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Sayıaı : 100 Para 

Halkevleri ve 
Öğretmenlerimiz ! 

Halknlerimiz, kültür yolun
da ander sayılan öğretmenle
rimizin, kendiı1ne dotru atılan 
adımlarile gqrurunu artırır. 

Enver Demiray 

Bir milletin yalnız memleke
tini harice karıı müdafaa husu· 
suadaki seferberliği, onun em
niyet ve asayiş ıartlan1Un ha
zırlanmasına ve yafatılmaaına 
lrlfi değildir. 

Her ıeyde aeferber, dolayısile 
muvaffak olmak için, muvaffak 
olma gayesinde bulunan cemiye
tin tek taraflı yükıelme esasla· 
nna dayanması gayenin tahak
kukunda rol oynayamaz. 
· Binaenaleyh bir millette veya 
bir cemiyette, aıılmaz ve ıar
ıılmaz bir cephe yaratmak mev
zababs iae, elele verme keyfi
yeti, tek aabada değil; mütead
dit .:epbe karıııında ve müte
addit ıaha içinde nkua gelme .. 
lidir. 

Bu gayeyi mebdei hareket it
tihaz eden cemiyetleri, evveli 
kOltllr ıabasında aeferber et
mek ve onu bu arada milli kül
tür çenberi içinde yür6tmek mu
vaffakiyetin ıırnnı bulmak de
mektir. 

Memleketlerde, milli killtiir 
yolunda ve milli kllltür6 yayma 
huıuıunda en müaaid un.urlar, 
bilfiil maarif makinesini iıleten 
6ğretmenlerdir ki, mqerie kül
türü idameye ve onu giln begBn 
ve yine en milaait ıartlar içinde 
yayma iktidanaa ve ıalihiyetine 
ıabiptirler. 

Öğretmen; memleketin iç bün 
yeaini ilmile, terbiye ile, telkin 
ile tanzim edebilmek yolunda 
kendiıini bili kaydiifart bir va
ıife uzvu ve hatta mesulü gör· 
düğü andadır ki, bık iç bünye 
nqvllnema ve inkiıaf kaydlanna 
tabi bir cephe olmağa yüz tu
tur. Ve muvaffakiyet te bura
dan baılar. 

Cumhuriyet maarifi olduğa 
kadar. cumhuriyet 6ğretmeni de, 
inkillp davasında en ağır ve 
hatta belki en fasılasız bir ça
lııma ve uğratma mecburiyeti 
6n6ndedir. 

Bu mecburiyet Mektebin kapııı 
Önilnde baılıyan ve fakat nere
de bittiği keatirilemeyen; bir 
mecburiyet, bir tart ve bir ka
Ylttır .• 

na Meınle~etin her yaşta bulu-
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(Halkevleri ve a.. . • 
meselesine gel· rret~enler!mıı) 
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Yeni Mebuslarımız Romen Haric · 
Nisanın ikisinde toplantıya çağrılıyorlar Türkiyeden gördüğümüz dostluk yar

Ankara 28 - Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğinden; 
Türkiye Büyük millet meclisi Parti gurubu 2/Nisan/939 pazar 

gtlnil saat 15 de büyük millet meclisi salonunda toplanacaktır. 
Sayın mebusların bu toplantıda bulunmaları rica olunur. 

a. a. 

• 
Romen- Alman 

İktisadi anlaşması tamamile normaldir 
Bükreı 28 - Başvekil Alman - Romen iktisadi aolaşmuını 

mevzubabseden beyanatında bu anlaımanın tamamen normı-1 oldu
ğunu ve yeni hidiselerle alikaıı · olmadığını ve Romanyanıu is
tiklaline dokunacak her hangi bir noktası katiyen olmadığını te-
min et mittir. a. a. 

Valiler Madrit 
arasında değişik- :Dün Frankoya tes-

lik yok lim edildi 
••• 

Ankara 28 - Son gfinlerde 
bir kııım gazetelerde bazı va· 

liler aruında değişiklikler ya· 
pılacağı ve İstanbul valisi Lütfü 

Kırdarın aıbbi vaziyeti dolayı
ıiyle istifa edeceği yazılmııtır. 

Anadolu ajanıı bu haberi 
tekzibe mezundur. a .a. 

-~- l 
Romanyada . 

··-

Madrid 28 - Milli mlldaf aa 
heyeti saat on birde Madridin 
tahliyesini emretmit ve şehri 
Frakoya terk etmiıtir. 

Saat oobir buçukta Franko 
·askerleri Madride iİJ'meie bat· 
lamıılar ve halk tarafından al-
kıılanmıılardır. a.a. 

• ~ .... 
lngilterede 

Eski devlet adam- Mecburi askerlik 
ları krala bir muh- i 

tıra verdiler 
Londra, 28 - Royter ajansı 

Bükreı muhabirinin bildirdiğine 
göre : Otuz üç eıki baıvekil 
ve nazır kral Ka~ola bir muh· 
tıra vererek milli birlik namına 
rejimin değiştirilmesini istemiş
lerdir. 

Bu muhtırada kralın m6zake
rede bulunmak üzere eıki na-
zırları davet etmemesine tt~es
süf edilmekte ve milletle temas-
ta bulunacak bir milli birlik 
teıkili istenmektedir. a . a. 

••ll>~· 

PolE_nya 
1 

Hariciye nazırılon- 1 

drada bekleniyor 
Londra 28 - Polonya hari

ciye nazırı Kolon el Bekin ge-
lecek hafta içinde Londraya 
sıelmesi beklenmektedir. 

Bek Salı ve Perşenbe günle
ri lngiliz hükumet erkiııiyle 
16rilfmelerde bulunacaktır. 

a.a. 

-·-
Başvekil Çemberlaynın 

kararı bekleniyor 
Londra, 28 - Baıvekil Çem· 

berlaynın mecburi askerlik hak
k,nda her hangi suretle olursa 
olsun vereceği karan tehir et
miyeceği siyasi ınahafilde ıöy-
lenmektedir. a. a. 

