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Cumhurreisimiz 
1 

~k~=~r~IR~=::~==~:n~~::•.a:~:ı:rG •• / 
berat Weiygandı kabul etmiılerdir. Kabul merasiminde hariciye vekili 
ŞOlcrQ Saraçoğlu ve Fr.ınsız elçisi Masii hazır bulunmuşlardır. 

Polonyada Alman 
~leyhdarlığı 
= 

Varşova gazete müvezzileri Alman 

- a.a. 

Parti meclis grubu 
o 

Hariciye vekilimiz dnüya 
izah ettiler 

siyasetini 

gazetelerine boykot yaptılar 
Varşova 2 - Varşova gazete Boykot"j, normal vaziyet • 

müvezzileri yaptılcları toplatıda avdet edinceye kadar devam e-
Alman matbuatının son gilnler• 
d decektir. VarfOYa müvezzileri c aldıkları vaziyeti protesto 
için Daozing vo Alman gazete bütGn Polonya mllvezzilcrini 
ve mccmualarlba boykot } ap· boykota iştirake da Yet etmiş· 
mağa karar vumi1lerdir. lerdir. 

S.yııı : 100 Para 

Birinci 
Türk neşriyat 

kongrei 
Başvekilin bir nutkuyla 

açıldı 
Ankara 2 - Birinci Türk 

Defriyıt kongresi bugün saat 
10 da fsrnet İnönü kız enstitü• 
sUnde ilk toplantısını yapmışhr. 

Ankara 2 - Cum&11riyet Halk Pertiıi meclis grubu bugün 
••ıt 15 te reiı Yelcili. Hilmi Oranın reiıliğiode toplaodr. Hariciye 1 
~•kili ŞDkru Saraçojfo, ıon hafta içinde cereyan eden dilnya 11

Y•ıi bidiaelerini ve bilhassa bizi entereıe eden kısımları çok 

C•aalı olarak izah etti. Mecliı izalaatı tamamiyle tasvip etti. Ruz· 
••

111
•de konuıulacak bıtka madde bulunmadıfından celseye niba· , 

Y•t •erildi. a.a. 

- zrçn ?zsın =T a=a if s - m: 1 

• - _-_. 
Ingiliz Hükiimeti 

Romanyaya 5.000.000 
bir Kredi açtı 

Jiralık 

a.a. .. 

Ba,vekil Doktor Refik Say .. 
dam, Kongrenin mesajıini bir 
nutukla açmıtbr. Sürekli alkıı
larla karşılanan Baıvc~ilimizin 
nutkunu müteekip Maarif Veki
li Hasan Ali Yücel bir nutukla 
kongrenin gayesini anlatmıf ve 
mÜvaffakiyetler dilemiştir. 

Ankara 2 - Bugün açılan 
neşriyat kongresi komi•yonları 
ilk toplantılarını yaparak Reiı 
Ye mazbata muharrirlerini ıeç
ti"den sonra kendilerine tevdi 
edilen İf üzerinde çalışmalarına 
bıflamııtır 

Mareşal Fevzi Çakmak General Weiy

gand şerefine bir ziyafet verdi 

Ankara 2 - Genel Kurmay Batkanı Mereş•I Fevzi Çakmak 
buırDa General W •iyırand şrrefine Ankarapalaota bir öjile ziyafeti 
•ermiıtir. 

.. Ziyafetle hariciye Yekili .Şükril Saraçoğlu, milli müdafaa ve. 
lrılı Naci Tınaz, milli m&dafaa, genel kurmav. bıricive •ekaleti •·L.:. :,.ı.. r .... __ , ... - . r 

n 

Kıdem gören 
Öğretmenlerimiz 

83 öğretmen, bir derece terfi etti 
Terfi listesini aşağıya alıyoruz 

. E k. Aydın Gazipaşa okulun· 
Germencikten Hadıye Kırhan, d r ni:ntfiye Berker, Aydın Gü· 

Naipli k6yGnden Oıman Arat, al~. okulundan Muharrem 
Nazilli Turan okulundan Recep ~ lısar Cumhuriyet okulundan 
Sözer, Aydın YedieylOl okulun· Mrab' e Ural Nazilli BeşeylUl 
d 1 At oku· e r ur , K aıa Yuıuf Gökıe, ça k 1 haıöğretmeni Ahmet e· 

Londra 2 - İngiltere bükü- J ve ham . maddelerle adenecektir. 
meti Romaoyaya beş sene mu- Romanya bül<Gıneti bu krediyi 
teber olmak üzere beş milyon / •ilib satın almak için kullana· 
oterlinlik bir kredi açacaktır. eaktır. Bükretle bulunan lnıriliz 

Bu borcun tediyeıine 1940 resmi heyeti yakında Bilkreşten 
senesinden itibaren başlaoecak atinıya a-idecektir. a.a. 

- -. 
f ngilterede 1 

---
fi yet• kan~-~unuo-·meiİıi ·evveıkı 
akşam Neıredilmiıtir. Bu kanu· 
na göre 20 yaşına gelen ve 71 
yaşım ikmal etm_iş ol~nlar İogı~. 
terede bir askerı tahm devsesı 
ne kaydedileceklerd;r. . 

Sovyet İngiliz 
Londra 2 -= ... ~m kamara· J 

ıında ıorulan b'ir suale, başve - , 
kil Çeberlayo, Sovyetler birliği 
bükümetile müzakereye devam 

_...~ .. .. 

Umum Jandarma 
Komutanı 
Şehrimizde 
~~ f 

Muhterem general şere ın~ 
Akıam Parti de İlbay ve parh 
başkanımız Özdemir Günday 

Kayıt servisleri iş nezaretıne 
tevdi edilmiıtir. Gençler acıkere 
almmadan ev\Tel sıhhi muaye
neye tabi tutulacak ve muaye· 
neden 10 giln sonra kendile!ine 
tebliğ edilecek mahalle gıde-

edidiğioi ancak bu bapta ~im
diden fazla bir şey ıöylemıye· 
ceğini beyan etmjttir · 

B. Atleye cevap veren Çem· 
berlayn, Sovyetlerden cevap 
alınmış ve iıtiıarelere devam 
edildiğinfo doj'ru olduğunu söy· 
mittir. 

tarafından bir yemek verilmit 
• yemekte ıaylavımıı sayın A~

nan Mendre1, komutanımız, Vı· 
layet Jandarma komutam Bele-

ceklndir. 

