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• Vilayet daimi encümeni dün 
öfıleden ıonra ıaat on beıte 

Milli Şef İnönü Cumhurreisliğine ittifakla seçildi 
İlbayımız Öıdemir Gündayın 
başkanlığında baffalık mutat 

toplatsıoı yapmıştır. 

YENİ KABİNEYİ Dr. REFİK SAYDAM 1~EŞKİL ETTİ Ziraat fidanlığına 
motör getirilyior Büyük Millet Meclisi dün saat 

14 te mebuslann en yaşlısı o
lan doktor General Ömer Be· 
ıimbı beıkanhR"ında toplandı. 

Kürsüye gelen general Besim 
Ömer, atideki kııa hitabesile 
meclisi açmıftı. 

Sayın Arkadaşlar : 

Büyük Millet meclisimizin 
6 ı'ncı devresini açıyorum. Bana, 
bu seref ve saadeti veren omu
zumdaki yılların sayısı ve ağır· 
lığı ne mutluyum ki bana bu 
meuta gOnü yafatmaia vesile 
olmuştur. 

Bu bahtiyarlıkla sizleri, can 
dan ve yürekten hOrmetle ıe• 
lamtar ve bu devrenin bütOn 
milletimiz aziz yurdumu! ve 
~evgili cumhuriyetimiz için se
lamet ve saadet temenni ede· 
rim. 

Sayın arkadaşlarım! 

S6zümü uzatmak istemiyorum. 
Doğrudan doğrudan 'işimize 
batlayacağız. Evvelemirde hep 
beraber ant içeceğiz. 

Bundan sonra hazır bulunan 
bOHln mebus harf sırasiyle kür
ıllye gelerek fU ıekilde yemin 
etmiılerdir: • 

"Vatan ve milletin saadet 
Ve selametine ve milletin P bi-
18 kaydı şart hakimiyetine 
mugayir hareket etmiyeceği
me oe cumhuriyet esaslarına 
sadakatten ayrılmıyacağıma 
namusum üzerine söz veririm,. 

And içme merasimi saat 16,30 
za kadar devam etmiş miitea
kimen meclis reisinin intihabına 
sıeçilerek 401 reyle ve ittifakla 
Çankırı mebusu Mustafa Abdül
halık Renda reisliğe seçilmiştir. 

Abdülhalik Renda riyaset 
kiisüsiintle: 

Riyaset makamına gelen Mus· 
tafa Abdülhalik Renda: 

Aziz arkadaşlarım: 

"röstermek lufunda bulundğu
nuz yüksek itimattan doyayı 

hepiniıe ayrı ayrı teşekkür ede

rim. Vazifemi görürken kıymetli 
yardılarınızı esirgemenizi rica 
ederim." 

Demiş, bundan sonrada reis 
vekillikleri idare imirlieler ve 

katiplikler intihabına geçilerek . 
Riyeset divanı şu şekilde teşek
kül etmiştir. 

Reis vikilliklerine 399 reyle 
Doktor Mazhar Germen (Aydın) 
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Yeni kabine 
Riyaseti Cumhur tezkeresine nazaran yeni kabine şu 

şekilde teşekkül etmiştir. 

Başvekil : Doktor Re/ ik Saydam 
Adliye vekili : Fikret Sılag 
Milli mii.dafaa vekili : General Naci Tınaz 
Dahiliye vekil! : Faik Öztarak 
Hariciye vekili : Şükrü Saraçoğlo 
Maliye vvkili : Fuat Ağralı 
Maarif vekilı : Hasan Ali Yücel 
Nafia vekili : General Ali Fuat 
iktisat flekili : Hüsnü Çakır 
Sıhhat ve /. M. flekili : Doktol' Hulusi Alataş 
Gümrük ve lnhi. V. : Ali Rana Tarhan 
Ziraat vekili : Muhlis Erkmen 
Muhabere ve Müna. V.: Ali Çetin Kaya 
Ticaret vekili : Cezmi Erçin 

......... yay ........ ..,. ........ y 

Refet Canı tez (Bursa) Şemsed
din Altay (Sıvas) 

İdare amirliklerine 393 reyle 
Halit Bayrak (Ağrı), Doktor 
Saim Özel (Mardin). 
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Katipliklere de, 388 reyle 
Sadi Konuk (Bursa), Ziya Gev
her (Çanakkale), Bekir Kaleli 

~ • • • ..,.. ~ .-. .,. • • • :ırv..-... • • 

(Gaziantep), KeıLol Ünal (İs
parta. ), Cavid Oral (Niğde) 
seçilmişlerdir. 

Riyaset divana intihabım mü
teakip Reisicumhur intihabına 
geçilmiş ve reye işirik eden 
413 mebusun ittifakı ve sürek· 
li alkışlariyle Türkiye Cumhur-

ŞEHiR MECLiSi 
Dün nisan devresinin ilk toplantısını 
B. Etem Mendresin reisliğinde yaptı 
Şehir meclisi dün akşam saat 

20de Belediye reisi B. Etem Men· 

dresin reisliği altında nisan dev
resinin ilk toplantısmı yapmıştır. 

Katip tarafından okunan zab
tı sabık, Avukat Osman Akça

sunun sözlerindeki küçük bir 
tashih ile kabul edildikten son

re ruznanıdkeki maddeleriu 
geçil~i. 

Hususi muhasebe namına istim
lakine karar verilmiş olan me· 

zarlık yeri için evvelce belediye 

meclisince ittihaz edilen menafii 
ammeye tahsis kararının kal

dırılması hakkındaki vilit tez

keresi tetkik edilmek üzere 
sıhhat ve imar eiıcümmenlerine, 

makamlar arasında yapılacak 

münakaleler bakkmdaki muha

sebe tezkeresi ile 930 senesin

de vazifesinden çıkarJlmış olma

saodan dolayı belediye memur 

ve müstahdimleri nizamnamesi 
mucibince ikramiye talebinde 

bulunan Ahmet Kıvılcım oilu-

nun istidası bütçe ve maliye 

eJjcümenlerine havale olunmuş 

ve ruznamede konıulacak baıka 
bir madde olmadığından 7 ni

san 939 cuma günü saat 20 /30 
da toplanmak üzere toplantı· 

ya son verilmiştir. 
~ 

ilkokul yavruları
mızın yardımları 
Şehrimiz ilkokulları Kızılay 

gençlik derneği, talebe arkadaş· 
lar:naua Kızılay pullarından sat
mak suretile faaliyet içerisinde 
bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Cumbri
yet ilkokulu ikinci sınıf talebe
leri bu yıl 860, beşinci rıoıf 
265, dördüncü' sınıfta 1560 ku· 
ruşluk Kızılay pulu satmak 
suretile tebertularda bu
lunmuşlardır. 