Muhtemel ha va 
vaziyeti 

Yurdumuz Bulgasistan üzerine 

kadar ilerlemekte olan kuTvetli 
alçak tazyıkın altına girmiş ol
duğundan bugün havanın doğu 

ve cenup doğusu bölgelerinde 
bulutlu, cenup b61geıinde kapalı 
ve mevzii yağışlı, diğer bölge
lerde kapalı ve yer yer yağışlı 

geçeceği ve rüzgirların umumi
yetle bütün bölgelerde cenup 
istikametinden, doğu ve cenup 
doğusunda mutedil, diğer böl
gelerde kuvvetli ve yer yer fır· 
tına şeklinde eseceği, Karade· 
niz, Marmara ve Ege denizinde 
lodos fırtınasının devam edece
ii tahmin edilmektedir. 

dımlarını bilhassa kaydederim dedi 
Romanya Rütenyanın 
Bükreş 28 - Romanya ha

riciye nazırı Gafenko mecliste 
verdiği bir beyanatta ezcümle; 
"Son Avrupa buhranında Bal· 
kan antantı hnkumetlerincle ve 
bilhassa Türkiye b6kflmetinden 
gördüğifmüz dostluk vardımları· 
nı söylemeği bir borç bilirim. 

Romanya hük(imeti Rotenya· 
'sının Roma'lyaya birleıtirilmeıi 
hakkındaki teklifi red etmjştir. 

Bizim olmıyan biç birşeyi al
mayız. Yalnız bizim olan bir 

şeyi korumak için müdafaa ede
riz. 

Mecar seferberliği bazı nok· 
talarda hudumuza kadar dayan• 

dıtı için bizde askeri faalibetle
rimize hız vererek aıkerimiıi 

huduttan bir gfinlilk yürilyt 
mesafesinde tabf id ettik. Silib 
altana i stediğimiz askerin dört 
misli halkın ıilih altına koştu-

Yünlü 

ilhakı teklifini red etti 
ğunu memnuniyetle müşahede 

ettik. 
Eğer Macariıtan askerini ter

hise başlarsa biz de o niıbette 
askerimizi terhis edecetiz" de· 
miıtir. . ..... 
Polonyada -

Milli heyecan gün
den güne artmakta 

V arıova 28 - Mifü müdafaa 
için can ve mallarını f~da et• 

meğe kükumet ve ordu ıefle• 
rinin emirlerine amide oldukla· 
rını bildiren milli teşekktillerle 

cemiyetlerin adedinin gittikçe 
arttığı görülmektedir. 

Bu hususta verilen ianeler 
mDhim. bir yeküna baliğ olmuı· 
tur. a.a. 

dokuma 
Fabrikalarımızın çalışmalarında inkişaf 

Devlet iıletmelerioin murakabesi için kabul edilmit olan kanun 
hfikümlerine uygun olarak " Snmerbank birleşik yün ipliği ve do
kuma fabrikaları müessesesi ,, firması altında birleştirilmif olan 
Feshane, Hereke, BOnyan fve Merinos yünlü fabrikalarımızın ima
litında, son yıllarda çok hızh bir inkişaf kabul edilmiştir. 

Bunlardan ilk üçü eskiden 1937 de 9.269 kilo iken 1938 
kurulmı fabrikrlardr. Sümf!r• in ilk 11 ayında 55 526 kiloya 
bankın idaresine geçtikten son· çıkmııtır. Fabrikanın yerli ya-
ra noksanları ikmal edilerek pağı istiliki 1936 da 41.469, 
modern usullerle işletilmeye · 1937 de 19,406, 1938 de 81.747 
hlltlanan bu fabrikaların randı
manları ıeneden ıeneye aıikir 
bir inkitafla yükselmekten geri 
kalmamıştır. 

Feıhane fabrikasının 1935 
senesindeki kumaş imalitı ye
künu 766,651 metre idi. Bu 
imali 1936 senesinde 843.118 
metreye, 1937 de 944,442 met
reye çıkmış ve 1939 senesinin 
yalnız ilk 11 ayında imalat 
yekünu 1.041.017 metre olmuş
tur. Ayni fabrikadın yerli ya
pağı istihlaki imalat seyrine 
muvaıi bir artıı kaydederek 
1936 da 532. 160 kilodan 1937 
de 774.347 kiloya çıkmış ve 
1938 in ilk 11 ayında 782.827 
kiloyu bulmuştur. 

Hareke fabrikası imalitının 
takip ettiği terakki seyri de da
ha az memnuniyet verici değil-
dir. 1936 da bu fabrikamızın 
imalit yekunu 420.434 metre 
iken 1937 de 517.587 uıııtreye 
çıkmış ve 1938 in yalnız ilk 11 
ayı zarfında 537.973 metreye 
yilkselmiştir. Aym fabrikanın 
iplik imalata da 1936 da 5.107, 

kilodur. Yabancı yün istibliki 
ise 1936 da 6.000, 1937 de 26· 
bin 797, 1938 de 39.361 kilodur. 
Yabancı yün (kam garın) istih
likindeki bu artıı fabrikanın 
daha iyi evsafta kumaı busu· 
sundaki piyasoın talebini karşı
lamıya matuf mesaiıioio neti· 
cesi olmuıtur. 

Bünyandaki küçük yünlü do
kuma fabrikası, 1936 da 79.117 
metre olan kumaş imalatını 

1937 de 72.842 metreye çıkmış
tır. 1938 in ilk 10 ayıodaki 
imalfit yekunu 67, 152 metre 
olduğuna göre 1938 de bu ra
kamıu da aş.lmış olduğu muhak· 
kak addedılmelidir. 

Sümerba:ıkın idareıinde~i yün· 
lü fabrikalarının imalatında mü· 
hede edilen bu dikkate değer 
artışlar fabrikalar mamulitının 
piyasada karşılaştığı rağbet ka
dar imalat teknik ve tefkilatı-
uın devamlı surette terakki11i 
bakımından da takdirle karıı
lanması lizım gelen bir ehem· 
miyet arıetmektedir. 
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'lık Oğretim sahasında 
radikal hamleler 

l) Eğitmen teşkilatı 
2 ) Köy Öğretmen okulları 

İlk tahsil meselesi modern 
devletin belkemiğidir. Maarifi 
Tüba ağacına benzetenler feo• 
dal telakkiye tercüman olanlar
dır. Demokrasi devrinde bu te
likki iıtihfafla karşılanır. 