diye Reisi Parti Hyön kurul ü

yeleri ve merkez ilçe yöokurul 

.... ,.~
0

~····1·. . Atıcılık kursu Spo;--g~ileri 
Ziraat ısesı Başladı 

• Halkevi spor şubsine yazılı 

başkanı bulunmuşlardır· 

luadan Ahmed Özer, KarNac~İ~ o ~ u Özer Karabayıt okulu 0
1'uluudan Emine Piıkin, azı 1 ma _ t 1 

• Süleyman Sabit 
'f C Toloo baş<Sgre menı 
S uran okulundan anaf.k Al~ T

6 
ü Umurlu okulundan Nec-alvatlı okulundan Tev 1 z n, d n Cumhuriyet 

talebeleri Halkevi spor t•beoi tarafm· ııençler evelki gü• Kalf.aköy • 
Sultanhisarda da bir tetki- dan açılacağmı yazdığımız Atı- , Topyatağt ve civarında bır saat 

kat yaptılar cılık derslerine dün akıam Hal· ıüre :ı bir dağ yürüyüşü yapmıı-
tan, Alanlı okulundan İbrahim mi Eraydın, A~ ı Aka ve baş· 
Ôzdeneri, Akçaon okulundan okulundan ~acıde Mıh ı Söke Is. 
Fuat Özer Karacasu Merkez öğretmen Mumtaz ~: Bil e 
olculundan 'Edibe Keyder, Nazil- metpaşa oklundan Na ır g., 
li lıtiklil okulundan Mevhibe Aydın Yedieylül okulundan Rı· 
lu • O ki okulun· •-.triıaan Yalçıneğe ve yıne fat Emnalar, rta ar Ü 
•ynı okuldan Mabpube Leman dan başöğretmen Abdullah n· 
'Yalçın efe Aydın Gilıelhiıar güt Nazilli f stiklil okulund~.n 
•kolondan Ş.Fika Göksel, Nazilli lsm~il Oğuzkucu, Söke Kocat~• 
Arolanlı okolundan Hilmi Gilngen okulund•n Enver~~~ Derİıo; 
Sake Kocııröz okulundan Hüs okulundan Şefik o'. eme) man 
nn Kara kurum Nazilli istiklal dog· an başöğretme-nı ts . 

' · dü ·k B ög·re menı •kolundan Davut Alagün 1 Onat Germeucı at d 
SalvaUı okulundan İzzet Kara· Ziıa ' Goral, Atça o~ulun a~ 
..ı • "k k !un- t Y 1 '-aya Yeoıpazar o 'Qtlllır, Karcaıu çiftlı o u net a çınK , • Tekin Sö· 
dan Eınin Durak, Haydar• oku· kulundan llyu k 8jbd Ahmed 
luodan Tevfik Oktay, Salvatlı ke Kocagöz o u un ank l odan 
ı_ K Ô d . Yenipazar o u u 0
111:11luaadan Şekibe Altan, ara· ı amır, . Nazilli istiklal 

Cilau okulundan Reşat Akay, Turan Tuncelı, . C k Ger 
b • d Müncıye Of un ~lce lımetpaıa baı5ğretmenı okulun an H Hüse· 
'tıd•an Alpagot, Karacasu oku• mencik okulun~.an 1:~::; pıt• 
ln•d•n Muıtafa Vehbi Ôzer, yin Tathsu ~~d . Gnraoy, 
-"Yduı Yedieylil okulundın F at· okulunds~:11 ; '"~~ s~;r ada -
'-• Gar.ı, Mellhat Ak, Nccmiyt 

b kevi ıalonunda batlanmııtır. lardır. 
Pazar günü şehrim!zdenB ~- Derslere bir çok geoçlt:r işti- Gez·ı çok eğleuceli ge.çm.iı reketle Sultan hisarına ıne.ı 0 

• rak ctmektedı'r . 1 

dü 1 t' Ş be komitesi bu gezı erın nova Ziraat lisesi mü r .mua - Kurslar her Salı ve cuma ır. u k 1 
lim ve talebeleri, Sultaııhıs~rda d ı her hafta yapılmasını arar a • 
8 Saat Su"reo zirai bir tetkıkte günleri 20/30 • 21 • 30 evam bna almıştır. 
bulunmuılardır. •• ee:d:ec:e:k~t~ir~· ..... --.................. --... ~--:-~:-;;;;ı;;;;;;.-;ıı--:;-ı----=;;;;&i, 

Talebeler bilhassa portaka! • b• • •ı 
ve portakal yetiştirme usullerı L·ı kle rı n ı rı ne 
üzerinde durmı~lardır · . 

Talebelere Doktor Hulusı Er· • b•tt• 
alp kendi portrıkal bab~esinde dev re s 1 1 1 
izahat vermiş portakal .aşı ve 
fekillerini dald.rma vte. çt~kird~k 
usulüyle portakal ye. ı! ırruenın 
mukayeseli ncticelerını ~nlat
mışbr . 

BundaD sonra talebe mıntaka 
pamuk sabalarım gezmişler ve 
köyli.lerle bir mü~det kon~ş: 
tuktaıı sonra Ortaklar · Naz~llı 
treniyle Nazilliye hareket etmı,. 
lernir, 

Ziraatçiler dün sabah Nazilli· 
den Burdura ~müteveccihen ha-
reket etmiılerdir. 

Sümerspor Sökeyi 1 O - O yendi 
Çine Aydın maçı yapılamadı 

ı Söke Spor takımla Geçen pazar günü yapılan Sümerıııpor a 
la futbol tiklerinin birinci r1 arasında yapıldı. 

maç SH r takımı devresi bitti. Çine Madran ıpor Bu maçı ~m;rsp~ k' b·r 
takımı muayyen saatte sabada battan ıonuna a ar a ım ı 
ispatı vücut edeme ıgı ıç'n Y · d·-· · · A . oyun çıkararak 10 - O kazan· 
dın spor seremoni yaptL Günün dı. 
ikinr.i maçı S6ke ,.buıqda Soııuı 2 lael uyfa•la 



YOi • ı 

ş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizamnamesi 

5 nci madde hakkında : 
yahut nahiye miidi1rüne) verilir 

it yeri viliyetin merkez ka· 
zaıı yeya nahiye budutlan için· 
de ise iıbu ikinci nftıba doğru · 
dan dotruya valiye verilmek 

Liklerin birinci 
bitti devresi 

Sümerspor Sökeyi 1 O • O yendi 
Çine Aydın maçı yapılamadı 

Kıdem 
-.- ... 