Küçüklerimizin milli ve içti· 
mai yardım yolundaki teberru· 
ları günden güne artmakta ve 
arbnlma ktadır. 

reisliğine Milli Şef ismet lnönü 
seçilmiştir. 

Abdülhalik Renda, Reisicum· 
bur ismet fn<Snünil ant içmeğe 
davet için celseyi bir müddet 
tatil etmittir. 

Milli Şef mecliste : 

20 dakika sonra Milli Sef 
ismet lnönü meclisin ıürekli 
ve candan alkışları arasında 
kürsüye gelerek mutat andı iç· 
mi, ve tekrar tekrar alkışlan• 
mışt r, 

Kabinenin istifası: 

Reisicumhur intihabından son
ra kabinenin istifa ettiğine ve 
yeni kabinenin ~ teşkiline yine 
eski baıvekil doktor Refik Say· 
damın tayin edildiğini ve yeni 
teşekkül eden kabine listesini 
bildiren riyaıeticumhur tezkere
leri okundu. 

Yeni kabine gelecek içtimada 
hükômet proğramını okuyarak 
meclisten itmad reyi isteyektir. 

Meclis 10 nisan 939 pazarteıi 
günü toplanacaktır. 

Şehrimiz hususi muhasebe zi· 
raat fidanlığına bir su çıkarma 
motörü getirileceği ve bunun 

için de vilayetçe teşebbüıata 
giriş!lip bütçeden tahsisat ayrıl

masnıa karar verildiği öğrenil
miştir. 

·~-

Muğla vilayeti 
Hava kurumu şubeleri de 
direktörlüğe bağlandı 
Türk hava kurumu Aydın ve 

Denizli vilayetleri direktörll B. 
Ahmed Arkaynın, Bu kere Muğ· 
la viliveti Hava kurumu şube
direktÖrliiğhne de tayin edildi· 
ğini haber aldık. Bu suretle üç 
komşu ve kardeş vilayetin hava 
kurumu şubeleri Aydın b81ge 
direktörlüğünde birleşmiı oluyor. 

Bölge direktöril B. Ahmed 
Emin Arkaynı tebrik eder ve 
muvaffakiyetler temenni eyleriz. 

Aydınspor Sümeri 1 -O 
Çine - Karapınarı 2 - 1 yendiler 

Bölge futbol birinciliklerine 
bu haftada devam edildi. Ge
çen sayımızda da yazdığımız 
gibi bu haftanın maçları şam

piyona üzerindeki · tesirleri do
layısiyle de ayrı bir hususiyet 
taşımakta idiler. 

Aydınspor Sümersporla Na
zilli sahasında Çine de Karapı· 
narla Aydın sahasında karşı
laştılar. 

Aydındaki maç. 
Çine 2 - Karapınar - 1 
Saat 15 le Karapınar'. ve Çi-

ne takımları sahada görilndü
ler. Hakem Naim Ôrsmen. 

Oyun başladı. Karapınar bu· 
gün tek müdafi ile on kişi o
larak oynuyor. Buna rağmen 
oldukça ağır basıyor. 

Maç ekseriyetle Karapınarın 
baskısı altında ve fakat netice-
ye müessir her hangi bir hare
ket olmadan geçiyor, Kırk bi
rinci dakikada Çineliler bir gol 
yaptılar ve devreyi 1 - O ga
lip bitirdiler. 

İkinci devrede Çint daha hi· 
kim oynadı ve on beşinci daki-
kada Karapınar kalesinin pek 
çok sıkıştığı bir zamanda çekilen 
bir şütü kesmek isteyen Fevıi 

ters bir vuruşla topu kendi ka
lesine soktu. Bu suretle 2-0 
galip vaziyete gelen Çine daha 
çetin bir oyun çıkaracağına bu 
netice ile iktifa eder görllndll 
mudafaaya çekildi; Bunun ce· 
zasını Ja pek çapuk gördü Ka
rapınar muhacimleri hemen Çine 
kalesini sardılar ve sıkıştırmıya 
ba~ladılar.~ bu sırada Çine aley
hine bir frikik verildi. Karapı
narh muradın çektiği bu frikik 
gol ile neticelendi. 

Oyunun bundan sonrası iki 
tarafın neticesiz ve mlitekabil 
akınlariyla geçti ve maç Çinenin 
1 - 2 galibiyetıyle bitti. 

Nazillideki maç 
Aydınspor l, Sümerspor O. 
Bu maçı takip için Nazilliye 

gönderdiğimiz muhabirimizin in
tibalarını aynen yazıyoruz. 

Saat 15 de evvela Aydınspor 
sonra da Silmerspor sahaya 
çıktılar. Sahaom etrafı hınca
hınç dolu .. 

Hakem İzmir bölgeıindeıı 
Mustafa; her iki taraf futbolcu
larına da kati talimatını verdi 
ve takımlar sabada şu tertip 
ile dizildiler: 

Sonw 2 inci uyfıada 
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Paris mektupları ı 
•• b • • r••• ·••••• 

Paristen Nofmandiye 
Sabahın 1aat befi; •• Henüz uy• 

kuıuııa doyamamış genç ilniver
ıiteliler '' Beynelmilel gençleri 
yaldqbrma kulübü" nün aalon
lannı dul durmuşlar bile.. Hafif 
bir ıabah rilzgirı çehreleri ya· 
hyor, ~traf hennz karanlık, fa· 
kat kulübtın asans8rlerinde da· 
imi bir faaliyet var •. Reisin ita· 
retiyle beraber hep birlikte cad· 
deye çıkıyoruz, bir itiıme ve 
kakışmadan sonra otobilsler do· 
luyor, ve itte ıafakla aydınlan• 
mağa baılıyan ıslak asfalt bul· 
varları terketmek üzereyiz .. Oto
bllsiln :Zbuğulu pencerelerinden 
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dışarı bakıyorllm; bir kaç saat 
ıonra ilzerinde milyonların kay· 
naıacağı bu geniş caddelerde 
tek bir hareket yok... Yalnız 
sabahları temizliyen ç8p kam
yonlarının ve gece nöbet bekli
yen taksilerin hafif bJtırtısından 
bqka bir ıey işidilmiyor. Güneş 
uzaktan yavaş yavaı yilkaelir· 
ken biz de Pariıi terketıiıiş ve 
cıvar banliyölere girmit bulunu· 
yoruı:. Parisin koyu ve yorucu 
hayatından bir an için olsun 
uzaklaşmak fırsatını bulan genç 
arkadaılar etrafı çınlatırcasına 
bağırıp şarkı ıöylüyorlar .. içi
mizde her cinı milletten talebe 
var, önilne gelea bir ıarkı tut· 
turmuı bağmp duruyor.. Tek 
bir ağızdan ıiSylemenin imkanı 
yok .. 