Cumhuriyetten evvel, meşru

tiyet te dahil olduğu halde, ilk 
tahsil işile katiyen uğraşılma
mı, her şey tabii seyir ve te
kimnlnne bırakılmıştır. Cumhu
riyetten evvel ilk okullanmızda 
talebe sayısı 336061 di. Bunun 
62954 d6 kızdı. Bu yekün cum• 
huriyet devrinde her sene kül
liyetli nisbette artarak bu gün 
talebe sayısı 766878 i bulmuş .. 
tur. Bunun 263328 i kızdır. Bu 
halden memnun olabilirmiyiz ? 
Dünkü vaziyetimizle mukayese 
edecek olursak asla. 

Bugün Tnrkiyede tahıil ça· 
ğındaki çocukların miktarı 
1.800.000 dir. Demek ki şöyle 
b6yle bir milyon çocuğu henüz 
okutamıyoruz. Bundan memnun 
değiliz. Sonra diğ~r devletlerle 
de mukayeselere girişecek olur
••k bu meselede de haylı yaya 
kaldığımızı görüyoruz. Bundan 
da tabii menun deiiliz. 

O halde ilk önce bu kem· 
miyet meselesini türkiye için en 
elveri§li bir tarzda halletmek 
zarureti vardır. 

TOrkiyenin ne kadar ilk okul 
ağretmenine ihtiyacı vardır ? 
Takriben 40 bin öğretmene. 40 
bin öğretmen deyip geçmeyiniz. 
40 bin öğretmenin yalnız maatı 
50 fer liradan senede 25 mil, 
yon lira eder. 

40 bin öğretmen yetiştirmek 
için her sene sarfedilecek mil
yonlan da hesaba katacak o
lursak o zaman işin tahammlil 
hududunu &§tığını görürüz. 

O halde meseleyi kılasik usul
lerin haricinde bir takım usul
lerle ve radikal olarak hallet· 
mek icabeder. 

Maarif vekili Saffet Arıkan 
ıu düşünce ile ve şu tRrzda ha
reket etmekle meselenin hallini 
imkan dahiline sokmuştur : Tür
kiyede nufusu 400 den aıağı 
takriben 32 bin Löy vardır. Bu 
köylerde üç sınıflı ve tek öğ
retmenli birer okul açmak zaru
ridir. Netekim Avrupada bir 
çok köylerde üç veya daha faz
la srnıfh ve tek öğretmenli mek
tepler mevcuttur. 

O halde çocuklara bu iptidai 
malümatı veren, çocukların gö· 
zünll açan, sırasında köylüye 

de ziraat sahasında ve sıhhat 
itlerin de f aide temin eden bu 
nuıuru nereden bulmalı ? 

Yapılan ilk sondajlardan an
laşıldı ki her köyde okuma yaz· 
ma bilen bir iki açık göz insan 
vardır. Ve bunların yOzde dok
sanı orduda çavuşluk veya on
başılık etmiştir. O halde bun
lardan istifade edilebilir. 

Bunları memleketin muayyen 
mıntakalanna toplamak, oralar
da açılacak kurslarda 9 - 10 
ay kadar kendilerine bir çok 
ıirai meharetler, ameli bilgiler 

vermek ve iptidai malümatlarını 
genişletmek ve ondan sonra da 
ayda 10 lira mukabilinde ken
dilerine kendi köylerinde cğit
menUk vazifesi vermek. 

İşte eğitmen teşkilatının ana 
hatlan bunlardır. 
Eğitmen bir taraftan köyün 

çocuklarile uğraşırken di~er ta• 
raftan da köyü .1 fidahlık ve 
ağaç işleri!~ u2"raşacak, cins 
buğdayları faidelerini köy16ye 
bilfiil anlatacak kendi tarlası 
daima numunelik tal"la olacak 
ve istiyen köylüve her zaman 
yardıma hazır bulunacak. 

işte bir eğitmenki hem çocuk
la meşgul hem de muhitinin 
prodoksiyonu ile. 

Nüfusu 400 den . aşağı olan 
3 sınıflı ve tek öğretmenli köy 
okulları ıçın şimdilik bundan 
daha ucuz ve elverişli bir teş· 
kilit düşünmek güçtür. 

iki yıldanheri takriben 2 bin 
eğitmen yetiştirilmistir. Bu yıl
dR.n itibaren her sene üç hin 
eğitmen yeştirilmek nzere ter
tibat elrnmıştır. Bu suretle ilk 
tahsil davamızın kemiyet saf
hası on senede halledilmiş ola
caktır. Bundan herkesin öğü~me 
ğe ve sevinmeğe hakkı vardır. 

2 
hk tahsil işi umumi mahiyet

te bu tarzda halledilirken işin 
·keyfiyeti ciheti de ayrıca dütü· 
nülmOştür. 

Bundan böyle öğretmen okul
larından mezun olacak talebenin 
yüzde doksanı köyde çahşmağa 
mecburdur. Şehirlerin ihtiyacı 
az çok tatmin edilme!c: üzeredir. 

Bu gün köylerde çalışan iki 
tip öğretmen vardır. Biri feda
kar ve gayretli diğeri bedbin, 
şehir dostu ve ruhsuz. 

Her ikisinde de müşterek va
sıf şudur: Köyde muvaffak ola· 
cak bilgi ve maharetlerden 
mahrumiyet. 
Öğretmen okullarına öyle bir 

istikam~t verilmeli ki talebesi 
birinci derecede köylü olsun 
va okul köyün bütün zirai faa· 
liyetini içinde toplasın. Çocuk 
tahsilini tamamlarken gübre, 
hayvan, ağaç, süt, inşaat, de· 
mircilik, kooperatifçilik.. lıa. 
İşleri üzerinden bilfiil çalışa· 
rak bunları ıyıce başaran 
mezun talebe köyüne gittiği 

zaman kollarını sıvayarak ileri 
kültürü, ileri tekniği, ileri, zih· 
niyeti Türk köyüne iyice aşıla
sın. Ve bunu aşılarken hiç bir 
zorluk hissetmesin. Nüfusu 400 

den yukarı köylerde küçük ka
sabalanz şimdilik bu neviden 
8 bin öğretmene muhtaç vazi
yettedir. 