Gören 
Öğretmenlerimiz 

-·-
Bu maddenin ifadeıine g&re 

MOıterek mllme11il İfçİ seçile
rek it yerlerini iki k11ma ayır· 
mak lizım geliyor. 

a) Her birinde ondan az ıa· 
yıda iıci çalıtbğı halde, birbi· 
rinin ayni veya mütemmimi ve· 
ya müteferrii olduğu için kanu
nun tllmulüne alınmıt bulunan 
it yerlerınden ayni şehirde olan 
lar (Şekerci hacı Bekirin gala· 

Üçllncll n&ıha it yeri o in bu· 

1 

llzımdır. 

lunduğu mevkideki polis veya 
. jandarma karakoluna verilir. 

Dördilncii nlhha it veren veya 

Bat tarafı blrlaci aablf•d• 1 averaj usulüne göre tan:ıim 
Bu ıuretle birinci devrenin edilmiştir. 

puvan nziyeti aıağıdaki liı· Bazı ıabaya gelmiyen takımın 
tede g&sterilmiıtir. aleyhine 11fır povan ye iki gol, 

hnkmen galip takımın lehine de 

Battaraf• 1 had aa)'fa4-

Umurlu okulundau Vaafi Ooıal, 
Nazilli Bet eylul okulundan Şi1k· 
rll .Erdem, Nazilli Recep bey 
baı ağretmeni Minire Öncel, 
Kuyucak baş öğretmeni Kemal 
Yıldızdağ, Umurlu bat öğretme· 
ni lbrahim Erkoldaı, Nazilli Re• 
cep bey okulundan Saime Tap· 
kın, Nazilli Bet eylül okulundan 
Derviı Egemen, Aydın Gazipa· 
f& okulu bat öğretmeni Tupul 
Aka, Bozdoian okulundan Ha• 
şim Öcal, Karacasu okulundan 

ta iv• beyoğlu ıatıf ıubeleri 
gibi). 

b) Her biri kanunun ıilmulü-
D• ayrı ayrı girecek mahiyette 
olmakla beraber birbirinin ayni 
veya mlitemmimi veya miltefer· 
rii olan ve ayni ıehirde bulu· 
nanlar, menla tehrin muhtelif 
iki aemtiode kiin olup birbirin
de 10 dan fazla itçl çalıımaıın
dan dollyı ayrı ayn kanun şli
mulllnde tasnif edilmif olan ve 
ayni İf verene ait bulunan iki 

it yeri ribi. 
9 ncu rnadd• hakkında : 

Her hangi bir it yerinde mü
muıil iıçi ehliyetini haiz ol· 
mak Dzere nizamnamenin iıbu 
maddesi mucibince ;seçilecek 
aayıda evsafı haiz itçi bulun
ma1:1a bulunduğu kadar seçilir. 

9 ncu maddenin ( c) bendi 
hakkında : 

Kanunun 78 nci maddeıine 

16re : 
SO İfçiye kadar 2, , 
~1 ~-ft ?('n-~~.JuLı'·Y ~ 

AD lr 
aal.ıa.uuu. 

ca umum'" · ·b ·k· 1 ınb ap devresi 

it veren vekili nezdinde kalır. 
İt yerinin bir veya bir kaç 

yerine asılması emrolunan ev· 
rakın askıda bir hafta kalması 
kanunun istihdaf eylediği mak· 
satları temine kafidir. 

Nizamnamenin müteakip mad 
delerlnde be, nllıha olarak 
tanzim edileceği ta1rib edilen 
evrakın tevzi ve ilsakında da 
bu yolda hareket edilmesi ge· 

rektir. 
12 nci madde hakkında : 

Bu maddeye göre seçim "Ta
yini esami., suretile yapılacaiın 
dan rey puılalarının toplanma11 
muayyen bir usule tabi olmayıp 
her İl yerinde tatbiki en ko1ay 
tarzda icra olunur. 

B&lge amirlikleri tarafından 
İf yerinde seçim sandıkları yap 
brmak veya ıair tertibatı al· 
dırtmak llzım gelmeyip ancak 
kendilerine miiracaat vukubula
rak fikir danıııldığı takdirde 
b&lge Amirleri vaziyete uygun 
bazı tavsiyelerde bulunabilirl~r. 

- Sonu 'Dar -

:e ı ~ene olarak kabul edilmek-
' u arada itten k mD . . çı an veya 1 
measıllık ehliyetini ka bed 

Yeya vefat e 1 Y en ' 

Y~ğdere k&yil-mubtar;;dan al 
d~gımız mektuba atfen; Sultan 

hıunoa gelen Atça Halkevinin 
hem Sultanhiıarında ve hem d 

y ağdere k6yilnde (Yurdum için; iırile . . y eyen milmesıil 
T rın yerıae L d f 

id 
aer e asında 

yen •n ıe · 
tinden k t~ yapmak kOlfe-
mea I ur u mak için nizamna-
ta n 9 ncu maddeaile bu mik 

rıa Uç mlıli sayıda .. Mil 
ıil ı ı ad mes· 

·~ . eylerini yapmak ebr. yetlnı kaız i . . ı k b 1 • fçı,, seçdmemi eıaıı 
a u edılmiıtir. 

Seçilkenler aldıkları reye göre 
ııraya onur R l • 
ta halinde • ey ~na mlisava· 
14 sıra, nızamnameuin 

ncü madde. edilir 8 ııne göre tayin 
n . u suretle sıraları taay-

y n eden "mDmessil i i ırd . ni k fÇ v evı-

1 
yapma ehliyetini haiz i . 

erden b t . . fÇı,, 
O • • aı an ıtıbaren sıra ile 
~~e hır~ "Mümessil İfçi,, olur. 

g_erl~ra de bunların yedekle . 
va.zıyetınde kalnıar. rı 

1 O ncu madde hakkında : 
Her hangi b. . 

madd d ır 1t yerinde bu 
. . ~ e yazılı seçim heyeti 
ıçın lazım geldim d h · · . •a sayı a evsafı 
aız ışçı bulunmazsa buluod .. 

kada · h llfU 

d 
n ıeçım eyetini teıkil 

e er. 
11 nci madde hakkında : 

Beı nüsha olarak tanzim edi· 
lecek yazının b. · · · . . ırıncııı iş daire-
ıının ilgili teıkil .. t . . . • ına, yanı o 
11 verenın b b b l d mu a ere etmekte 
~ n

1
.0 . uğu it daireai balge •-

mır ı"'ıne • b •5 • eya fU e mUdürlü'"'U · 
ne, ıkıociıi o maball' b g ık· ID en ilyOk 
~o. ıye memuruna (yani i e-
rıaın bulundutu ki f Y 

J 
mev e ıı6re 

va iye •eya kaza k ,_ ayma11:amına 

adında b. · ır pıyeı te.mil ett' - . . 
yazmııtık. ıgını 

• ~ilibara Sultanhisar muhabi-
rımızden aldığımız mektupta 
Yurdu · • · m ıçıa pıyeıioin Sultabi-
ıarında oynanmadıjı bı.ldi il k 
t d' . r me -
• ır. 