Otobtisler ilerledikçe tabiat 
daha güzelleıiyor.. Bazan bi
raz devam edip kaybolan 
ormanların, hazanda ufka ka
dar genişliyen sürillmüş, mun• 
tazam tarlaların arasından ge
çiyoruz. insan izi ve emeği olmı
yan tek bir karıı yer yok. Her 
tarafta b\r intizam göze çarpı• 
yor. 

Bir aralık küçük bir çam or
manına geldik. •iç tarafta Na
polyonu"l son yirmi dört ıaatını 
geçirdiği meşhur malmezon 
illari cihangir efendisinin hlli 
matemini tutar gibi boynu bü· 
kük duruyor. Dünyayı alt ilst 
eden bir Bonapart yerleıti ve 
zaferlerinin meıum neticesini 
bu emri balkonunda döktüğü 
son bir kaç damla yaıla te· 
miıledi. 

Sanki burada tarih başlamış 

gibi. Bet on dakika sonra yol 
kenarındaki kiiçük bir tepe ü
zerine inşa edilmiş büyük bir 
villanm önünden geçiyoruz. 
Fransız edebiyatının meşhur di
biıi Alexsandr Düma en büyük 
eaerini bn evin şu pençersi ö
nünde yazdı. Biri cihangirlik 
diğeri edebiyat tarihinin iki si
maıı. Birincisinin zaferi 
kapanırken diğerininki burada 
başlıyordu, ne güzel ve ne acı 
bir tezat.1 
Güneş yükseliyor, tepeleri 

tırmanıyoruz. iniyoruz ve ekse
riya Sen nehrinin kıyılarına 
muvazi olarak ilerliyoruz. Niha
yet Normanlar devrinin meşhur 
şehri " Ruam " a girmek üze
reyiz. Şehrin eskiliği ona başka 
bir kıymet veriyor, .zira Fransız 
tarihini en büyük vakalarından 
biride burada cereyan etti. 

Jan Dark, Fransız tarihinin 
eşsiz bakiresi İngiliz iıtilisı 
kutıaında cnerjiıini kaybetmiş 

Talat Kalay 
Fran11z orduıunup başına ıeçe .. 
rek Orleanı kurtardı, fakat za
ferini tamamlıyamadan duıma• 
na eair dilşOp Ruam ıehrinin 
işte ıu küçük meydanında cayır 
cayır yakıldı. Franıa onun bü· 
yükliliünti unutmadi; geçen uzua 
yıllara rağmen hatırası her 
Fransız halkında saklı kaldı. Onun 
yakıldığı yere mermerden bir 
mezar yapmqlar. Mermerden 
Jan~ Dark ruhsuz bir heykel 
halinde yanında dikiliyor. 

Şehirde mllthit bir faaliyet 
var, kalabalık gurubumuz cad· 
delerde güçlllkle dolalaşıyor. 
Her tarafta tarih istikbale ge
gelip; bu ıehir zengiıılıiini ta• 
rihten alıyor. Meşhur katedra· 
hın dış manzarası Norman dev
rının harikulide mimariıinini 
mubtetem bir llslupla canladırı· 
yor. Garip kemerli dar sokak· 
ları, srflvercinlik kiliseleri, kar• 
ve eski mimarisiyle Ruam, Gar• 
bi Fransanın en tanınmıt tica
ret. turiıt şehri olmakta devam 
edecekti. 

Otobiiılere yeniden hllcum ve 
iıte tekrar " Sen ,, kenarını ta
kip eden yollarda ilerliyoruı:. 
Tepeler azalıyor, sonsuz bir düz- · 
lnk, tek tnk çıkıntılar. Nihayet 
uzaktan mavi deniz hafif rüz
ginn blfıltııına kendini kaphr
mıı sallanıyor. Artık Atlas Ok· 
yanusu kenarlarınday1%, " Ha
ver şahrine doğru ilerliyo· 
ruz. Güneş tamamiyle yilksel
miş, saat on ikiyi geçiyor, 
midelerin faaliyete ihtiyacı var. 
Havrın güzel ve muntazam bi
naları, caddeleri ve fabrikalan· 
nı geçerek deniz kenanndaki 
teraslı bir lokantada kannları
mızı doyurduk. Taraıtan bütün 
ıehir gözüküyor. Bilttin nhtım 
kara kömür yıgınlan ve onları 
vapurlara yükliyen kocaman 
vinçlerle dolu. Vapur, tren, vinç, 
amele reiıleri bütün rıhtımı çın
latıyor, daimi bir faaliyet ve 
çalıtma .• Saat iki.. Birer birer 
ıehre doğru dağılıyoruz, nhtım 
boyunca meşhur iıkeleye doğru 
ilerliyoruz .. Kocaman betonarme 
bir bina, içine trenler, otomo· 
biller, kamyonlar durmadan gi
rip çıkıyor.. Arka tarafında 
kocaman " Normandi ,, transat· 
laotiği 300 metre boyunca bn .. 
tün iskeleyi kaplıyor.. Şirket 
direktörünün idaresi altında Nor· 
mandioin merdivenlerini tırma· 
nıyoruz. Bu alamet vapurun aza· 
meti karşısında hayret etmemek 
mümkün değil .. Dünyanın en bü· 
yük transatlantiği, denizlerin 
lfüyük babası diğer benzerleri· 
nin yanında geniı kırmızı baca
larından dumanlar savurarak 
sallanmadan duruyor. 

