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KiJgcillilk davasında 
ftelalılıl farkları ·--Yıllarclaa lteri d~nm eden bir 
tltı't'.:dır ba .. 

Bizim gibi d<Jrtte üçii köylü 

olan v-e en ileri hamlelerle biiyük 

bu inkllip· yapmıt bir millet için 

hı.ı dava gayet tabll bir şeydir. 

K.iiyüı:ı ve köylüoön kalkması 

ıw•mek bütan ta.rkiyenin kalktn· 
m iN demektir. 

Bunu Büpk Şef; 
~öylü yurclan efendiaidir. 

S5zü ile dtımarlafbrdı. 
Yalnuı; bv duayı göden n 

~11ndtlerine k5feü diyenlerin bu 

tkı..a etrafınct. \'C)k farklı telik

kUeri war. 
Ba .. larında bu köy ve k3ylü 

~VUI ideta bir tilr mevzuu olu· 

"'°'· Bu me.su onlar lçln aüalU 
~1. · be1eeanla yasılar yazmağa ve-

mk tetkil ediyor. 
Ba:11 lca1cillerimla, bu davayı; 

~"11pa ve Amwlkadakl k6ycö.1Gk 

diistur1anna tatbik ederek lıalet

ntei'c çahıyoriar. 
Bir li111m lr.81ciilerimbde bu 

~f!I içioclen. yani k~ylilni1n ve 

\ı~pD içi•e girerek o karakteri 
bıt all"ID n loklllbın istediği JÖ• 
ıı<bJ6te uyd.mak .-aretile hallet· 

Mtğe çabııpnar. 
Ba davayı edebiyat mevzuu 

yapıankars, nHaayet ldSycülöj'il bir 

t?'tiket yapmafı Ye ayleee ODU 

iltism&r etmeli dGtlnenlerl bir 

tarafa koyuJOrum. 
'Sa iti ciddi olarak .benlmsemlı 

1-.ırularıo pkanda da yazdığım 

" çhlle mak1atları bir olduğu 
helde tellkkl eclltlerlndeki fark-

lercbr ki pyeye bir ayak evvel 

11c: istealleıa 4eldlde varılmaeına 

rtıa•la tetkil etl1llttlr ve ediyor. 

Bau k3yeiler k6y ve k8ylünün 

tı.:alkınma duaıını bir para iti 

olarak tellkki ediyorlar.· 

Diyorlar ki ; klSyil detlştirmek, 
kliyii ve körlüyii yükseltmek için 
ona irtad ye terfih etmek lazım

dır. Buda ancak bol para Ue ya
ımlabileeek bir iştir. 

Bir k111m köycülurimlzde; 

Köylü ı yurdun efendiaidlr. Di

yt:n ve ona daha inkılibın ilk 

gününden itibaren .iyık olduğu 

ebe.'Umiyeti ve mevkii veren Ata· 
rlrk ve tokilip hükümeti · hiçbir 
aalllet k8ylüıiinÜD mazhar olamadığı 
bb çok mü•aadata mazhar ktl-
mak ıuretile onun yükünü ha

ffftetmifler, on• imkin n;sbetio

c~ refah yoluna sokmuşlardır. 

Aşardan ve buna benziyen bir 

~ok tekallften kurtulan kaylümüz 
rtfin arbk kendi köriinde kendi-

Telgraf haberleri 
Filistin meselesi gün geçtikçe 
ehemmiyetli bir safhaya giriyor 

------------------------Tevkif at Devam Ediyor 
Kudüste Büyük Bir Yangın Oldu 
Kudüs, 16 (A.A.) - Filistin Miiftü•ü Suriyeye gltmlttir. 

logilizler Filistinln şimal hudutlarını tamamen kapatmı,tırlar. 
Fili•tinde ba,lamıt olan tevkifat devam ediyor. Muhtelif yerlerde 
yeniden bir çok kimseler tevkif edilmiılerdir. 

Bu sabah Kudüıte büyük bir yangın çıkmıf ve gümrük daire
siyle tel•iz telgraf salonu ve diğer baza binalarla bir tayyare m~ydanı 
tamamen yanmı4br. 

Mısır KapitillAsgon
larının kaldırılması 
muahedesi merigete 

girdi 
--:ı.---

Kahire 16 ( Radyo ) - Mısırda 

kapitolaayonların kaldarılmaaı 

hakkındaki muahedenln meriyete 

girmesi münaaebetile dün burada 
fevkalade merasim yapılnnftır. 