Bu mektuba nazaran da At a 
Halkevlilerinin yalnır y -d ç d . al' ere-

e bır temsil verdiği aolaıılmak· 
tadır. O ftı:kilde kayt ve ta•zih 
ederiz. 

Umurluda 
23 Nisan bayramı 

Umurlu ( Husuıf ) - 23 N' -
san b ı ayramımız, bu ıene çok 

~üy6k bir alika •e bağlılıkla 
utlulandı. Meydanda nutuklar 

ıöylendi. Millf blkı·m· t• k r ıye ın u• 
ucu ve yaratıcılarına bağlılık-

larımız tekrarlandı kil ükl 
·· l • ç er tıtr er okudolar. ' 

Gece ilk okul talebeleri bir 
mUaamere verdiler Müsam A • ere ye 

1 
y.dın 7 Eylül o1'ulu CSğretmen• 

erınden B HU . . seyın Bayındır 

:e;ı:.a•la iıtirak ederek Umurl~ 
a ını sevındirmit ve mlıame-

d
reyl baıka bir kıymet'vermiş ol
u ar. 
Gece ııeç~ vakta kadar sokak

lar Umurlu balkının ne ·ı 
· dol ~u hf tı. · fesı • 

Bu cetvelde puvanlar fede-.• nç puvan ve iki gol kaydedil-

ruyonun emrıne uyarak rol miştir. 

Lik puvan vaziyeti 
KulGp adı Maç Galip Beraber Mağlup athih gol Yediği go\ Sayı -3 12 --
Aydın spor 4 4 o o 17 

Sümerspor 4 3 o 1 14 1 10 

Çine 4 2 o 2 4 s 6 

Söke 4 1 o 3 4 18 5 

Karapınar 4 o o 4 2 ı• 2 

Kurtdereli Mehmet 
pehlivan için 

11 Niıan Salı gftnü ıaat 24 
de Bhke!irde vefat eden koea 
Tiirk pehlivanı Kurtdereli Meh· 
met pehlivan için yurdun her 
tarafında merasim yapılması 
temin edilmiştir. 

Beden terbiyesi genel direk-
törlüğü Türkiyeye şeref kazao
darau bu kıymetli Türk pehli
vanının ölüm haberini alır . al
maz Balıkesir bölge başl<an\ı
ğlnı çeJttıği bir telgrafla mer· 
lıılfUr. • • •• - !1--!-- ~ •• ;.,.t. 

M~rhumun ailesine bir miktar 
naktı yardım yapılmı~br. Beden 
t4:_"biyeai Genel direktörlüğü 
buylik pehlivanımız hakkında 
gerek spor gazetelerinde ve 
gere_kıe . .radyoda yapılacak 
Defnyat ıçın en emin menbalar
dan mufassal malümat to la-
mııtır. P 

Radyoda en kısa d K zaman a 
urtdereli hakkında eıaıh bir 

konferanı hazırlanmııtar. 
Her sene nisanın 11 inci Ü· 

nü Balikcsir bölgesi ıpor lg 
t f 

cu arı 
ar andan merharnuu b t a ırasının 
anılmuına karar verilmi t• 

B 
fır. 

ilglik Türk pelıl • le b • ıtıanının 
a " bedttn terbiyesi 1 

d' '·t .. lü..... gentt ırtı~ or gu tara/ından a· 
pılacaktır. 9 

Genel DirektörlUkre Ed· . S " ırne-
nın aray içinde her 1 .. n 

ı 
... e ya-

pı makta olan Kuılcpınar ü 
lerinde Bıt pehlivan& - gk reı-

ıgı aza-
nacak olan ıüle•cide b. k Y ır sene 

almak üzere bir "urtd l' 
L • 'hd ere ı 
".emerı ı aı edilmiftir. Keme-
rın halkalarına ıincirle asılı on 
yazısız madalya bulunacak ve 
~unlara ber sene lcazanan peh-
hvaoın ismi yazdacakt B k ır. u 

emer 10 ıeDe nihayetinde en 
az üç defa iauıini yazdırma· a 
muvaffak olan Başpehlivan hg 
d. d'I a e ıye e ı ecektir. 
00 ıene aibeyt-tinde iiç d f 
birinciliji alamıyan ol c a d 

1 
ursa ma-

sene başlanırken ilk glinft mer· 
hum Kurtdereli pehlivanın ha
tırasına bnrıneten bir dakika 
ıükiit edilecektir. 

Kurtdereli Mehmet pehlivan 
için bir broıör haZırlanmakta-
dır. Kırıkpınar gilre,lerinde bu 
broşür halka dağıtılacaktır. Ve 
blltlin spor kulüplerine de 
gönderilecektir. 
Beden terbige$i genel direk· 

törü Edirnege gidiyor 
Haber almdıfıımtza göre be

s~;80 ~·-"'""'-..aA"~\.u.dirt.~\9ri 
y ıçtnde yapılacak ol K""'-k an ı-

ilrı pınar güreılerinde bulunmak 
zere bu a b d d 1 y aşın a Ankara .. 
an ıtanbula ve buradan d 

Edirneye gidecektir. a 
~ •••• ,. •••• g& .a_ 

Kurt o;;~ji .... 
l{emerinin şekil ve izahı 

1 - 21141939 tarih ve 64 
:um~ralı tamimde yazıldığı 
ı:ç:ıle merhum Kurtdereli 

e met pehlivan namına Kı
r~kpınar güretlerinde baıpeb
lıvana verilmek üzere bir ke
mer yapılacaktır. 

2 - Ke · merın resmi b ih 
olarak göaderilm' t• 1 ha A ış ır. za ı: 

) Toka : e : d genitliii 
0,10 ve e : f uzunlu· O 14 
dür. gu ' 

B ) ~emer : a : b geniıliği 
Odı07d'dır. Kemer ziucirlerinin 
a e ı da ha fa 1 . . 
b k 

z • ve zıncır 
a laların kr zevk· b ~e ı sanatkarın 

ıne uakılmışbr. 