Maarif Vekili Saffet Arıkan 
iki sene evvel sessiz sedasız bu 
ikinci hamleyi de yapmış ve ilk 
tecrübeye İzmirde Kızılçulluda 
eski amerikan kollejl binasında 
girişmiştir. Okulun talebesi, 
muhitin köylerinden ve üç sene· 
lik ilk tahsilini iyice bitirenler
den alınmaktadır. Burası tale
beye hem mutazam öğretmen 

AYDIN 

Yunanistana hay
van sevkine 

başlandı 

Bir müddet evvel bazı vili· 
yetlerimiz hayvanlarında görü· 
len hummai kulai dolayısile ka
saplık hayvan [ithalatını yasak
lıyan Yunanistan beş günlük 
ihtiyat karantinesile iktifa ede· 
rek tekrar hayvan mubayaasına 
başlamıştır. 

Atioa elçiliğinden Ziraat Ve
kaletine gelen bir tebliğde : 

Yunanistana Türkiyeden ithal 
edilecek büyük baş hayvan it
halatı için bu hayvanların itba· 
lat liman ve istasyonlarında ka
rantineye tabi tutulmasının mu· 
vakkaten kaldırılması bildiril
mekte ve Türkiyedeki menşeleri 
ve "menşeleri cıvarı fievre, aftüz 
ile bulaşık olmıyao yerlerden 
vaki olacak olan kuzu ihracatı
nın da ihracat limanlarında hiç 
bir karantineye tabi tutulmak· 
sızın ithaline müsaade edileceği 
zikredilmektedir. 

Veteriner umum müdürlüğü 

bu tebliği teşkilatına tamim et
miştir. 

~--

Zarf ve Kağıt 
Antetleri nasıl olacak 
Dairelerde I<ullanılan resmi 

kağıtların antetlerindeki ( Tür· 
kiye Cumhuriyeti ) ibaresinin 
bazı daireler tuafmdan bütün, 
bazı makamlar tarafından da 
( T. C. ) remzile ve muhtelif 
şekilde basıldığı görülmekte ol
duğundan sadelik ve yeknesak
lğını temin için bunlann, mer· 
kez ve mülh akatta resmi daire 
ve müesseselerde normal yazı

larla mühürlerde olduğu gibi 
basit olarak " T. C. ,, şeklinde 
kullanılması; icra Ve killeri he
yetince kararlaştırılmıştır. 

~-

Eğitmen kursu 
hazırlığı bitti 

1 Nisanda Kızılçulluda açıla
cak olan köy eğitmen kursu 
hazırlığı bitmiş ve namzet ta
lebelerin seçim teşebbüsleri kurs 
direktölüğüoe gönderilmiştir. 

Kursa alınacak talebelerin 
vaktinde kursta bulunabilmeleri 
için ilk öğretim genel direktör· 
lüğünce direktiflerde bulunul· 
muştur. 

Şehrimiz maarif idaresi se
çilen namzetlere tebligat yapa· 
rak idareye müracaatlarını ve 
lazun gelen talimatın verilece
ği hususunu bildirmiştır. 

okulu tahsilini veren bir mües
sesedir. Hem de tarlası ile, ba
ğı ile, bahçesi ile ve hayvanla
rı ile beraber tam bir çif tliktir. 

Çocuklar şimdi sınıfta fizik 
ve kimya kanunlarını öğrenir
ken öğleden sonsa taş kırarak 
bina yapmakla ve toprağın cin
sini islah etmekle meşguldürler. 

Okulun da ilk yılda göze ba
tacak bir çok iyilikleri ğörülmüş 
ve okulu ziyaret eden bir çok 
mühim şahsiyetler yeni okuldan 
sitayişle bahsetmektedirler. 
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Okul Direktörleri 
Öğretmenlerin derslerini murakabe 

altında bulunduracaklar 
Vekaletin teşkilabna bir ta- önünü almağa sebep olduğu 

mimi: gibi okul direkt<Srlerinin öğret· 
Maarif müesseselerimizin arzu men arkadaşlannın mesleki ka· 

edilen gayelere doğru il~rlemesi biliyetlerini daha iyi takdir et• 
bu müesgeselerde murakabe melerini ve icabında kendileri 
,kakkını haiz olanların teftiş ve hakkında ileri sürecekleri mü• 
murakabe vazilelel"ini metodik taleaları sağlam esaslar üzerine 
ve devamlı bir surette ifa et- tesbit etmeğe imkan buhnalan• 
melerine mütevakkıftır. Öğret· nı temin eder. Direktörlerle is· 
menl~rle okul direktörlerinin pekterlerin, öğretmenlerimizin 
faaliyetlerinin bir • yandan kül- mesleki başal"ılan hakkındaki 
tür direktörleri, bir yandan is~ mütal~aları meslek arkadaştan· 
pekterler tarafmdan murakabe mızın terfiine ren müessir bir 
ve teftişe tabi tutulmaları, okul amil olduğundan teftit ve mu· 
larımı~ın inkişafı bakımından ne rakabe vazifesinin devamlı ve 
kadar mühim bir amil is~ okul mUessil" bir surette ifası ba ba· 
direktörlerinin öğretmenler ü- kımdan da büyllk bir ehemmi• 
zerindeki murakabe ve teftiş yeti lıRizdir. 
haklarını layık olduR-u ehemmi:- Vekilden köy eğitmenine ka· 
yetle ve objektif bir surette dar maarif teşkilatının her ka-
kuJlanmaları da milesseselerimi · demesinde yer alan her maka· 
zin randımanını artırmakta o mıa kendi murakabesi altında 
kadar mlles!llirdir. bulunan şahsiyet ve makamları 

Öğretmenlerimizin faaliyetle- daimi teftiş murakabesi altında 
rinin okul direktörleri tarafın· bulundurması, i~lerin arzu edi· 
dan sıkı bir murakabe altında len mükemmeliyette görillmeai· 
bulundurulması meslek arkadaş· nin en mühim şartı olduğu bir 
Iarımızın denlerde muvaffaki· an bile dikkatten uzak bulun· 
yetlerini arttırmağa, takip et- durulm1yarak derece derece 
tikleri metodda veya derslerine murakabe ve teftiş hakkını haiz 
ait her hangi bir meselede dik· olanların vazifelerini layık ol· 
kati celbedecek noktalar varsa doğu ehemmiyet ve azami de-
vaktinde tedbir alınarak vukuu recede itina ve dikkatle yap-
muhtemel muvaffakiyetsizliğin malarını bilhassa rica ederim. 

