo• 
peratif idare heyetleri müte· 
tekkirdir. 

ti tanzim edilm't bir hızla yol 
1 almaktadır. Sokakların ıııklan· 

dmlmas na azami ehemmiyet 
vcrilmeate ve fenerler ııklaıtt• 
rılmaktadır. 
· Mahalle aralarındaki kargı· 

dan ve ıair yarıgıa zuburuoa 
elveriıli maddelerden yapılm11 
duvarların bir yıl zarfında kal · 
dırılma11 için tedbir alınmıt ve 
tebligat icra· edıJmit bulunuıak· 
tadır. 

Köyün. içinden geçen derenia 
taşmaııiıa mini olmak için dere 
kenarı mümkün mertebe sedlen· 
dirilmektedir. · 

Sıhhat talimatname.inin ikti· 
zasından olarak 18 y&fına gir· 
memiş o>an çocuklarm k.~bve
lerde oturmalarının 6&ıilıı.e. ge· 
çilmiştir. 

Bitlik kahvesi köyiln radyo 
ihtiyacını da karııhyan bir kurul 
olmakla beraber temizliği~e ri
ayet Jedilmemekte olduğundan 
bah!I ile köy balkı tarafindan ıi• 

1 kiyetler vukbulmaktadır. Umur
lu gençler birliğine aid olan bu 
kabveoln iımine ve •asfına ya .. 
kış•r ıckilde temizliği de eı~s 
ittihaz etmesi lüzumu batta bır 
dilek olmaktadır. § Umurluda Belediye faaliye· 

~~~~~~~============~=:== 

Gremer meselesi 
Uluıtan 

Maarif vekileti, bu yakın· 
larda vardiği bir kararla mek· 
teplerimizde gramer tedrisatına 
yeniden başlanmasını terviç et· 

miştir. Gramer meselesi, bugün, 
dilimizin muhtelif ve hepsi bir

birinden ehemmiyetli meseleleri 
arasında cidden üzerinde duru
lacak bir ehemmiyet arzeder. 

Memleketimizde hepimizin o · 
kumuş olduğumuz ve son yılla

ra lr adar okunagelen gramer 
(d ha doğrusu sarf ve nahiv) 

türkçenin arapça farsça temeli 
üzt: rinde bina edilmiş eski bün-

yesine göre tasarlanmış kaide
lerden t erekküp ediyordu. Fa-

kat yeni harflerin kabulünden 

ve dil özleşmesi hareketioin 
hanrlanmasından sonra bu bü.n· 

ye o kadar değişmiştirk : , e~ki 
şekliyle, mevcut gramerin bizi 

tatmin etmesine imka n kalma
mıştır. işte bir yıl evvel, yen:si 

hazırlanıncaya kadar mekteple· 

rlmizde eski gram er tedrisatının 
muvakkaten tadil edilmesi bu 

müşahedenin ilham ettiği bir 
tedbir olmu~tur. 

Fakat aradan seneler geçliği 
halde henüz özlediğimiz ve 
muhtaç olduğumuz yeni türk 

grameri meydana çıkmamıştır. 
Bu muvakkat fasılanın daha 
ziyade: uzat ı lması caiz olamaz

dı. Maarif V ekaletioin, müf re· 
dat proğramlarına uygun olarak 

gramer kaidelerinin talebelere 
gösterilmesi husundaki ani ka-

rarı bu düşncenin mahsulü ol
muştur. Dilimizin bu günkü ve 

müstakbel bünyesine uygun gf:
lecek yeni gramer hazırlanın-

caya kadar , türk çocukları, dil
lerinin hiç olmazsa ana kaide
lerini öğreneceklerdır. 

Bu isabetli karar, bir ihtiyacı 
da tebarüz ettirmiş bulunuyor: 

Yeni Türk grameriniıa bir an 
önce meydana gelme.si lAzımdır. 
Osmanlıcanın grameri, üç ayrı 
gramerin bir halitasından iba-

retti. F:akat Türkçe artık arap

ça ve farsça ile irtibatını kes· 
miştir. Dilimizde bu iki dilde!! 
gelme bir ço'< kelimeler \>ulu-

nabi\ir. Lakin bu keyfiyet, bizi, 
o di1 lerin hususi kaidelerine bai
lanmıya mecbur edemez. • 

İşte dilcilerimiz için çetin o\· 
duğu kadar kıymetli ve ıerefH 
bir vazife 1 Başta dil kamunu· 

muz olduğu halde, yeni türk 
grameri üzerinde araştırma ve 

tetkikler süratle ileri götürül
melidir. Hatti, dil kurumu veya 

maar if vekaleti tarafmdan, türk· 
çenin en mükemmel grameri~i 