• C ) Kordon : Kordon zin 
cır ~aklaları keza sanatkarı~ 
zevlune bırakılmıştır. Madal
yanın talik edilecf!ği halkala· 
rın kutru mesela H balkası-

j 
nın kutru mütenasip olmak 

t
6.zere sanatkara terkedilmiş· 
ır. 

k D) Madalya: İ madalyanın 
utru 0,03 dür. Ve gümüıtür· 
. 3 -:- Kemerin heyeti umu 

mıyesı gümüı olacak Ye •ft 

)altı~- ~uyu ile galvanize :~i-
ecetdır. -

Vaafi llleı. 
Nazilli 5 Eylül okulundan 

Hllsameddin Erdem, Nazilli Tu-
ran Başöğretmeni Salih G~rel 
Atça okulu Bat3iretaaeni Faruk 
Ôı:er, lıabeyli okulundan Fahri 
Alper, Aydın 7 Eylill Başöğret-
meni Sabri Önüter, Aydın Ga
ıipaıa okulundan Hamide Öke, 
Kuyucak okulundan Ane Ka• 
rakaf, Aydın 7 EylOl okulundan 
HUıeyin Bayındır: Karapınar 
okulundan Saim Erıoy, Çine 
birinci okutandan Rll9tO Çetla, 
Bozdoğan okulmndan Zeynep 
Ayman Onat, Ortak okutandan 
Necmi Bilgi, Çiae Aleylıan okulu 
Bat&tretmeni Recep Gftrkın, Bat 
Çayır okula ağretmeni Ahmed 
Ekrem Y andıma ta, Nazilli istik· 
lll okulundan Nefiıe GUnhaa, 
Kuyucak okulundan Rtıa Ôzte• 
kin, Nazilli Beıeztftl okulundan 
Naciye Ayber, Sultaııbisar· oku· 
lu baş&ğretmeni lbralilm dirim, 
Çine ikinci okul ağremeni l,C.11-
çOk Aksoy, Karabai okulundan 
E . _, •.• ,... ...... N·-"": .... , 

yllil okulundan Cemal Örnek 
:ydı.n Güzelhisar okulundan 
e~~ı Yacel ve Cumhuriyet oka· 

~~ ogretmenlarinden Salp Bayıal 
a~rer derece terfi etmiılerdir. 

gretmenlerimizi tebrık d • e enz. 
-

. 

ıı 
ZABITA 

HABERLERi ıı 
1 , 

Karısını yaraladı 
Evelki giin lzmirdea Nazilliye 

geçen 8, 30 treninden, ıehrimiıe 
çıkan ve adı Medine olan bir 
k~~ınıo, Çallı Hüseyia adında 
b~rı~~ . ~oauştuğuau ve beraber 
gıtbgını giren kocası, Burdurlu 
ve tehrimizde seyyar Nhcılık&a 
meıgul olan Ali Canka, karısı· 
nın bu vaziyetinden muğber ol· 
muı hamil bulunduğu çakı ile 
ve cadde üzerindeki kalabalık 
arasında Medinenin muhtelif 
yerlerinden yaralamıtbr. 

yaralı memleket hastanesin• 
kaldmlmıı ıuçlu Ali Canka da 
yakalanarak adliyeye verilmittir. 

Aydın belediye 
reisliğinden 

~ - Bir Kamyonet ıaıesi I· 
zerıne cenaze nakline mabsuı 
karoser yapılması 15 gOn mtld
detle açık ekıiltmeye k ·"'· 
muttur. oaw 

si: - l '! apılacak karoserin re• 
' . p an ve fenni ıartnameai 

~=dl~dıye fen itleri mildürllliDn· 
~. . 

3 - Bu • · b meti 600 ıtın. mu ammen kıy-
lıra olup 

vakkat teminatı 45 ı· d mu• 
4 

l ıra ır. 
.. • ya - ko~dorıu genel direktör

luk. mvıe11ne göaderilecek. V • 
Y.en~derı on beş madalya bu 
ıancıre takılarak oıfla b k 'd · a a aya 
yenı an on ıene devanı ede· 
celct.ir. Kırıkpuıar glll'efleriae bu 

il 4 ::-- Kemrio tokası koza 
g kuı, ayyıldız, oklar yazı ve t ı.• Rmlar ~abarlma olarak lo· ı l 

aya perçımleaecoktir. 1 
~.,. ' • .,,..,.,.- • • ' 1 

.... ~/"''""""""~ 

- balesi 4 Mayıı 1939 
Per.ıenbe. giln& ıaat lS de tie
ledıye daıml encüm•ninde yapı· 
lıcaktır. Taliplerin •ara~aatlin 
ili• e1u... ~' ıı ·26 2- ıın 
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a Son ıenelerde halkı temsil 
ıekli bizi bu t6bretten mahrum 
etmittir. UmduitJnu elde ed~
llltmiı olan Avrupaya ıadece 

Fransız dnşUncesi ~asterilmit 
•e orijinal mOtefekkirler veri· 
lememi$tİr. Medeni niklb ekse· 
ıeriyetin reyini kazanına halk 
i~bOnll dört açacakbr ... 

u Hıriıtiyanlığıa eı\ci, uaıh 
haklan birbirini müteakiben 
ellerinden ahnmaktadır. Bu ,e. 
kilde ·devam edersek deli za· 
man gemlıinia lnriıtiyan kiliıe
ıl kayas1nda parçalandığını ya-

. kında gBrebilecetimizi zsanne
divorum.,, 

Biımark parlamentodaki ye· 
rinden, kaylDyll ayni yergiler
den ve bazı eyaletlerde hAIA 
meYcut bulunan angaryalardan 
kurtarmak için hOldlmetin yap
hğı teklifleri ayni tekilde ten
kit edebilecek vaziyetteydi. O 
bir çok malt tekliflere bncum 
etti. Arazi vergisinin adaletsiz
liğini ortaya koydu ve tafra 
:radeglnının malikineleri ~evre
ıinde h6kdmet etme .. ı&hiyet· 
lerini mlldafaa etti. Biımark 
bilhaHa bir çok btlcumlara ma
ruz kalan Pruıya aıilzadelerini 

mtıdafaa ediyordu. Prusya dev
letinin onlarla, onların kanla
riyle kurulduiuna iıaret ediyor. 
Ve iddia edi )'ordu ki Prusya 
aıilıadeleri, elcıeriya söylendiği 

gibi lıallnn g&znoden dllımllı 
dejillerdi. Meclisin üçte birini 
onlar teıktl ediyorlardı. Onlar 
bOriyete muhttlif değillerdi. 
Devletin en sadık mUdafileri 
onlardı . Halkın Yatanperverlikle 
liberaliıf'Dİ karııbrmasıoa mini 
olmalıydı. 