_ .c - ----===-

Bir Üfürükçü 
yakalandı 

Evvelki akşam kaynak ma
hallesinde oturan Kadıköylü 

lsmail adında birisinin büyücü· 
lük ve üfürükçülükle meşgul 
olduğu haber verilmiştir. 

Derhal bir cürüm meşhut tes
bit etmek üzere kaynak mahal
lesine giden zabıta memurları
mız, lsmailin evinde bir kaç 
yabancı kadın olduğ'unu da öğ· 
renmiştir. 

Eve girildiği zaman odada 
küçük bir masa ve üzerinde 
bir çok muska ile üfürükçülük 
yapmağa mahsus derme çatma 
bir sürü eşya ve arap harflerile 

Cumhuriyet 
Bayramında Ankaraya 

giden izcilerimiz hakkında 
Cumhuriyet bayramı münase

betiyle Anif araya giden okul 
izcilerinin sınıf yoklama defter
lerinde mevcud, mezun veya na 
mevcut mu gösterileceğine dair 
maarif vekaletine bazı okul 
direktörlüklerince vaki muraca
at üzerine maarif vekaleti kül-
tür kurulu aşağıdaki kararı ver
miş ve kararı vekalete arzet
miştir, Bu karara göre : 

Cumhuriyet bayramı münase· 
betiyle Aknaraya giden okulla
ra mensup talebe izciler yokla
ma defterlerinde mezun göste
rilecek ve bu gi~ilerin. ders yılı 

yazılmış bir sürü de kitap ve 
muskalar görülmüştür. 

Bundan başka üzerine arap 
harflerile yazılar yazılmıt olan 
yılan kabukları da elde edil· 
miştir. 

Kendisine "bunlar ne işe ya
rar? u diye soranlara, üfürükçü; 
bunlann karı koca arasına gi· 
ren soğukluğu ve onlar arasın· 

da çıkan hırgürü yakılınca ber 
taraf edeceğini ve o andan 
itibaren karı kocanın güliim 
balım geçinip gideceğini söyle· 
miştir. ı 

Suçlu, üfürükçü lsmail, meş· 
h~den adliyeye verilmiştir. 

Çekirge mücade
lesine başlanıyor 

Vilayet ziraat mıntakasında 
yerleri tesbit edilmiş olan çe
kirge yumurtalarının Nisan ayı 
içlerinde inficar edecekleri göı 
önüne alınarak muvaffak şekil· 
de mücadele için tertibat abn· 
mıştır. 

Mücadele için mıntakada .üc· 
retli mücalele memurlan tav
zif edilmiştir. 

Nisan başlarında mücadeleye 
liemen başlanacak ve fasılasız 
devam edilecekt.r. 

sonunda devam günlerinin he
sapları sırasında mezun bulun
dukları bu günler devam etme
dikleri günlerin tutarına katıl· 
mıyacaktır. 
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Halkevleri ve 
öğretmenlerimiz! 

8q bı-afı blrlncl ublfede 

Gumburiyet rejiminin, parti 
otorite ve himayesi altında bu· 
lunup memleketin içtimai bün· 
yeıini olgunlaşbrma prensibini 
istihaif e8en lialli:evleri, bug6n 
lıalkevi tabirinden çok halk 
Oniveraiteai manzarası arz ede· 
bilmeği gaye edinmiıtir. 

Bu üniversite, tehirli ve köy· 
lü mefhumunu, genç veya ihti· 
yar telikkisini, kız veya kaaın 

dOflaceıini göze almadan, mun· 
tazem ve metodik bir bilgi ve 
garg& makinesi, temiz ve iyi 
işliyen bir ıtık cihazı olabilme· 
lidir. 

Bagfin bu israr önünde bulu· 
nan halkevlerimiz, ıu veya 
bundan çok; yetiıtirme usuUine 
vakıf, iı1ad etme kudretine 
sahip, telkin ve teıir seciyesine 
malik bulunan ağretmenlerimi· 
tin seıine ve faaliyetine ıusuı 
kalmamalıdır. 

Milletler için muvaffakiyetin 
en bOylik fartı, o milleti iktisa · 
di lmillere istinat ettirerek, 
kültOr merdiveninin basamak· 
lannd• adım atbrmakbr. 

Tllrk li:ayl&sll ile türk ıehir
liıi arasındaki kafa ve görBt 
birlik •e beraberlitl temin edil· 
diği takdirdedir ki, yurt mftda
faasındald ve yt'-etilmeıindeki 

Spor mesele~eri 

Spor kulüpleri 
ve hedefleri 

---ıot-•-
Bedeo terbiyesi kanununun! 

86yiik Millet Meclisince kabu
lü ve beden terbiyesi genel di
rekt6rl6ğilnBn teıekkiilil, Türk 
•porcusu yeni bir inkılabı mü j· 
deliyor. Kanunun neşrinden ev· 
vel sporcumuz, bir kaç kulübün 
mevzii kalan hareketlerine in· 
hisar eC:liyordu, kanun, bu mev
zii hareketi bir mükellefiyet ha
linde on sekiz milyonluk bir 
katiyete teşmil ve icra vasıtası 
olarak da spor teşekküllerinin 
teksirini emretmektedir. 

Mevcut bulunan ve yeniden 
kurulacak olan ıpor teşekkülle
ri, devletin yardımı, himayesi, 
mürakebesi ve disiplinli bir ça
lıımanın vereceği randımanla, 

sporun yüksek ide;: li etrafında 
toplanacak hiir fikirli, temiz 
seciyeli bir gençliğin mabedi 
olacaktır. Burada kuliipçülük, 
sporda, inkiıafın rekabet yoluy
la beklediği bir cereyan, bura
da disiplin, hüriyeti takyideden 
bir vaııta değil, mesaiye seme
re vermek için esas olacaktır; 
bu esas en bOyOkten en kilçü· 
ğe kadar teselıtilünü takip 
edecektir · 

güçl&k, yanya iillliiı ve battı yapmıya ıavaf1rkeo, menfaatlan 
kabiamıt olur. haleldar olan, adetleri de kolay· 

He inkıllbın, her yeniliğin 
maanzlan vardır. Bizlere ideal 
olarak verilen kanunu hakikat 