Bu mer~•lınde biuat Samejeate 
kıral ikinci Farukta bulunuıtur. 

Dün Trabluaa yeniden iki bin 
üçyüz ltalyan askeri daha git· 

mittir. 

ltalya Trabulus
garba asker 
gönderiyor -···-Roma, 16 ( Radyo ) 59 uncu 

piyade alayına mensup bazı bir

likler Trabuluı garba hareket 
etmiştir, 

ıini ve köyünü yükseltmek için 

kudret ve kabiliyet ile çalışma 

imkiuları yaratılmı4br. 

Binaenaley if, para iti değil, 

köylünün arasına girerek ona 

en pratik yükselme yolunu göa

ierebilmenin sırrını bulmak işidir. 

Diyorlar. 
Halbuki dava; böyle münakaşa-

larla vakit ,.,eçirmeğe müteham

mil değildir. 

Asiler muhakeme 
ediliyorlar 

Ankara, 16 ( A. A. ) - Denim 

isyanı maznunlarının muhakeme

lerine TunceH ağır ceza muhake· 
mesinde devam edilmektedir. 

Ademi mildahale 
komif P-Ri toolandı 

Londra 16 ( A. A. ) - bpaaya 

itlerine ademi müdahale tali ko

mitesi bu fiin toplandı. 
Bu toplanmada lngillz ve Fran• 

sız delegeleri devletleri ııkı bil' 

teşriki mesaiye davet ederek, 
komitenin gönOIHUer meaeleıiade 
en kısa bir zamanda müsbct Wr 
neticeye varmaaanın zaruri oldu
junu ileri ıürmlltler ve akıl 
takdirde fngiltere ve FranAaın 
kendi menf aatlarının icap ettirdi· 

diği bütün tedbirlere teve•ıill hu· 
suıunda hareket aerbestilerlııl ele 

alacaklarını s~ylemitlerdlr. 

Londra 16 (Radyo) - Saat 

10/30 da toplanması kararlqbrı

lan ademi müdahale komitoıi 

saat 11 de toplanmıştır. Ve eel
•e 12/30 dan biraz sonra tatil 
edilmiştir. 

Celse esnasında lngiliz ve Fran
sız mürahhuları mensup olduk· 

ları hükümetlerin noktai nazar
larını izah etmişlerdir. Ôj'renildi
ğine göre komite önümüzeki 
hafta tekrar toplanacaktır. 

Aydın Atatilrk 
Anıtı için 

Haber aldJtımıza göre Mtlli 
Aydın Bankaıının idare nteeUtl 

enelki rön yapbl'ı toplanb11nda 

Aydında yaptırılması d6f4nllen 
Atatlrlıı Anıtının projelerini J"st>

brma muraf ına yardım olmek 

Öıtere Beladlyemiı emrine bef:rlz 

Ura tah•t. etmit H Beledl7e Re-

11.lljine blldirmittir. 

Şehrimizin 8z mah olan Mlllt 
Aydın Bankaıının ba bareketfnl 

kaydeder ve proje mü .. baka11nm 

reclkttrllmemeainl alikaclarlanlan 

rica ederiz. 

Kahraman askerle
rimiz dön-Qgorlar 
BGyGk Ere manevralarında f>a .. 

tUn bayilk komutanlarının t.k
dirlerlni kazanan kahraman or
dumusun bu manevraya lttlrlk 

eden kıtalara dGnden ltlberen rer~ 

lerlae d~nmete batlamıtlardar. 
Ba mev•nd• .uı.. • ... ı. ·•·-·-

mııda öfleden aonra Aydan• p-
mlt Ye rarnl&ODUDa yerlefmlftlr, 

Bltiln kıtalann ıtıbay .e efra. 

dı çok neteli ve çok ılndecllrier. 
Alayımıza Hot geldin derlı. 

B. Eden milhlm bir 
nutuk slJgledl 

Loadra 17 ( A. A.) - ln,ııu 
harleiye nazırı B. Eden ıtayledltf 

bir nutukta beynelmilel .adyetl 

naevzuubabsederekı 

( - Bu poki ndyet alenen 
1116dabale ve alenen mevcut 

muabedelerln lhlili kellaaele

rinden batka bir tekilde tav.at 
ecHlemez. ) Demlttir. B. Ed.,nı 

bufiinkü kargaşalıkta Avrupa H 

uzak tarkta eereyan eden fecarl 

içinde bütün gayretlerin lmkln
ıızlıkların pe,inde koşmayarak 
en ziyade ictinab edilen neticeye 
meydan vermiyerek yapılacak 

şey il'lerinde teksif ediloıesi lizım 
gelditinl ılSylemittir. 