yazacak olan müellife' verilmek 
üzer~ bir mükafat tesisi bile .. 
bu gayenin tahakkuku için fay-
dalı bir tedbir olarak hatıra 
gelebilir. 

Yaşar Nabi 

-
Açık teşekkür 
Karımm doğumu dolayısile 

vaki güçlükleri btıyük bir me· 

baretle bertaraf edip hayatını 
kurtaran msaıye mütahassııı 

doktor Bay Mü~if Erman'a ve 
büyük yard mlanm bizden esir· 
gemiyen iç hastabklan mütahas· 

ıısı doktor Bay Muhsin Ergüven 
ile kıymetli baş hekim doktor . 

Bay Necip Aydın'a, hergün ba

tırlarımızı sormak (üt.funda bu
lunan muhterem doktor ve ec

zaçı ve diğer arkadaşlarıma, her 
türlü şefkat ve ihtimamlarını 

gördüğümüz baş hemşire ve di
ğer hemşirelere en içten teıek· 

kürlerimin iblağıoa sayın gaze
tenizin vasıta olmasını rica eJk• 
rim. Ec.ıacı 

Mithat Levent 
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C. H. Partisi' Aydın İlyönkurulunun 
937 ve 938 yıİlar;ı çalışma raporudur 

Baıtarıı fı 3 inci sayfada 

le ile de tekrarlarız. 
Partimizin bu yönden ·takip 

ettiği yüksek gaye ve ulvi mak· 
aadını liyıkile tebarüz ettirebil· 
mek üzere, ebedi ve büyük ıe
fimiz Atatürküıı 931 ydı İzmir 
il kongresinde irat buyurdukla-
rı nutuklarından şu kısmı alı· 
yoruz. 

1 

[Bütün beşeriyete ziraatı, sa· 
nah, ilk öğreten Türk · milleti
dir. Türk milletinin dünyaya 
mürcbbilik etmiş olduğuna artık 
hakiki alimlerin şüphesi kalma
mıştır. Türle milletinin bundan 
son~a da layık oldbğu derecede 
iktisadiyat sahasında yükselece
ğinde kimsenin fliphesi olmama
lıdır. 

Fırkamızın vazifesi bu hedefe 
bir an evvel erişebilmek.iç.in yol 
göstermek ve yardım etmekti~. 
Bjz bunu bir vicdan borcu, bir 
insalık borcu biliriz. Borcumuza ı 

. sadıkız, daima sadık kalacağız) 
Tarihin en · büyük dahisi, in

sanlığın en büyük evladı, Tilrk
lüğün ıururu ve Atası o günkü 
vadını k19a bir zamanda tahak
kuk ettirerek bize - mamur bir 
yurd, her gün ilerliy~n m~lli sa
nat ve ziraatle her an refaha 
doğru koŞan bir u'us yaratmış· 
tır. 

Manevi varlıkları önünde hiç 
eksilmiye·cek olan minnet ve 

.fükranlarımızı onun eserine da· 
· İmi saygı göstererek ödeyeceği-
mizi te}varlanz. 

Son Sözümüz : 
Atanın . yanında onunla bera

ber bütün bu varlıkları yaratan 
ve büyük ulusun minnet ve ·gü
venini şerefle taşıyan Milli Şe· 
fimiz ismet lnönüne olan sonsuz 

L sevgı ve taıimlcrimizi arzeder, 
umumi başkan vekilimiz sayın 

Celil Bayara ve genyönkurulu
muza karşı beslediğimiz inan ve 
bağlılığımızı tazeleriz. 

En değerli bir günümüzde a
ramızda bulunı:iıakla gönlümüzde 
samimi bir hatıra bırakacak o· 
lan· sayın saylavımız Kazım A· 
kayı ve bu şerefli vazifeyi üzer· 
lerine alarak buraya gelen de-

. lege arkadaşlarımızı • candan 
seviler ve saygılarla selamlar, 
yüce Türk milletini saygı . ile 
anarız. 

Kongrenin çalışmal~rının ve
rimli başarJlarla sona ermesini 
dileriz. 

Türk hava ve hayır 
Kurumları . 

. Şeflerin yüksek emir ye irşad
lariyle bütün Türk ulusunun 
maddi ve manevi xardımlarını 
üzerine teksif ettikleri Türk ha· 
va kurumu Aydın şubesinin ça-

hşmaları kurum genel merkezin
ce takdirle karşılanmış ve De· 
nizli vilayeti teşkilatı da Aydın 
direktörlüğüne bağlanmıştır. 

Kızılay ve çocuk esirgeme 
kurumlarımızın verimli ve müs
bet çalışmalarını da takdirle 
kaydederiz. 

-SON-