Htlkevleri, gelift gllzel bit bkla sayılabilen bazı hasis dil· 
irşat prensibini değil; proğnmlı, tünceli kimselerin, çıkarmak 
metodlu bir çalıımayı, sindiricl istedikleri sesin tek bir hedefi 
ve ıtındıncı bir ögretmeyi, fili- vardır: yok olmak tehlikesine 
yatının batına almııtır. maruz bulunan keyfi idarelerini 

Cumhuriyet çocutunun yetlı· idame etmek. Şuurlu bir genç· 
mesine tahsis edilen mektepler- liğİn, disiplinli bir siyin fayda-
de cınlıayan 6ireten ıesi, tllrk aını 61çecek kadar kemale gel-
milletioin neıvünemasına ve cum- mesi, bu kabil esaslara yer ver-
lrilriyet prensiplarinin Halk ara- mez. Kaylerimizdeki mOtegalli-
sında yayılmasına yardım için de belerin uğradığı akibet, bazı 
( Halkevleri ) çatıımda akiıler kulüplerdeki mütegallibenin kur· 
yaratmalıdır, yaratabilmelidir. tulamıyacakları bir akibettir. 

Öğretmen, baş 6ğretmen ve Bu miitegallibeler, temiz bir 
bugOnkli maarifimizin hemen her gençliği spoara değil canbazlı

ğa sevkettiler ve bunları yapar· 
faal unu, yalnız kOçillderle do- ken kullandıktan silib, gizli 
lan mektebin değil, ayağı po-

emellerini maakeliyen kulüp 
turlu türk köylOıO ve tlftçili renkleri idi. 
ile mlltevazı tnrk ıehirlisinin de 1 t"bd d ı d s ı at evrinin za im i are· 
yetitmesine ve tenefftiriine ay· sine rağ'IDen her tUrlO şiddet-
nlan halkevlerininde; mazeret lere gCSğils germek, her türlü 
dermiyan etmesi hiç te hoı g6- engelleri yok etmek suretiyle, 
rnlmiyen bir uzvu aslisi ve bilfiil spor ideali etrafında kenetlene-
emekçisidir. Bu anlatıla bilmedir. rek kulüplerini kurnıuı olan 

Biz, onların bu emeğinden do- kulüp banileri, bu çirkin teıa-
gacak neticeye, yarının ve on- hürden müteessir olarak birer 
dan ötesinin tek güveni ve tek birer kulüplerinden uzaklaşblar. 
itimadı gözile bakmak ve gu· Devletin türk sporcusuna gös-
rurlanmak mevkiindeyiz. terdiği hedefi, disiplioli bir ça-

Ve yine biz, şuna inanını ki; hşmaya, maddelerle tesbit edi-
~alkevlerimiz benim veya onun len örnek nizamnamemiz hu mü-
zıyaretinden çok; ö;ı:,..etmeoleri- tegallibelerin keyfi idaresine son ın· . •• 
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alikaaile gururunu arttır· verecektir. Buna karşı yükselt-:a bit ve iıtidadında bôlunan mek istenilen ses, o kadar cı· 

il' gai'Gı çatısıdır. hz, o kadar korkak ki, duymak 

Enver Demiray için kulaklarımızı onlara yak-
S }~ lathrmak icabediyor. 

U tanhisar Biz, spor idarecilerimizden 

müdürü gı·dı·yor gençliğin disiplin ve moral duy
gularını yükseltmek esaslarına 

Sultan~isar (Huıuai) _ Dört dayanan bir faaliyet istiyoruz. 
yıldanben na1ıiyemi%de m&dOr- Biz, ferd ve zümre menfaati 
lük yapmakta olan 8. Cemil değil, memleket sporunun inki· 
Y orman Beykoz maliye ... bes'ı 

Y- tafı için çalışan idareci istiyo-mOmeyyiz muavinliğine tayin ~ 
ectilmiıtir. ruz. 

B Biz, en bOyilğlinden en kü· 
· Cemil Yormana yeni vazi- ko k d 

1 fellnde muvaffakiyetler clilerız· • çüğUne a ar diıipline a ıı-
lblf, bedeni ıtbi rubu da kuvetli 

AYDIN 
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Devrinde Ormancılık Tedrisatı 
• 

Ormanlarımızın devamlı yaıa
malarını ve dinç kalmalannı te
min ancak fenni arattırmalarda 
bulunarak tabiat kaaunlanna 
uygun bir idare ve işletme ıiı· 
temini tesis etmekle olabilir. 
Ormancılığımızın ancak üç rubu 
asırlık kısa bir tarihi olduğuna 
ve bu devrenin yalnız son on· 
beı senesi fenni esaslara da· 
yandığına göre bu buıustaki 
bilti vel tecriibelerimiz orman
cılık siyasetimizde kendi bilgi 
ve göreneğimizle bu işi yiirüt
meğe imkin göstermemektedir. 
Binaenaleyh ilk it olarak yük· 
sek orman mektebi tedris kad
rosunu kuvvetlendirmek ve ted
risat sistemini d&zeltip yükselt
mek orman m&henafjlerimizi iyi 
bilgi ve tatbikatla f,azırlanmış 
olarak yetittirmff Ciheti düşil· 
n&lmüştllr. 

Eski idaredff yalnız kuru 
bir bina halma~ aevir alınan 
yBksek orman 6iaffbine Cum
huriyet idaresi Oii Hektar arazi 
temlik ile illve efrift ve bunu 
iki hektarlık kıiiiiiiaa da fidan· 
lık tesis edilmif, nn hektarlık 
kısmında da nebatat r>ebçesi ku
rulmuş, mlltebaki lttfımlar yeni 
intaat ve spor ifleriii't ayrılmıt· 
tır. Mektebin en mllhim ihtiyacı 
oJan tatbikat ormanı meselesi 
de bu devirde lla116dilmiı ve 
Belgrat ormanı bir ~numune re· 
viri olarak mektebe 'verilmiıtir. 

Ytiksek Orman mektebi 923 
ten itibaren her yıl artan bir 

rağbetle 925 sensine kadar 166 
mezun mermiıtir. 1934 de daha 

modern ve mütekamil bir ıekil· 
de çalıımak Uzere yüksek or· 

man faklHtesi kurulmuı ve üç 
sene zarfında fakülteden 68 
kiti mezun olmuttur. 