Köylünün ve köyün kalkması 

işinin de büyük lnkilibımızın di

ğer işlerile muvazi bir şekilde 
yürümesi ve ilerleınesi lazımdır. 

Her geçen gün zarardır. 

Yine uykuya daldı! 

Köylünün kalkınması işinde 

her şeyden evvel göycülük iddia· 

aanda bulunanların elele vermele· 

ri ve bu davada en iyi hal tarzı· 

nı bulmut olan Cumhuriyet Hü
kumetinin gösterdiği yollarda 

feragat ve fedakarlıkla çalışmağa 

başlamaları lazımdır. 
Çataloğlu 

M anevralar dolayısile, Ay· 
dm, mütemadi ve uğul
tulu bir faaliyet hayata 

geçirdi. Büyük şehirlere mah-
sus bir hayhuy içinde; daima 
canh, daima uyamk, daima 
zinde bir halde idi. 

Sokaklar; gece ve gündüz, 
gelip geçenlerle; dükkanlar 
ve mağazalar mütemadiyen 
girip çıkanlarla dolup taşıyor• 

du ve meydanlar, öbek öbek 
toplananlarla bir alemdi. 

Aydınhlar; sevinç ve neş'e 
içinde sokaklara dökülmiişler, 
her geçen tayyare, het geçen 
askeri kıta; onlarda merak ve 
heycan uyandırmış, eskiden 
erkence yatağına girenler bi
le, gece yarılarına kadar ken- . 
dilerini ıokaklardan alama • 

( Devaau 3acil aablfede ) 



voı2 AYDIN 

lı bnananun tatbikatı 

~ren müesseseler dahili tali
matnamelerini nasıl yapacaklar 

lkbsat vekaleti vilayetlere bir tamim gönderdi 
İı kanununun 29 uncu maddesi mucibince her iş verenin 

yapmağa mecbur olduğu dahili talimatnamelerde bulun ası 
llzımgelen hususlara dair 15 Eılül 937 tarihinde Anadolu 
ajansı vasıtasile ve aynca 1 S Eylôl 937 tarihli resmi gazete 
ile neıredilmiş olan bu tebliğin nasıl tatbik edileceği hakkın
da lktısat vekaleti viliyetlere bir tamim göndermiştir. 

Bltün iş müesseselerini çok yakından alakadar eden resmi 
tebliğ ile izahnameyi aynen neşrediyoruz: 

-1- 1 
İt kanunanun 29 uncu maddesinin 
l pmaralı bendi mucibince bil

umum i11erlerindeki it tartlarını 
1tc:Uerin tabi tutuldukları inzibat, 

.. tlık koruma ve it emniyeti 
~c:aplarını göstermek üzere it ve-

tenlerin yapmakla mükellef bu· 
bulundklan dahili tallmatnamele

ll'in ihtiva etmeleri lüzım gelen 

AıulUlar •tatıda yazılı olduğu 

ve,hlle alakadarlara bildirilir. 

1 - TalimatnatDenin, ityerlnin 
umumuna ıamil olup olmadıtının 

ve t•Jet luerinin bazı k111mları 

!için am talimatnameler var1a 
banların nerelere ve hangi itlere 

ıınahıuı bulandutunun taaribi . 
2' .:_ ltçi alma uıullerl, tartlar, 

te~iller ve iıtenilen vesikalar. 

3 - lfçile•·e t•tbik olunan tec· 
riibe mGddetinin tayini (Muhtelif 

guruplard~ki itçiler için bu müd

det tehalüf ediyor1a bu cihetin 
...... - .... , 

4 ~ A). Haftanın Uk bet gü. 
niine, 

Camarte1i gününe,• 

Bayram rGnlerl arife1ine 
ve çalıttatı takdirde pazar 
bayram glnlerlne aid gDn· 
ilk itin ve mecburi din
lenmelerin mukannen bat· 
lanııç ve bitme zamanları
aın teabiti . 