Devletin hakiki, ılyasi istik· 
illiyeti için asilzadelerden çok 
kim çalıımııb.? O iıtikliliyet 
ki onsuz blltüa hüriyetler im
klnıızdr. 

Yedi sene harbinin sonunda 
ailelerinin tek erkeği olarak ka
lan çecuklAr ordunun başına geç 
mitlerdi. Asillerin imtiyazları el-

lerinden ahnmıı olmasına rağmen 
demokratlar ilbi hareket etme
mitlerdi. Onların devlete karşı 
olan ıadakatlan asla inhiraf 
etmemiı ve bir Fronde (1) bile 
yapmamıılardı. Biımarck Junker 
adından utanç duymuyordu. U 
ınumiyetle parlamentodaki nu
tuklarının sonuna 0 bu ada zafer 
Ye ıerd getireceğiz " ı6zünü 
eklerdi. 

Biımarck parlamento bayatı 
na çok çabuk ahıb. Her zaman 
centilmence hareket ederdi ve 
gOnün adamı idi. 

Her sınıftan adamla ve diğer 
P•rti menaublariyle ihtilittan 
hoılanmazdı. Bir ~ok arkadaş• 
lannın askerlikte itiyad ~dindik· 
leri sertlik ve taazzum onda 
Yoktu. Onun ha11mlariyle olan 
münasebeti, muhtelif ıekillerde 
rivayet edilen bir fıkra ile tu•ir 
ohınur: Bir gOn Biımark iıtira· 
h,at ,.ıo.a oa ·Cumhuriyetti 

partinin en müfritlerinden biri 
olan Ester ile yan yana ayakta 
duruyorlarmıı; Konuşmağa başl· 
mışlar. Ester bir anlaşma yap
malarına ve hangi parti iktidarı 
elde etmeğ'e muvaffak olursa 
onun diğerini affetmesini teklif 
etmiş. Şöyleki, eğer cumhuriyet· 
çiler kazanırlarsa Ester anlını· 
yacakh. 

Birsmarck buna «bayır" de
miş, "Bu lüzumsuzdur. Eğer sen 
iktidarı elde edersen h~yat za
ten yaıamağa değmez. Asma 
olmabdır, Fakat dar ağacının 
ayağına hürmet de liztm,,. 

Biımarck, sonraları, parlamen
ter hükumet şeklinin bllyük bir 

muhalifi olarak tanındıysa bu 
onun parlemento mtınakaşaların· 
da kabiliyetsiz oluıundan neşet 

etmemiştir. Hakikaten, o, hita· 
beti bir gaye olarak almamıştır. 
iktidarı elde etmek için inşad 
kabiliyetlerine güvenen adam-

lardan daima büyük bir nefretle 
bahsederdi. Fiziki bakımdan 

keudiıi büyük bir hatibe has 
kabiliyetlerden mahrumdu. Vü-

. cutca eağlam yapıl1 olduğu hal · 
de ıeıi ince ve zuifti. Kendi,in
de aktörlük kabiliyeti yoktu. 

W aldeck, Radowitz ve Gagern 
gibi kimselere dinleyicileri üze

rinde hakimiyet ve kontrol te
min eden sakin bir tou, kalsn 

bir ıes ve mntehakkim jeıtlere 
malik değildi. Kafası esaı iti-
barile münekkit bir kafa idi. O 
hislerden ziyade zekaya hitap 
ederdi. Nutukları daima ibtilif 

milbabaıesine milteallikti, ve 
kendisi fevkalade bir münaka
ıacı idi. Tabii parlemento usul· 

lerini ne kadar auratle iktisap 
ettiğini görmek iosarı ı hayrete 
dllşürür. Nutukları daima müli· 
yim Ye mOkAleme tarzında ıöy
lenmiştir. Bun!arın çoğu, çok 
büyük bir ihtimamla bazsrlan· 
mış ise de nutuklarmı umumi
yetle yazmazdı, ve kendi ken· 
dine veya Berlinde ayni evde 
oturdukları Kleiste tekrar tek
rar ıöyliyerek hazırlardı. Bu nu
tuklar hiç bir nutka benzemez· 
di. Nesirde, o zamana kadar 
çok fakir olan Alman edebi ya· 
tına mektuplariyle yaptığı gibi, 
bu nutuklariyle de yeni bir fasıl 
ilave etmiştir. 

Biımarckın nutukları canh bir 
hayal kabiliyeti ve tasvirde eş · 
siz bir kudret gösterir. Düşün
dükleri daima muıahhaıtır, ve 
kendi muasarlarını kolaylıkla 
tahrik eden mücerret telekkiler 
ve müphem fikirlerle asla tat
min olunmu. İngilizce olsun, 
Almanca olsun, hiç bir nutuk 
yoktur ki bunlar kadar tazeli· 
ğini mubafeza etmiş bulunsun. 

(1) Fronde: on dördüncü Louiı oin 
çecuklujiu zamanındaki bir dahili 
harbe nrileo isimdir. Bu harp ••· 
ray partisi ile parlamooto ardsında 
oln>u hu· 

l ..... _R_A_D Y-O~·~ı 

12.30 Program. 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

12.30 Program. / 

12.35 Türk müziği ( Seçilmif 
klaıik eserler.) Çalanlar: Veci· 
he, Reşat Erer, Fahire Fersan, 
Refik Fersan. Okuyan: Muallim 
Nuri Halil Poyraz 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.25 14 Müzik (Riyaseticum· 
bur banodosu - Şef: lbsan Kün
çer. ) 1 - P. Lincke - Viyana 
kadınları (Marş) 2 - Chopin • 
Vals (Do dize minör) 3 - Rup· 
pe • Etkiya oyunu ( Uvertür ) 
4 - Bizct - K~rmen operası 
fizerino fantezi S - J. Ed. Ba
rat - Tunusda (Eatrrmuzo .) 

17.30 in~ ılip tarihi dersleri 
Halkevinden naklen. 

18.30 P ogram. 

18 35 Mllzik (Neşeli müıik-PI.) 
19.00 Konu,ma. 

19.15 Tilrk müziği (Fasıl he

yeti) Celal Tokses ve arkadat· 
ları. 