Fakültenin kuruluıundanberi 
mektebin tedriıatı her cihetten 
takviye edilmif, ecnebi profe· 

törler getirilmiş ve Bahçe kö
yilnde yeni bir bina yapılmıthr. 

1937 - 38 tahsil yılı başından 
itibaren fakülte her sene 60 ta• 

lel:ie almaktadır. Gelecek sene
ler içinde bu miktar yüze çıka-

rılacak ve orman umum mudür

lüğü bu seneye bir çok geç fen 
memurlarına sahip olacaktır. 

Mektep fidanhğa hakkında ve 
ağaçlama bakımından ayrıca 

malumat mevcut olduğu için 
burada ondan babsetmiyeceğiz. 

15 yıl içinde yftksck orman 

sporcu istiyoruz. 
Bizim camiamızda, despot bir 

ruhun teıiri altında kalan ve 
bu karanlık ruhtaki gizli emel· 
leri kulüpçiiltlk maskesi ile ör
ten idarecilere yer verilemez. 

Tek bir kalp, tek bir idealin 
vahdetini temin edecek spor te• 
şekküllerimizde, iokılibımızın 
ileri hnmleleri önünde durmak 
isteyenler çiğnencek, bu hamle· 
leri yok etmek istiyenler yok 
olacaktır. 

Zira bu hamle, geyeıini bilen, 
hedefine doğru giden bir neslin 
yeni liir ruh, yeni bir imanla 
yuğrulan inkilip gençliğinin 

hamlesidir. 
Adil Yurdakül 

mektebi "e faklilte mezunlann

dan 39 kiıi muhtelif ıubelerde 
ıtaj ve ibtiıaı yapmak nzere 
Avrupaya gönderilmiıtir. Bunla· 

rın 13 adedi memleketimize av· 
det ederek vazife almışlardır. 

1930 seneıinde ikinci derece
de teknik unsurlan yetiştirmek 
ilzre yüksek orman mektebine 

bağlı bir orman ameliyat mek· 
tebi kurulmuı 1934 seneıinde 
yüksek orman mektebinin ilgası 
Ozerine orman ameliyat mektebi 

de kapatılarak 2538 numaralı 
kanunla milstakil bir orman or
ta mektebi teşkil edilmit ve 
3198 numaralı bOtçe kanunu ile 
de Boluda bir mıntaka orman 
mektebi Claha açılmıtbr. Orta 
orman mektebi 1936 ıenesinde 
f stanbulda BDyftkderede Bahçe• 
köylinde1a Bursaya nakledilmiş
tir. Elyevm tedrisat orada ya
pılmaktadır. 

BursaCla modern bir mektep 
inşası için Çekirge civarında 
yeni Uludağ ıoıeıi ftzerinde 30 
hektarlık arazi ıatın alınmııtır. 
Boluda hususi muhasebeye ait 
sanat binaıı da satın alınarak 
mektebe verilmek iizeredir. 

Mülga orman ameliyat mekte~ 
binden üç sene zarfında 44 ve 
Burıa orta orman mektel>ioden 
de fimdlye kadar 48 genç dip
loma almıflır. 

Mekteplere 1937, 1938 ders 
yılından itibaren her sene 50 
ıer kişi alındığından bir kaç 
ıene içinde Orman, mühendiı 
muavini ihtiyacı telifi edilmiı 
olacaktır. Cıinitiariyet idaresi 
Orta Orman mekteplerine büy&k 
bir ehemmiyet vermif ve onla· 
rın kadro, btltçe, muallim ve 
talebelerini her bakımdan ka
vetlendirmete çalışmıştır. 
Yalnız her iki mektebe 1938 

bütçesi ile 80 bin lira kadar 
tahsisat olması hu hususu pelt 
gOzel ifade eder. 

Ormancı mevcudumuz balen 
15 baımilbendiı, 34 baımüben• 
dis muavini ve 326 kitipten 
ibaret olup milbendiıler arasıu
da 18 i Avrupanın muhtelif 
memleketlerinde tah!iil görmüş 
'llanlardır. 

Sümer Halkevi 
Sultanhisannda 

Bir müsamere verdi 
Sultanhisar (Husuıi) Nazilli 

Sümer Halkevinin ıösterit ve 

ar kolları cumartesi ıüoli köyü
milze bir gezi yapmışlar çocuk 

bahçesi, parti ye ilk okul hima· 

ye cemiyeti menfaatlarına bir 
müsamere vermiflerdir. 

Temsil, kalabalık bir halk 
kitlesi tarafından alaka ile 

aeyredilmif, Umurlu, Kötk ve 
Yenipazar gibi komıu kasaba· 
)ardan bir çok misafirler gel
miıtir. 

Sümerli arkadaşlar temsilde 
muvaffak oldular. Bilbasaa ba • 
yan Ranende, Arpaç, Hamdi, 
Fuat, lhıan alkıılanmıılardıi. 
Ar kolunun sekiz kişiiik muzik 
gurubunun çaldığ·ı alafranga 
parçalarla Sultanbisarlılara unu· 
tulmaz bir rece ya,attılar. 
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[RADYO] 
ÇARŞAMBA - 29/3/938 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUtU 

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

Kcı. 20 Kw. 

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

20 Kw. 
12 30 Program 
12.35 Türk müziği. Çolanlar: 

Vecibe, Fahire, Fersao, Refik, 
Reşat Erer. Okuyan: Muzaffer 
tıkar. 1 - Uttak peşrevi. 2 -
Rahmi beyin Uffak farkı • Ai
yare nigih eylediğim. 3 - Le· 
minin - ÜHak ıarkı • Y.1şamış· 
tam ne ıüzel bezmind~. 4 -
Zeki Duygulu • ÜtŞak şarkı • 
Bir gün ıeleceksin diy~. 5 -
Refik Fersan • Tanbur takıimi. 
7 - Tdrkil fzmirfn için Je vur• 
dular beni. 7 - Tilrkü • Şu 
dağları delmeli g6oillil eylemeli. 

13.00 Memleket saRt ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Siyaseti cum

hur bandosu - Şef: lhsa:ı Kün· 
çer). 1 - H. Maquet - Asker 
marşı. 2 - E. W aldteufel · Do· 
lores (Vals). 3 - Ro11ini • Se· 
miramiramis operaıınan uvertü· 
rii. 4 - A. Luigini • Mııır ba• 
lesi (N. 1, 2, 3, 4). 