8) Yllın muhtelif meY1imle-

AyClc11ın tehilraeu6'l 
~ -----

rlne luerinin muhtelif kı-

ıımlarına, 

Kadın ve erkek işçilere, 

18 yatını doJdurmut veya 
henüz doldurmaınıt olanlar 
ile küçüklere ve 
Muhtelif işçi guruplarına 

göre çabtma ve dinlenme 
zamanlarının başlama ve 
bitme saatları detittlrdiği 
takdirde bu vaziyetler için 

ve 
Müteaddit itçi postaları ile 

çalıtılıyoraa her iıçi poı

taıı hakkında, 

Yukarda (A) bendinde ya

zılı huıuslann ayrı ayrı 

göıterlhnesi . 

5 - Haftalık muntazam çahtma 
müddetinin tesbiti ve lü

zumu halinde, 
Yılın muhtelif menimle

rine, 
fıyerinin erLr•l. .......... ı~ .. -
dın olmalarına, 

Yatlarına, 

Dahil oldukları guruplara 

göre ve 
MGteaddit işçi postaları ile 
çalıııhyorsa her poıta için 
bu müddetin ayrı ayrı ta

yini. 
6 .- it kanununun 37 inci mad· 

desi mucibince itçilerln mukan• 
nen çalııma müddetlerinden daha 

fazla çalıştıkları it kısımlarile itçi 

• 
Baht işi --·-=--

Roman 

Bu IOn gec:e odamızda bat ba. 
ta kaldıtımız zaman Zeynebln 
b6tdn metaneti ve bütün tabam
mlll birden eridi, ç5ıüldü. 

Hem için, için atlıyor, hem be
nimle kona~uyordu. 

- Ah ne olurdu, ben de senin
le beraber gidebilseydim, diyor
du. Teessür derecem onunkinden 
aıatı dejildi. Hayatımda kadını, 
eı kadıD1 ilk olarak onun şah
sında tanımı,tım . 

Beni o kadar şefkat ve o kadar 
sevgi ile aarınıttaki ; şirndi artık 
ondan ayrılmamın kat'i olarak 
tahakkuk ettiği bu anda; bu ay
nbğın benliti .nde yaratacağı bot
lugun hiçbir Şeyle dolamıyacatını 
acı acı hissediyordum. Onunla 
beraber atlıyordum. 

Bu lstetini duyunca; 
- Seni bağlayan hiçbir kayit 

Yazan: V. H. 

yok ki gidebilseydim, diyonun. 
Kalk l'idellm, dedim. 

Bunun olmayacağını, olamıya
catını ben de pek ili biliyordum. 

Boynunu bükerek cevap verdi. 
- Macid ; etleniyor muaun be

nimle ? 
Beni bağlayan bir kayıt yok 

olduğun ben de biliyorum. Fakat 
seni bağlayan kayıtlar var. Beni 
oraya babanın ve annenin oca
tına. ne sıfatla götüreceksin ? 
Karım mı diyeceksin ? Hayır. 

Metresim ml diyeceksin ? Bunu 
ne aea aCSyleye bilirain, ne de 
ben orada bu ııfata katlanabili
rim. 

- - Sen gelmeti istedikten aon· 
ra ben onun çaresini bulurum. 
Meseli .. Şey fey ... diye 

Sozümü kesti. 

Yine ugkLga daldı/ 

(Bqtaraf lnci ıahlfed4ı) 

mıılardı. 

En büyüğünü ve blyüklerini 
. görmek bahtiyarlığına eren 
ve büyük ordunun bllyük ma
reşalını gecelerce sinesinde u
yutan halk, payansız bir neş'e 
içinde çalkanmış, durmuştu. 

Dünden itibaren, .Aydın, 
eski ölgün hayatına yeniden 
başladı. 

Dün, bir tamdığına mektup 
yazan bir arkadaş, bana: 

- Dinle, dedi, mektubu
mun sonunu bak nasıl yazdım. 

Ve okumaya başladı. Aynen 
buraya alıyorum: 

[ ... sana Aydından verile
cek "Havadis" yok. Manev
ralar dolayısile bir kaç gün 

guruplarının g3serllmesi. Günlük 
ve haftalık olarak kebul edile- . 
cek fazla çabıma saatlarile bun· 
ların bil sene içinde tatbik edile
bilecelderi günlerin tesbiti. Fazla 

saatlar için verilecek munzam üc

retlerin tayini. 
7 - iş kanununun 41 ci mad

desi mucibince işyerlerinde tat· 
bik edilen çalışma ve dinlenme 

müddetlerine ait saatlerin o mev· 
kideki hangi saate gare ayar 

edilditinin tasrihi. 
8 - Gece: 

Cumarteıi ıünü ıaat 13 

Pazar günü ve 
29 ilk teırinde 

iuerlerinin bazı kısımlarında 

mukannen surette çalıııldıtı tak
dirde bu kııımJarın ve orada ça• 

lıtan işçi guruplarının gaıterilmesi. 