20.00 Memleket Raat ayau, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20 15 Türk müziği . Çalanlar 
Vecihe, Ruşen Kam, Refik Fer· 
san. O:rnyanlar: Mustafa Çrtğ
lar, Müzeyyen Senar. 1 - A-

cama~ıran peşrevi. 2- Dedenin 
Acamaşıran şarkı - Dinle !Ö· 

züm ey dilrüba. 3 - İsmail 
ağanın - Acemaşıran şarkı -

Yanar ıı:inem 4 - Nikoğos a
ğa um - Şevkefza şarkı - Ge-

çipte karışma. 5 - R~fik Eer· 
san - Tanbur takıimi. 6 -

Hilzzam şarkı - Akşam oldu 
yinede bastı karaler. 7 - Şev• 

kı beyin • Hica:ı şarkısı - Bil
miyorum bana ne oldu. 8 -

Şemsettin Ziya beyin - Divanı 
Diln gece yesile. 9 - Eviç 

tOrkü - Elveda dost deli g6· 
nül. 10 - Halk TürküsU -

Bülbül ne gezersin kUçük ovada. 

21.00 Haftalık posta kutusu. 

21.15 Esham, tahvilit, kam• 

biyo • nukut ve ziraat boraası 
(fiyat). 

21.25 Ne~eli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Keman so!olan 

Orhan Borar tarafından ) 

1 - Ckrelli - Adagio ve Al
h·gro. 2 - Brahms · Vals (La 
majör ). 3 - Dwrak - Kreisler 
Slav dansı No. 2 ( Mi miuör ) 
4 - Rıes - La capriccioıa. 5-
Chopin - Milsteio - Nocturne. 

6 - Hubay - Hejre kati (çar· 
daş). 

21.55 Müzik ( Melodi Pi. ) 

22.00 Müzik ( Küçük orkes 
tra - Şef : Necip Aşkın ) 1 -
Tbomsen · Dua. 2 - Golwyn 
Cambazlar ( Fokstrot ). 3 -
Komzak - Viyana aşkl ( Pot
puri ). 4 - Winkler • Kema• 
nın aşk şarktır. 5 - Dietrich • 
Fifreler ( Marş ). 6 - Geb
ha rdt - Maskarade ( konser 
valıı ) 

23.00 Müzik ( Caıband-Pl. ) 
23.45 24 Soo ajatıı' haberl~i. 

1 ' . , ~ i 

ilan 
Aydın 1'apu Sicil 

Muhafızlığından: 
Umurlu klSyünOn kara incirlik 

mevkiinde ıarkan molla Mah• 
mut otlu Mahmut zevcesi Zeli· 
ha garben Ali denli otlu vere
ıeıi timalen Salih ojfo Mehmet 
ve Tireli oğlu veresesi cenuben 
irim ve berberlerin dudu ile çev· 
rili S dönUm bağ ve bahçe ve 
zeytinliğin Umurlu köyünden 
Ôiman oğlu Halil terzinin Ah 
med oğlu bacı Ahmed bocadan 
1323 senesinde haricen ıenetsiı 
olarak satın aldığını kay kuru
lundan getirilen ilmühaber mUn
derecatına g~re tucilioi iste· 
mektedir. 

Bu yere ait itirazı olanlar 
Yarsa gazete ile ilAn tarihinden 
itibaren 11 glln ıonra mahalline 
memur glSnderilecektir. 

itirazı olanlar varsa mahallin
de bulunacak memura Yeyahut
ta o gOne kıdar 1247 fiı nu
mlra11ile daireye milracaatları 
ilin olunur. 1303 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından: 

Umurlu köyilnOn köyiçi kara
Rğaç yaran kuyu Hacı Durmuş 
kuyusu ve Çukur boğaz mevki· 
lerinde 5 parça gayri menkul 

kayıtlarından köy içinde olanın 
hududu şarkan yol ve berber• 
lerin koca köıeoit1 oğlu Mebmed 
Saliha geçen ev garben Bağ

datlı Halil halibazar kara Salih 
oğlu Mehmed §İmalen yol ce· 
nuben arap Fatma ile çevrili 

ev ve ahır ve yine Karaağaç 
mevkiinde f&rkan yol garben 
ve cenuben üzümcü oğlu hafız 

Mustafa ıimaltn ilimlerin Zeli 
ha ile çevrili bağçe bozuğu ve 
yine yaran kuyu mevkiinde 
şarkan hatip Molla Mebmed 
garben kara Sı lib ve vereseltri 
ile ç~vrili incir bahçesi ve yioe 

Hacı Durmuı kuyusu mevkiinde 
,arkan katmerci Mustafa zevce
si Emir Ayıe garben Hasan 
Bozkurt şimalen hatip molla 

Mebmed cenuben Hasan Vehbi 
ile çevrili tarla ve yine çukur 

boğaz mevkiinde f arkan yol 
garben ıeh Baki tarla11 fİmalen 
hatip molla Mebm~d cenuben 
Sultan Bozkurt ile çevrili tarla-

lar Umurlu köyUnden hatip 
molla Mehmed kızı Ommllhanın 
malı iken vefatilc vereaelerine 

kaldığından babsile köy kuru
lundan getirilen ilmübaberle teı
cilini istemektedirler. Bu yere 

ait itirazı olanlar varsa gazete 
ile ilan taribindan itibaren 11 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

Bu yere bir itirazı olanlar 
varsa yerinde bulunacak memu
ra ve yahutta o güne kadar 
1246 fiş numaraıile muracaat
ları ilin olunur. 1034 

Bozdoğan Halkevı 
başkanlığından: 

19 Mayıs 939 da Bozdoğan 
Halkevi adına AydlD ilin• 
deki peeblivaolara mahsuı 
bir yağlı glireş müsabakası 
yapılacaktır. istekli peblivanla· 
rın 16/5/939 aktamına kadar 
Halkevi başkanhğına sözle ve
ya yazı ile baı vurmaları ilan 
olunur. Lira 

Başa 30 
Baıaltıya 20 
Ayak 10 1304 

Aydın nafıa eksiltme 
komisyon11ndan 

299 lira 19 kuru, ketif be .. 

delli SlSke kazasının Akköy 

nahiyesindeki hafriyat binuı 

açık eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 8/S/939 Pazartesi 
günü ıaat on beşte Aydın Na-

fıa müdilr lüj'ü odasında yapıla• 
caktır. 

Bu ite ait keşif ve ıartoame 
nafıa mildiirlüğ'ünde görülebilir. 

Mukakkat teminat miktarı 
23 liradır. 

lıteklilerin yukarda yazılı 
rnn ve saatte Aydın Nafıa 
mUdUrlO§'ü odasına gelmeleri 
ilin olur. 