Kaybolmamak için gruplar 
bilinde vapuru dolaşmağa baş
lıyoruz.. Antreden inen merdi
venlerden sonra ilk muvasalat 
yeri yolcuların ilk buluşma sa
lonu; dört büyük asansör sonra 
yaldızlı çerçevelerin ve kristal 
parlak sütunların arasında bet 
kat üzerinde işliyor. Birinci mev
kiin yemek salonu tavanın
daki avizeler ve duvarlarmı 
baştan haşa kaphyan kristalle
rin donuk ziyası altında lük~ 
ve ibtiıuıı.ıı bir ıembolOnG tet· 

ediyor •. Meıalar araıından esı• 
diren ılya tertibatı için yapıl· 
oymalı, 6ıtUvane plelbıde koca· 
maıı ampuller, ririt ve çıkıt ve 
yerlerinde Normandiyi temıil 
eden tunçtan heykeller, merdi
venlerin yarı duvarlarında yine 
tunçtan kabartma tablolar ... 

Yemekten sonra geçilecek 
iıtirahat ve dana salonu .. mtı
kemmel meşin koltuklar ve ol· 
kel masalarla sllslenmiı, bilyük 
bir orkestra takımı yolcUlara 
envaı parçları dinletiyor. Duvar .. 
lar, a6tunlar, tavanlar baştan 
baıa donuk camdan yaptlmıı; 
tabanlar lastikten ve cilayla 
parlatılmlf.,. Sağ tarafta mevıi· 
min en gllzel ve taze çiçeklerile 
dolu kış bahçesi,. Karanfil, gül 
ve mimoza demetleri dolu • kil
çllk partellerin yanında koltuk
lar, masalar. geniı tekerleklere 
sarılmıı yeşil yaprakb fidanlar, 
ve kaşelerdeki bilyillf cam ka· 
feslerin yapma ağaçlan listftnde 
uçutan btilbül ve kanaryalarla 
burası temiz bir ilk bahar sa• 
babının bir fato bahçesi halini 
andırıyor.. Paris ve Nevyorkun 
en bilyilk çiçek mağazalan her 
seferde bu gll:ıel bahçenin man .. 
zarasını defiıtiriyor .. Biltila et
rafı aaran hurma ağaçlan da 
Akdenizin meşbr C6te d' Ar:ur 
sahillerini hatırlatıyor.. Deniz 
llıtilnde hakiki bir iklim ve ta
biat yaratmıılar .• 

Kış bahçesinin ıan yaldızlı 
mervenlerinden iniyoruz,. BüyOk 
tunç heykelin iki yanında 
nıanan geoit merdiven 6n0m0-
ze uzun ve kllbik bir ıalon 

çıkarıyor.. Fevkalide ıık ve 
mfikemmel koltuklar, metin ve 
nikelden yapıimıı maaalar, du
varlarda altın yaldlzlı tunçtan 
kabartma reaimler. .. Bura11 
Normandlnia o meşhur Banke 
ıalonu. .. En btlyDk davetle, 
reımi ziyafetler burada yapılı• 
yor... Yemeklerin aoğamadan 
naklini temin için huıusi ve ti•
li elektirik tesisata var... Yan
lanndaki k&çllcilk aalooculdar
da da ailevi veya ıabsi ıiıa
fetler için yemek masaları var ... 
Yeni evliler için iki kitilik kii
ç6 k yemek odalan yirmiaci a11r 
zevkinin inceliklerin ig&terir ıe· 
kilde tertip edilmif ... 
Oıt tarafta gayet büyük ve 

enteresan bir kilise protestan, 
katolik ve ortodokı meıleri için 
değiıebilir pratik bir tekilde 
yolculara amade bulunuyor .. , 
Burada dinin sembolünü bile 
asrımız talikkiıinin icaplarına 

uydurmuşlar .. 
Tekrar merdivenleri dolaşı

yoruz, madeni ve büyük bir 
kapıdan içi mermer ve granit 
döıeli büyilk plaja giriyoruz ..• 
Her metre derinlikte ve tunç
tan iki arslanın ağ1:ından fışkı
ran ılık suyla dolan bu mermer 
plij üzerinde, çığlıkları duvar· 
ları aşamıyan, zıplıyan ve yil· 
zen bir stırll genç dolu... Yanı 
baıımdaki asri bilfede yüzücü· 
ler mayolarını terketmeden .si
cak iştah verici aperetifler alı-
yorlar; neıesiz lüks olmaz; yol
cunun lilksüne neşe katmayı 
miihendiı unutmamıf. 

Gliverte ilzerinde ayrıca ve 
daha kllçük bir açık bava pli
jı var ... Yaz gilneıinin Okya
nusu fazla ısıttığı zamanlar, 
yüzüciller denize girmeden de
niz banyosu yapıyorlar. .. Kap· 
tan köşkDol\D bulundllj"u ca · toıı 

Aydınspor Süme
rei 1-0 yendi 

Ba.t tarafı birlııol aabif~• 

Aydınıbor: 

Fikret - Zihni, Ragıp - Cevat, 
lsmail, Hüsnü · .. Ali Birkan, 
Sungur, Ulvi, Osman, Ali. 

Süme~spor: 
Mehmet - Kadri, Ziya .. Ci· 

bat, Sadi, Hisnll • Hamdi, En .. 
ver, niyazi, Şevki, Abdurrahman. 

Oyuna Sümerliler baıladı. 
Fakat AydınspGr kııe bir za• 
manda hikimiyeti ele aldı. O· 
yun baı:en muvazeneli fakat 
umumiyet itibariyle Aydınspo• 
run hlkimiyeti altmda çok seri 
ve oldukça sert cereyan ediyor. 

Aydınlılar gtizel oynuyorlar. 
Bilhassa kaleci Fikret, ıai mu
avin '11 Hnsn6, mulıacım Osman 
ve Sungur fcdakh bir oyun 
çıkarıyorlar. 

Otuz üçüncü dakikada sağ 
açık Aliye Sümer müdafii Kad
ri bir favuf yaptı: Hakem bunu 
bir firkik ile cezalandırdı. Zih
ni bu firikiki çok gilı:el ve çok 
iıabetli çekti. Top kalecinin el
lerinden kurtularak Sllmer. ağ· 
larını buldu. Aydmıpqr devre· 
nin sonuna kadar bikimiyeti 
muhafaza etti• Ve birinci haf· 
yımı 1 - O galip bitirdi. 

ikinci devrede Aydının hil· 
cumdan ziyade bir mtidafaa 
tarsı takip ettiğini g8rdük. 

Üç muhacim ve beı hafla 
baıladığı bu devreyi sonuna 
kadar devam ettirdi. 