ilin 
Nazilli Ziraat bankası karşı

sında' Tapucu B. Rağıbın kah
vehanesinde iki adet bilardo 
ehven fiatla satılacağından ta
liplerin mezkur kahvehane müs
teciri lbı ahirP Mıhçıya müra-
caatları. 2-4 1019 

Aydın Belediye Re
isliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan kurtuluf mahallesin
de 299 ada 7 p~rsel numaralı 
ve 202 metre murabbaı arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretiy
le satılacaKtır. 

2 - Muhammen bedeli met-
resi 30 kuruştur. • 

3 - ihale bedeli peşindir. 
4 - İsteklilerin şartnameyi 

görme)c üzeı e yazı işleri müdür· 
l ;ğUne, arttırmaya iştirak et
mek üzere 455 ' kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle birlikte 
19/1/939 perşembe günü saat 
15 de belediye daimi encUme
nioe müracaatları ilan olunur. 

3, 8, 13, 18 1023 
-- -

Tiirk Hava kuruma 
Aydın şubesinden : 

1690 lira 72 kuruş keşif be
delli depomuzun inşası yirmi 
gfin müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. · ibatesi 16/11939 
tarihine raslayan Pazartesi gü
nü saat 15 tedir. 

Muvakkat teminat akçesi 218 
lirdır. Keşifname, plan ve şart
nameyi görmek isteyenlerle fazla 
tafsilat almak arzusunda olan
ların T. H. K. Aydın şebesine 

baş vurmaları. 

( 1024 ) 3 5 7 10 

ı........ Abone şeraiti ........ . 
i Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 
J Alb aylıtı 3 liradır. j 
i ldare yeri: Aydında C. H. : 
! P. Basımevi. l 
f gazeteye ait yazılar için • 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ! . 
i lar için idare müdürlüğüne ! 
i .. !?.~!.~.~~~~ .. ~~!!~~!!.~!:.: ........... .J 

lmtiyu •rıhibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendreıı 

Buıldığı yer 
C H P Basımevi , . 

~====:-:=~l======~----~~="'=====-~~================= 

G;:!j~~~~ll'!.."ll~~I~~~~~~~ 
ırr • • • • - • ~,.~.~a~.~~~ı~~~ı::iı1ıı'!'ıı11~·~~~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hast~lıklar mütehassısı • . ~ 
t Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu t] 
t Süleymanın hanesine naklettim. t] 
• hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve • 

[+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra +] 
f+l . eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- t] 
(•] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) •l 
fi\.~~ l~llJ!;'IP,;ıtJ~ı;_ruıı~ll;ıD';"n;•~l~lı;:ı'~~ı.;_ıı~ıqJ~llP'.l:"~~ıı;rı .;f'J 
~ı.;oıı~LııildlııilollıhdıllııMıllbi;;ıı:ıı.;ıııtı1ıo11!lııııi:fü11~•1 ... ı111 .. ,ı(lıi:21:.;..ıilr..ıı.llı;;:ı~!:ilıo hıUııllıııı11ı'lb;l(lıiMiıllıWl!lıiMill 

AYDIN SAYI ı 422 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi -~ 32/2 
• 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rnğbetten aldığim cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofo;ı ve en son çıl·an 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 fia tlarla tecim evimhden almak 

menfaatiniz icabıdır. ... . 
MARKON/ radyo 19e'l9 ınodellerile SPARTON radyola,.ı-

mızın geldiğini sayın .müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

t19 · 12 ay veresiye satış Gl1 
·-----------.-...-ı------İıiılllİll-----..------...... ---------

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme .. 
' 

• f ·~ _Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

-

.. 