17.30 Konuıma ( lokilap tari
hi dersleri~Halkevioden naklen) 
18.30 Proğram . 

18.35 Mnzik ( Hafif 'enfoaık 
pllklar) 

19.00 Konuşma 
19.15 Türk milziği ( faııl 

heyeti) 
Celil Toksu ve arkadaılan. 
20.00 Ajanı, meteoro'oji ha· 

berJeri, ziraat boraaaı ( fiyat ) 
20 15 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet 

Çağla, Refik F eraali, Kemal 
Niyazi Seyhua. 

Okuyanlar : Milzeyyen Senar, 
Mahmut Karındaş. 1 - Suzi
nak peşrevi. 2 - Hacı (ui.f 
beyin • Suzinak prkı - Benı bı· 
zar ederken. 3 - Hiristonun • 
Suzinak ıarkı - Görünce gerda-
nında. 4 - Hacı Arif beyin • 
Mahur şarkı • Seninle durmak 
derdinak eyler beni. 5 - De:de 
efencİiı ·n • Rast tarkı • Karlı 
dağı a~dımda geldim. 6 - De
de ef endioio - Rast şarkı - Çalı• 
ma bak efede. 7 - Faiz ka· 
pancı - Hüseyni ,arkı • Aman 
dağlar canım daklar. 8 - S. 
Kaynak. Hüseyni prkı • Ayrı
lık yıl dönümO. 9 - Frzurum 
mayası. Yavru kuban humar 
gözlüm. 10 - Türkü· San kur· 
dele. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilit, kam· 

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli pliklar • R. 
21.30 Temıil (Tayyare piyan· 

goıu - Komedi) Yazan • Kamal 
Tözen. 

22.00 Müzik (Küç&k orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 

1 Ereire • Ay - Ay· Ay ( se· 
renade) 2- Hruby· Viya~~. ope: 
retinden potpuri. 3 - Mıcheh 
• memleket hasreti. 4 - • Gan: 
glberger - Benim küçOk teddı 
ayım. (Saksofon parçası) 5 -
Kutscb - lspanyol kaprisi 6 -
Cari Rydbl - Melodi. 7 - Le· 
har • Eva operetinip valılan. 

23 00 Müzik ( Cazband Pi.) 
23.45 24 Son ajana haberleri 

ve yarınki program, 

• 



vtız, 4 

. 

Okul talebelerine 
• • '' • ... ,. • - • , ,. • 'f• • 

Besımevimizde OKUL T ALEBELERI için 

Hüviyet Kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

C. H. P. Basımevi 

pfı2n· ... 6~ ~ıiı ~ 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

ti 

Sah 

Çar.şamba 
' 

" 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumartesi 

" 

Saat Doktor arkadaşımızın adı 

2 - 3 Doktor Fabrcttin Sügür 

3-4 
4 - 5 

2-3 
3-4 

4 - 5 

5-6 

4-5 

2-3 
3 - 4 

(Çocuk ha!talıkları mütaharnaı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaasısı) 

Operatör Nuri Erhan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaz haatalıkları mutahassısı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahassısı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
<İntani hastalıklar mutahaasısı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadm hastalıkları mutabaasııı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Gözaydın 

~ 
~ 
t; 
~ 
~ 

~· aı~•~'1'1ıı~ııiıı~ı~aı ıtıı~ı• iil.~ıatı , atWlll' I!!!"~ 

(!Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ 

Gazete Kitap Evi 
• • • ·' ·' • ~ l. • .• • • 

Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Ayd1n 
Palas oteli albna nakledilmiştir. ~ 

lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua it 
@ ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap \"erilir, bulunmıyan 
@ kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için- ~ 
_ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- i 

@ şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
• 1215 11 
~ 1 ı' 1 '1' 1 1 1 y r.; 

~.~'#:*'!~+*-~·~Y.~·~·~~A~~~~~~~·~~~·~AA~~~~~*-~·~~~·~·~·~·~~~~~~~+~++++~+, .,. ;,.ıbı:;",iıl1ıM4ıi~awf·---

: Doktor Şevket Kırbaş ~! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve t 
• entani hastalıklar mütehassısı ~~ 
• . ~·l 
• Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu ~~] 
+ Süleymanın hanesine naklettim. [• 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve [+ 
:. öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [( 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 
rıı~:·:·~ıı;ıı~-r.ı.·'<11~4~'4111"~ ......... ~ ~ .... ~tıı"·-·l!IP·--..JJ 

Aydın Kızılay 
Mekezinden: 

Cemiyetimizin senelik kongre
sinin 1/4/939 cumartesi günü sa-

at 15 de Halkevimiz salonunda 
toplanması mukarrerdir. Lütfen 

939 yılı teahhüdünü ifa eden · 

sayan üyelerimizin o gün ve o 
saatta kongremize iştirak etmek 
üzere salonu teşrif buyurmalarını 
rica ederiz. 1238 

imtiyaz allhibi ve Umumt Neşri.yat 
MüdllrU : Etem Mendrea 

Basıldığı yer 
C H P Baaımevi 

AYDIN SAYI ı 49l 

AYDIN - DEMİRYOLU · CADDESİ No. 3212 
-------------

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kere mağazama 
yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

' 

c. • P. 
• 

B SIMEVI 
~ 

---------~------

Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 

Bozdoğan Sulh hukuk 
mahkemesinden 

Karar tarihi: 13/3/39 
Esas : 939/132 

Bozdoğanın yenice mahalle
sinden Mehmet oğlu Hasan 
Geriş vekili avukat Onnıan Hu• 

lusi Çoğulu tarafından ayni ma-
1 halleden Hasan oğlu 1279 do· 
ğumlu, ölü Ayşeden doğma Meh
met Gerişin tahtı hacre alınma· 
Sl ve kendisine vasi tayini da
vasının sonunda: kanun ahka-
mına uygun olarak Mehmet 

-

Gerişin haciz altına alınmasın• 
ve kendisine oğlu 45 yaşınd• 
halen Borsada oturan Mehmet 
Ridvanın vasi olarak tayioioe 
hükmedilmiş olmakla her alak8 " 

dar şahsın on gün içinde itir•' 
za hakkı olduğu· ilan olunur. 