Her ne kadar Sümerapor bu 
devrede bariz bir hakimiyet te
sis ettiıe de çok güzel bir mü• 
dafaa sistemi tutturan Aydınlı· 
ların karşısında milessir bir ae· 
tice alamadı Ye oyun ba suret· 
le 1 - O Aydinıa galebesiyle 
bitti. 

Oyun çok heyecanlı oldu. 
Hakem pek güzel idare etti. 
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RADYO 
SALI 4/41939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ka. 

20 Kw. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket aat ayan. 

ajanı ve meteoroleji ltaberlerL 
13.15 Müzik (Operet ve neıe• 

li tlverttirler-Pl.) 
13.45 14 KonUfma ( Kaclıa 

ıaati - Ev hayabna ait) 
18.30 Proğram 
18.35 Müzik (Oda miziği Pl.) 
19,00 Konuıma (Türkiye po ... 

tası) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha· 

berleri, ziraat borauı (fiyat) 
20, 1 S Türk mllziji. 
Çalanlar: Ruıen Kam, Cevdet 

Koıan, Ziihdü ~ Barkdalıoğlu. 
Okuyanlar : Malamud Kana· 

daı, Safiye Tokay. 
21.00 Memleket aaat ayarı. _ 
21.00 Konutma ( Hukuk ilmi 

yayma kurumu ). 
21.IS Esham, tahlllt, kambi· 

yo - nukt borsaaa ( ftyat ). · 
21'25 Neteli pliklar • R. 
21.30 Mllzik ( Radyo Ork .. -

trası ·Şef: Hau• Ferit Alnar) 
1 - L CherubHıi - 0 Lu de

ux journeeı" operasında U•er
tiir. 2 - Man Beethoven • 7 
inci senfoni, La m ajarJ op. 92. 
Poce sostenuto - Vivace. ADeı
retto. Preato - A11ai meno p~ 
to. Allegro con brio 3 - L. 
Van Beethoveaı • " Coriolaa " 
Uvertllrtl. 
. 22.30 Mlizik ( Solistler - Pi.) 

23.00 MDzik ( Cazbaııd - Pi.) 
23.45-24 Şon ajanı haberleri. 

Kulüp adı Maç Galip Beraber Mağlftp atttıiı rol Y edıği rol Sayı -- -
Aydıuapor 2 · 2 O O 9 1 6 
Çine 2 2 O O 2 1 6 
Karapınar 2 O O 2 2 9 2 
Sümerıpor 1 O 1 1 O 1 1 
Sake 1 O O I e O O 

kat güvertede mükemmel tenia 
kortları, musabaka yerleri, pin
pon, voleybol sahaları var .•. 
Deniz üst6ne müteharrik bir 
tehir kurmuılar gibi, her türlii 
spor, eylence, meşguliyet mev
cut... Her mevkün hususi ve 
en yeni filimleri gösteren sina• 
maları, Avrupa-Amerika yolcu
luğu yapan siname ve sahne 
yıldızlarmı dinlemek; seyret· 
mek için gayet ıık tiyatro•u, 
dünyanın en milkemmel caz ta
kımları, hulisa medeni bir in· 
san için icabeden her türlü son 
zaman icatları dört günlük bir 
yolculuk esnasında bile yolcu· 
(aranı mahrum etmemek için 
mevcut bulunuyor. 

Vapurda yangın ve batma 
tehiikeaine kartı gayet pratik 
tertibat var... Alt kattaki bir 
salonda biiyük bir tabla üzerin
de vapurun ber katının trolisi 
çizilıiıiç her noktada daimi a· 
damlar var, nöbet değiftikçe 
gezindikçe tablo üzerindeki kü-
çük ampuller de yer değiştiri · 
yor ... Tek bir ıahıs tek elden 
bOtlln vapurdan haberdar ... Mn
bendiı debiamın en ıon teki
mllü bu deniz devinde tokıif 

edilmif ... 
En alt kata iai1or•1:, ıayet 

genit, pratik ve •Ullt•z .. 
mutbak daireleri... Her ,., 
elektrikle iıliyor. 

Gayet basit bir makina 20 
dakikada on bin tabak temizli
yor .. Bir yere patatesle, et seb· 
ze koyuorsunuz öbtır tarafında 
pişmiş, tabaklara aynlmlf, ile•· 
disi tuzunu, suyunu koymuı im 
tepıi yemek ahyoraanuz, Bir 
delikten konan yoğrulmuı ha
mur öteden ku, Ye muhtelif 
ıekillerde ekmek, kurabiye, pa .. 
ta şeklinde çıkıyor... Arbk ze
ki ve pratiğin derece.sine hay
ret etm~ek elden gelmiyor, •• 

Otomatik asansörler yemek· 
leri durmadan muhtelif mevkı 
salonlarına taşıyorlar, mutbab
tan çıkan sıcak yemeği bir ltaç 
saniye sonre her salona ve her 
masaya dağılmıt buluyonunu&; 
garıonlar bile seniılerini maki
ne gibi yapıyorlar ... 

Ziyaret ve seyahatımızın ıon 
kısmını transatlantik kumpanyall 
direkt6rü tarafından Nonnandi 
Banke salonunda verilen l:Jir 
ıampanya ıiyafitiyle nilıayet 
buldu .. 
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BiSMARK 
VE • 

~nıan İmparatorluğunun ~uruluşu 
..,...,. .._....._ ~:;ıç::; *"'" .,,. 

Cismin ve Ruhum 
Yazqn ı JamtJsi Vgcli//e Headlam 

T•rctJm• edttn: M. Nedim Mürttn 

-1-
Ruıso: (insan, düşünmek, sev• 

mek ve inanmak için dünyaya 
gelmiştir) der. Otto Edaard L~ld Von 

Biınıarek bir .ı..a 1815 de 
Brandeabarg dulralıtuula Ş&n· 
hayzın maUlraneainde dopıuştu. 
Bu tarilıten tam blr ay 6nce 
Napolyon Elbeden kaçmıftı, 
Fransadatd meferden altı ay ev
vel avdet etmif olan k8ylnler 
bir kere daha sillh altına çağ· 
nldılar. Aradan bir kaç ay geç· 
ti, Prul)'a kralı ordusunun ba
ııada tekrar memleketine d&n
d&. Kay kiliselerinde Groubeh· 
ren Leipzig ve V aterloo ma
dalyalan takıldı. Pruıya bay
raldarıaa bir zafer daha ilive 
edilmişti ki Avrupayı derin bir 
•alla kapladı. Bundan sonra 
dllpnanla çarp1fmak üıere Prus
ya ordaaanun memleket difana 
i'İtmmıi için tam elli sene ge· 
çeeektlr. 