22 27 1 5 1277 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Ekiz Dereköyndeode Kerim 
kızları Fatma ve Ayte ve kezi
banın intikalin istedikleri ve 
mayıs 294 deftt:rinin 2521254 
numaralarında dörderden sekiz 
danom olarak bir parçası kara 
İbrahim karısı eroine ve diğer 
parçası koca Hüseyin oğlu Ali 
adlarına kayıtlı ve birbirine b:
tiıik olduğundan tevhiden hu· 
dudu doğusu Ali o1ilu Hüıeyin 
giio b'thsı çay kuzeyi deltaş ve 
çay gilneyi Ali oğlu Mehmed 
ile çevrili tarlanm tahdit ve 
tahkiki yapılacağından evvelce 
illnı yapılmış alakası ekiz dere 
çayının taşmış olmasından gü
ntınde ketfine gidilemeyerek bu 
kerre muameleıi istenmekle ilin 
tarihinden itiraben 11 nci günü 
mahalline memur gönderilece· 
ğindeo bu tarla üzerinde aynı 
bir bak iddiasında buluoanlar 
varaa müddeti içinde Tapu da
ire ine veya keşif günü yerinde 
bulunacak memnra müracaat 
lan ilan olunur. 

Bozdoğan Halkf vi 
Başkanlığından: 

1307 

Bozdoğan Bcleoiye parkının 

içinde ve Halkevi ittisalinde bu
lunan yeni gazino hem Halkevioe 
devam eden'ere ve hem gazino 
ittisalindeki parka gelenlere 
serviste bulunmak ıartiyle icara 
verilec,.ğinden isteklilerin şera
iti anlamak üzere Bozdoğan 
Halkevi Başkanhğma müracaat-
lars ilin olunur. 1306 

Elektrik abonelerinin nazarı dikkatına 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

Belediye Elektrik Mıiesseıesile Aboneler arasında imzalanmakta 
olan abone mukavelenameıioin 21 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
deği9tirilmiftir. 26/4/939 tatibınden itibaren eski maddenin hükmü 
kalmadığı muhterem abonelerimizin malumu olmak üzere ilan olur. 

Muaddel Madde 21 - Bir binay:verilen cereyan o binaya ait 
olup Abonelerin bu cereyanı batk bir binaya naklctmeğe hakkı 
y,.,ktur. · 1308 
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Her çe,it tuhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat ~etitleri lıer marka 
Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri bilClmum alitı musi
kiye, hurdavat, pipo ve 11hbt ai,.ara aiızlıkları yassı yuvarlak 
fantazl cep fenerleri Ye ta:ıe pilleri elektrik lAmbalan envai 
~it trat bıçakları, oyuncaklar veıaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

------ -------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

. tayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiıtir. 

,,.- 12 ay veresiye satış 

GÜRER 
D!MİRYOLU CADDESİ 32/2 AYDIN 
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Okul talebelerine 

v >WWW sz:::azmzmsr:= 

Beaımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııtır 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vHikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı. : 2 5 KuruştUr. 
• C. H. P. Ba•mevi 1 

............................. ~~...I' .. 

.,.~ ..................... ~~ ... 
HALKEVI 

i 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene pnl Saat Deld0r arkaclatımıııa aclı 

" 
J-4 Operatör Med .. i Boyer 

Sah 4-5 Doktor Fuat Bayraktar 
(Cllt ltaatalıkları muta1ta11181) 

Çartamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan 

" J - 4 Doktor Şevket G6ıaçan 
(Göz baa,ahldarı mutaha11111) 

Perşembe 4 - s Doktor Muhıin 
cı, baıtahkları mutahuıııı) 

" s - 6 Doktor Ş.•ket Kırbat 
<intani baatahkler m.atabaıu•) 

C•ma 4 - s Doktor Mnnif Erman 
(Kadın baıtahkları mutahaHI•) 

Cumartemi 2 - ' Doktor Nafiz Yazgaa 

" 
3-4 Doktor Halil Gaıaydın 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar müteha·ssııı 

Muayenehaneaini Cumhuriyet muaU .. iade ankat 
B. lhıanıa e•ine Dakletmittlr. 

lıastalannı her gün saat yedide• aeme kadar Y• 

+ &ğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar. 
+] kan; balgam, maddei gaita ve laer tirli talalillb icra 

[•] eder. Veremlilerde fennin en ıo• tedavili olan Plnomo-
r•1 toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 
rft..-·~~~~1'!19'~~~~.._...~~llJ!!llll'!'!'lll~~ 
~~~~ııea~~· ... 

.... ~~ ..... ••·••·• ~ ' Süleyman Gezer-Osman Sezgincr 1 
t Gazete Kitap Evi 

Görülen Jüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - İzmirde münteıir biltln kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulun•ıyan 
kitap, mecmua Ye gazete n6shaları en çok bir laafta içla· 
de getirtilerek mütterilerine takdim etmeii herine al,r. Çe
ıttli ve temiz kırtasiye, en ~ahuk tevzi ye deruhte yeri. 

1215 

ilin 
Türk Hava Kurumu Böl -
ge Direktörlüğünden : 

( 1111) Hra ( 81) kuruı ke
şif bedelli, mevcut binaya ila
veten yapılacak inşaat 20 gün 
müddetle münakasaya konmut· 
tur. lbalui 15 mayıs 939 pazar
tesi günü saat on altıda ve ku
rum merkezindedir. 

Muvakkat teminat akçesi (84) 
liradır. Keşifnamesi ve sairesi 
görülmek üzere Hükumet bul
varmdaki merkezimize müracaat 
olunması. 30 1 3 5 1301 

ilin 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
6324 lira 20 kurut keıif be

delli Aydın memleket bastaııeıi 
kalorifer tesisatı iti açık eksilt
meye konulmuıtur. 

Ekıiltme 8/5/939 paıarteıi 
ıünü ıaat on betd• Villyet 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait proje ketif ve ıart
nameler Aydın Nafıa mlldlirln
ğtinde g6rülebilir. 

Muvakkat teminat mikdan 
475 liradır. 

İıteklilerin muvakkat teminat
ları ticaret odHı vesikaları ve 

ı ___ r ~ 

•...•.... Abone ıeraiti ········: 
f Yıllığı her yer için 6 lira. ~ 

• bu if için Aydın Viliyetindea 
alacakları ehliyet veaikalarile 

' Altı aylığı 3 liradır. i 
. idare yori: Aydında C. H. i 
; P. Baıımevi. i . . 
i gazeteye ait yazılar için i 
j yası itleri müdürlütiine, ilin- i 
i 1ar için idare mfidürlütüne i 
i · '11Üracaat edllmeUdlr. i 
: ................................................. , .. : 

birlikte yukarda yazılı srfln •e 
ıaatta Vilayet Daimi encDme-
ninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 26 28 2 5 1285 

lmt11as •llhlbl •• Uıat1•1 M .. riyat 
...... ,. : ı .......... . 
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