Biımarck adı ve ailesi mem• 
lelretin ea ealdlerl arasında idi. 
Bir çok b&yGk Prusya devlet 
•damlan l»aıka memleketleraen 
çıkmıılanb. Stein, NaHauh, ve 
Audenburg Hanover elekt&rft
nh bir tebaaa idi. Hatta BIUc
hv •• Sellnwia lllldrlenburglu 
idHer. 

Biı•arck aile.i ise ıaf Bran· 
deabarrludar. Asayifi temin 
maksatllle timal hudutlarına 
ghderOen beylerin idare ettik· 
leri mıntakaya, Mark mıntaka-
11aa lllelfJattarlar. 

Bu aileclen hlniae ilk rattla
chiımıı atlam Herltort Von Biı
marckchr. 1270 de Stendal ıeh
ri tenileri nnafınıa reisidir. 
Kaaaba ylz aene &nce Albert 
Bear tarafından kurulmuı ve 
a..r k&yler halkı ıehir baya
:•nna emniyet ve imtiyazlarından 
a,d•l--k için buraya yer· 

letınİflerdi. ŞBplıeaiz Herbort 
veya babaaı, iımini, ya içinden 
akan kaçtık ırmaktan, ve ya• 
butta kendisine merbut bulun
dittu piskoposun adından alan 
ve yirmi mil kadar garpta bu
luaan Bilmarck köyünden gel· 
miı olacaktır. Yerinde kalsaydı 
biç bir manası olmayacağı mu
hakkak olan bu ismi ilk olarak 
tqıyan o idi. Filhakika Von 
lcelimeıi o tarihlerde beanz bir 
••let İfareti haline gelmemiı· 
ti. (*) 

Herbortun ailesi hakkında 
hiç bir bilgimiz yok tor. Ecda • 
chnın. fİmal hudutlarındaki put-
J>restlerden zaptedilmiı olan 

~emleketleri iıgal etmek üzere 
1•1>erator tarafından iıkin edil· 
oı· 

lf olan koloaiıtler araıında 
~mi,: kuvvetle muhtemeldir. 
bi er rt zengin ve mevki sahi· 

bir •dam .b. ..r6 .. D b gı ı go nuyor. 
çi~ a 0 zamandan, llzerinde 

Yonca ıekli bulunan bir 
~· knllaıuyordu ki ba arma 
._1a bntUn aile kolları tarafın-
ce il. kullanılmaktadır. Eınaf 

lllıyeti kayıtlarında ahfadına 
(~ Al d · --._ manya a ••il bir aileye 

Vocj ·~olanların iıimlerinln batına 
i• .. ı ilin eCl.ilir. N. M. 

ıık ıık rastlanmaktadır. Büyük 
oğlu Rudolpb komşu Brunswick 
dükleriyle hadis olan bir ihti· 
lifta şehri temsil etmiıti. Aile· 
nin servetini kuran diğer oğlu 
Nicolaı dır. 

Nicolas, mmtaka kumanda
niyle sıkı bir mfinaıebet tesis 
etmiıti. Bu kumandan onu, 
Brunswicb dükiyle aralarında 
çıkan ihtilaflarda himaye edi· 
yor, buna mukabil Nicolas da 
tehir meclisinde onun menfaat· 
lannı koruyordu. ı;Kumandana 
g&ıterdiği sadakatından doliya 
bol bol mllklfatlandırılm1şb. 
Prensle tehir arasında geçen 
bir mDnakaıadan sonra dev•m
lı olarak onun emrine girdi. 
Bu ana kadar basit bir Yatan· 
daıken Mark ' mıntakasının ve 
Magdeburg piıkoposluğunun hu· 
dudlannda olması itibarilye en 
mühim bir noktayı teskil eden 
Burgıtall şatosu kendisine ve
rilmifti. Artık mmtaka kuman
danının, feodel hiyerartinin en 
yOksek mertebesinde bulunan 
bir adamın idaresi altında Sch
lougeaessenen denen imtiyazlı 
aınıfa kabul olunmuştu. O gün
den itibaren Bismarcklann Bran 
denburg a11lzadeleri arasında 
bir yeri bulundu. Nicolas sara• 
yın başta gelen bir subayı ol· 
du. Kilise ile. ~daha doğrusu 
reisi ruhanilerle, Havelburg ve 
Mağdeburg piskoposlariyle bo
zuştu, ve bir kere de afroz 
edildi. 

Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

Aydin sanat okulu demir a
tölyesi inşaatında kullanılacak 

1746 lira 90 kura, keşif bedelli 
inşaat malzemesi alımı açık ek
siltmeye konmuştur. 

Bu ite ait ketif ve şartname 
Nafıa mndnrlüğünde görülebilir. 

Eksiltme 11.4.939 Salı günü 
saat 15 te Nafıa müdürlüğü o
dasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
132 liradır. 

lateklilerin muvakkat temi· 
natları ve ticaret odası vesika
lariyle yukarıda yazılı gün ve 
saatta Nafia müdürlüğü odasına 
gelmeleri. 

1229 23 28 4 9 

Sevmek ilahi bir lutuftur 
ve bütün kabiliyetlerin menbaı· 
dır. Sevmeyen düşnemez, inan
mıyan gönül sevemez. Güzelim 
seni yıllarca severek aradım. 

benliğimi, varlığımı nemli gece 
gibi sürükliverek dolaştım. Bu 
gün kara elbiselerini giymiş, başı· 
na f clarna çiçekleri takmış nemli 
gözlerinle nereye gidiyorsun ? 
bir defacık daha olsun bana 
bakmıvacak mısın~? Yoksa bu 
yerlerden kAçacak m1•ın"? S?el 
sana Babilin a!lma ha hçelerinden 
daha güzP.l ve yiikseklerini yap· 
tırtayım. İcine en !levdi~in çi
çekleri, Kuşları, temiz 'e11eri 
doldurtayım. Kloopetralar, 'Ka
tarinalBr, lzabellalar ve saba 
krali-eleri sana hizmet ehinler. 
Dur! Beni dinle. Nereve ·~idi
yorsun? Y oks.. bu ukınt IErifil 
gibi bir inci ~erdanlt~a mı ter
cih edeceksin?. Bu · düşünce he· 
ni çıldırtııcak. Allahım sen, cis· 
mimi Habil ve Kabillerin ruh· 
larını, Neronlann ihtirasını sok
ma .. SevS!"ilim, Seni 'bulmadan 
evvel Tanhlın iztirabını çelci
yordum: Ôvle bir kül içinde 
yorgun kalmıttım ki susuzluktan 
öl'iyor fakat ~u içemiyordu~. 
Her eğilişimde sular çekiltyor 
ayaklanmın altında kara toprak 
görftnüyordu. 
Basımın üstünde meyvıt a~açları 

sevdiğim meyvel'!rini dallrmdan 
sarkıhvorlardı. Ellerimi yakala
mak için uzamşımda rüzvar 
onları havalara uçuruyordu. Gil
zelim; bu, gftl senin sevgin, 
meyveler nenin tebessümlerin 

ve toprak ıenin hakikatsizliğin
dir. Her sabah şafak altun par· 
maklarını ufuklardan uzatırken 

kendimi bir mabputa hissederek 
yanardım. idrak, tefakkür ve 
duygu kuvvetlerim bu parmak
lıklar karşısında acizle erirdi. 
Ah segilim, seni unutmak için 
ne r kadar çalıştım. Hayalini 
ebediyen fikrimden ruhumdan 
heyecanımdan varlığımdan ata
bilmek için cehennemlere kadar 
gidecek bataklıklar arasında 
akan Lotar nehrinden kana 
kana içebilmek imkanını düşün
düm. Senin için daha ne azap
lar çektim. Ne of gözlerin yaş-

Milli Aydın bankasından : 
Milli Azdın Bankası Türk Anonim Şirketi umumi heyeti 5 

Mayıı 1939 tarihine müsadif cuma günü saat on dörtte Aydında 
Banka binasında sureti adiyede içtima edeceğinden esas nizamna· 
menin 43 ncü maddesi mucibince asaleten veya vekaleten lliakal 
beş hisseye malik olan bissedaranın 46 ncı madde mucibince ha. 
mil olduklan biue senetlerini içtima gününden nihayet beş gün 
evvel muvakkat makbuz mukabilinde bankaya teslim etmeleri ve 
içtimada hazır bulunmalan ilan olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - İdare meclisi raporunun okunması ve senelik bilanço ve 

kir, zarar heıabatının tetkikile tasdiki ve 1939 senesi masraf 
bütçesinin kabul ve tasdiki. 

2 - Murakıp raporunun okunması ve yeni murakıp intihabı. 
3 - istifa eden ve müddeti biten idare meclisi azaları yerine 

yeailerinin intihabı. 1250 

- Eent1er Demiray' a -
lı. Yoksa gidecekmiıin? Tabiat 
birbirimizi tamamlamak için ya
ratmıştı. Goetbe: sevmek~{bizde 
bir eksikliği tamamlamaktır der. 
Haybat o da boşmuş. 

Fedre, cisimleri için yaşama· 
yıp ruhlarına ehemmiyet veren· 
ler nereye gittiklerini bilmiyen
lerin yolunu takip etmezlerdi. 
derdi. Acaba sen, Fedrenin ma
lum yollarında mı gezeceksin? 
Öyle ise git st:vgiHm. Fakat 
giderken göolümüde götürme. 
Zira aşksız ten bir iaşedir, bir 
canki aşksızdır. diri sayılmaz. 

Ben derdinle doluyum. Her kalp 
derdi aşkınla derman bulamaz 
güzelim; Gönlümü götürme. Be
ni baki gibi zaman, hByat ve 
fırsat diişkünü yapma. Ben du
daklarımda 
Cihan efsanedir aldanma baki 
Gamı, şadı, hayali heba benzer 

siSzlerini mırıldanamam. 
Ben Myronun; sevmek, r şiir 

yazmak, resim çizmek, heykel 
vapmak ve felsefe yaratmak 
isteyen ruh aleminde dolaşma
lıyım. Ben Füzulinin, :: Rasinin, 
Dantenio, Bethovenin ve Hogo· 
nun ilihi aşklannı fyaşamak is• 
terdim. Ben senin cismini iste· 
medim. Git güzelim git. Fakat 
seni ölürken de unutmıyacağım! 
Naşımı bir etim dışarıda olarak 
gamdüreceğim. Çünki baharda 
çiçekler açtığı zamanlar sen kır· 
lara çıkacaksın. Belki parmak
larımdan vücut bulan bu kır 
çiçeğini göğsüne takacak, kok
layarak öpüp seveceksin. Hiç 
olmazsa dünyada mesut etme
diğin bu faniyi mezarda olsun 
bahtiyar etmiş olursun .. 

Öğretmen 
Sadettin Çağlarca 

Aydın tupu sicil 
hafızlığından 

Teki köyü dede boğazı 

mu-

mev· 

kiinde doğusu azılı mehmet ve 
arnavut nuri batısı apdullah 

oğlu hayrullah kuzt-:yi arnavut 
nuri kıplesi hüseyin oğlu ahmet 

ile 15 dekar ve yine çay kena
rı mevkiinde doğusu malül e
min kuzeyi hazineye ait tarla 

batısı çay kıblesi yol ile çevrili 
10 dekar yine ayni mevkide 
doğusu tahsildar nuri ve halil 
oğlu İsmail ÇllVUŞ kuzeyi yol 
batısı çay güneyi dere ve çay 
ile çevrili 6 dekar 3 kıta tarla 
camciyandan metruk olup 2510 
sayılı iskan kanununun hüküm-

leri dahilinde borçlanma sure

tiyle abdullah oğlu şabana ve· 
rileceğinden tesçili istenilmek
tedir. Tahkikatı için mahalline 
memur gönderilecektir. 

Bu yerle alakalı olanlar var
sa ilan tarihinden 11 gün sonra 
yerinde bulunacak memura ve 
yahutta idaremize 1222 fiş nu
marasiyle muracaatları ilan c-
lunur. 1249 

imtiyaz nlıibi ve Uınumj Neşriyat 
Müdilrü : Etem Mcndrc• 

Basıldığı yer 
C il P Basımcvi 

YOZ s 

Kaza ile Felaket 
- Söyle bakayım akıllı koca• 

cığım. Kaza ile fehıketin ara• 
sında ne fark vardır. 

- Kaza ile felaketin arasın• 
daki fark gayet basittir. 

- Nasıl, izah et bakayım. 
- Peki, fakat daha evvel 

şunu söyliyeyim ki ilmi mese• 
lelerde darılmak olmaz. Verce-
ğim izahat seni gücendirme• 
meli. 

- Neden güceneyim ?.. Söy· 
le dinliyorum. 

- Kaza ile feliiketin farkını 
sana şu misil ile izah edebi-
lirim. Eğer senin abnen, benim 
muhterem kayın validem ayağı 
kayıpta denize düşerse itte b11 
bir kazadır. Öyle değil mi? 

- Tabii... bunda darılacak 
ne var. 

- Dur acele etme, tamamen 
izah edemedim. Şayet mubte• 
rem kayın validem denize düş· 
tilğü zaman biri vaktinde yeti• 
şirde kurtarırsa; jıte buda bir 
felakettir. 

En kolay şey 
Viktor Hügoya sormuşlar: 
- Dünyada en kolay şey nedir? 
- Ölüm. · 

- · Niçin? 
- Çünki ölümde, zengin fa-

kir, akıllı aptal zayıf ve kuv
vetli; hülasa her kes muvaffak 
olur. 

Vatan 
Muallim - Oğlum Ahmet va· 

tan nedir? 
Ahmet - Vatan bizim ana• 

mızdır bay öğretmen. 
Muallim - Aferin.. Sende 

söyle bakalık Mehmet. 
Mehmet - (Derin derin dü

şündükten sonra) Ahmedin ana• 
sı efendim. 

Çine P. T. T. şefliğin
den 

Çıralı çam cinsicden (900) 
adet telgraf direği 13/3/939 
tarihinde Çinede on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuş 
isede bu müddet zarfında talib 
zuhur etmediğinden ekıiltme 
28/3/939 tarihinden itibaren on 
gün daha temdit edilmiştir. Ta
lip olanların Çine P. T. T. 
şefliğine müracaatları ilan olu· 
nur. 1241 31 4 

Vilayet daimi 
encümeninden 

Açık eksitmeye konulan 7049 
lira 77 kuruş keşif bedelli Ka-
racasu mektebi ikinci kısım in
şaatına 10 gün uzatılma sonun-
da talip çıkmadı~ınan 30/3/939 
tarihinden itibaren bir ay müd· 
det pazırlığa bırakılmıştır. 
Pnzarlık 30/3/939 tarihinden 

1151939 tarihine kadar encü-
men toplantı günleri olan pa· 
zartesi ve perşenbe günleri saat 
15 te vilayet daimi encünıenin
de yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif; metraj ve 
şatmame nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
528 lira 73 lrnfUştur. . 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet 
vesikaları ve ticaret odası ve
sikalarile yukarda yazılı glin 
ve saatlerde vilayet encümeni· 
ne gelmeleri ilin olunr. 1251 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene ırünü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarıamba 

" 

Pertembe 

" 
Cuma 

Cumartesi 

" 

Saat 

2-3 

3 - 4 
4-5 

2-3 
3 - 4 

4 - 5 

5 - 6 

4 - 5 

Doktor arkadaşımıı:ın adı • 

Doktor F abrettin Süg6r ı 
(Çocuk haatalıklan mütahamaı) : 

Operatör Medeni Boyer : 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaha1sı11) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahaa•111) 

Doktor Muhsin 
{iç hastalıkları mutabawıı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(İntani hastalıklar mutabasaııı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın haıtahklan mutabaasııı) 

2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan D 
3 - 4 Doktor Halil Gözaydın • 

a .. ııımını111111nıımu~11 ııımı~ıımıııımnnıımıı lll!!lfı ııuııuıı;ıııırııı'11ce 
p6a ılıııl6.~8Qdıııl~66 dllllııılıılıı~ıtılllll!ı.ııllh6tllı~6~ 

Süleyman Gezer- Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, buluomıyan 

kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
fİtli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

rJiBS':·::.~2~ ... ~~····~*·•'~ .... ,.. ....... ... 
! Doktor Şevket Kırbaş : 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • f Muayenehanesini 'Cumhuriyet mahallesinde avukat + 
+ B. İhsanın evine nakletmiştir. + 
+ hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve • 
: öğleden sonr saat iiçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ! 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tablilitı icra + 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- .t. 
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) j• 
·~~ıı;ııııı..;.111~~· .. •;ıııııı ••• ~~····~~ ~ııw.ı..-.:ıı:ı;,c:b • ~~~ 

•••• ,,.., ........ ,.. •• + ....... ,,.... ....•..•. ~.·~····~ 
Türkçe - Fransızca - İngiıizce - Almanca 

dilleri üzerine 

Resimle büyük lôgat 
7 2 lugat kitabı bir arada 

HABER gazatesi memleket kültürüne bir hizmet olmak lizere 

11 mayıs 1939 
Tarihinden itibaren her gün HABER gazetesi içinde for

ma forma bu kıymetli eserin neşrine başlıyor. 
Eser hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 

" İstanbulda HABER gazetesi idarehanesi ,, adresine bir 
kartla müracaat edebilirler. 4 7 1248 

~ • • .--+"''y • • • • ..-..-.. • • ... y • • • 

Nazilli 
Ziraat Bankasına bağlı 609 sayılı Tarım kredi 
Kooperatifinden~: 
2836 Sayılı kanuna göre teşkil edilmiş bulunan ve ortakların

dan üçte ikisinin ekseriyetiyle 609 sayılı Çiftlik Tarım kredi koo
peratifiyle birleşmesine ~arar verilen 631 sayılı a.zizabat koopera
tifinin bu birleşme kararı Tiirkiye Cumhuriyeti iktisat Vekaleti 
ve Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce tasdik buyrulmuş oldu
&"undan alakadar ortakların 8 mart 939 tarihinden itibaren altı ay 
zarfında (Hali tasfiyede bulunan 631 sayılı Azizabat Tarım kredi 
kooperatifine) müracaat etmeleri, Türk Ticaret kanununun 460 ıncı 
ve kooperatif ana mukavelesinin 72 ve 74 üncü maddeleri muci-
bince ilin olunur. (1212) 18 24 4 

A.YDIN IATI ı 4t6 

Her Çt"şit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her ·marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alitı musi
kiye, · hurda vat, pipo ve sıhhi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

-------------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolarımız 

şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

12 ay veresiye satış -
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C. H. P. 
• • 

BASIM EVi 
------":ı ------llWıl 

Belediyelerimiz için Son f or

bütceleri 
' 

mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile
rine arzeyler. 

1 