9 - it kanununun 46 ınc:ı mad
desinin 111 numaralı beıadlnde 

yazılmıt olduğu üzere, it yerinin 

kanuni bir mecburiyet olmakıızın 
müeıaeaece ittihu edilmiı uıule 

göre bazı günlerde kapanması 

- Bak Macid, 1en bile hemeb 
yakıtıkh bir sanat bulam1yor1un . 
Bu olmıyacak bahıi bırakabm. 

Sonra ilave etti: 
- Şimdi dinle. Bak sana ıöy• 

Uyeceklerim var. 
Tebdilihavan iki ay. iki ay 

belki bize çok uzun g&Gnec:ek. 
Lildn ne de olsa geçecek bir 
zamandır. Seni ben burada bGtün 
varlığımla betrliyeceğim. 

Macid; sana evvelce taylemit· 
tim. Sen benim severek, iıtiye• 
rek hayatıma karıtbrdığım vemu 
kadderatımı mukadderabna bat
ladığım ilk erkeksin. Macıd; ten 
benim için bu dünyada her ıeysin. 1 

Seni nasıl sevdiğimi tarit edemem. 1 

Bunu anlıyabilmen için kalbimi 
görebilmen, okuyabilmen lizım .. 

Bütün ürnitleriınl sana batla
'dun. Senin için yapmıyacağım 
fedakarlık yoktur. Büna mukabil 
senden istediğim bir tek fH var .• 

Bana ihanet etmemek. Belki 
bir gün benden bıkacaksın Macid .. 

itte benim hayatımın yegine 
korkusu bu .• 

Llkin bugiin için tamamea be-

SAYI: 71 

Fllilltlnde. 
Karışılılık.lar. 
iıkeaderlye 16 ( ~dyo) - Kıı·· 

düa ile Hayfa araıın«t,ki muJ.a. 

bere telleri keailmlt~· ı 

··-Zabitada: 

Bir dagalı hadisesi 
lS/10/937 Cuma günü Veyaı 

Pata mahallesinde oturan ibrahhn 
kızı Saniye hamal Abdulkad~· 

oğlu Mehmet t~rafından dövüldi-\ 
tünden suçlu zabitaca yakala~mo~ 
ve mahkemeye verilmlttlr. 

büyük ve miskin uykusundan . 
uyandı. işte o kadar .. Şimch. 
yine uykuya dalda. Biz, ~. 
derin ve tükenmez uyku jçind~ 
bir sairi filmeıiam gibi dola· 
şıyoruz. Böyle muhitte ve bay
le insanlarda ne havadis olur,?} 

GONCO 

halinde, itbu günlerde itçiler e 

verilecek ücretlerin teabiti ve · ı 

günlerde müeıaeae ~imllen k-. .. 
~nmayıp ta ancak b-.ı lqsımJ, .. 

rı itlemeye devam edlroru, bu 
kısımlarda çah,.acak itçl . gurup • .. 
)arının ve onlara verilecek ücre•· ·. 
)erin taırihi. 

10 - ( Hafta tatili) ve ( ulus•• 
bayram ve genel tatiller) hakkı•· 
daki kanunlara g5re Cumarte.1f_ 

günü ötleden sonra ve Paza,· 

günleri çalıtıldıt• t~kdirde . b•t 

suretle itletilen İıçiler~ baftaaııı •. 

diter hangi 'önlerinde tatil v.r1~- . 

lecetinin teabiti. . , 
11 - işçi . postaları kallanıla•L 

itlerde it kanununun 43 .c:~ mad··. 
d~ıioin iV numaralı fıkraaınıt 

·, 
göre postaların ne suretle aıray ı 
konuldutu. · ' 

12 - Gün, .• 
Saat ,. 
Hafta, a1 veya bafkıt 

zaman ölçüi ve parp 

veya it miktara . 
Ozerlnden ücreti .... pla~" • 

itlerin n ifçl guraplaUDlll g& · .. 
terllmeal. 

nim oldutona inanmakla bahtl·
yarım. Git. Allenl s3r ben bb 
aynhk müddetini aeni dGtiinmek .. 
le geçlrecejim. Çok .. anm k: 
aen de beni düt6necelıala. 

Orada kendine iyi ltak. Bu" 
da ıık ıık mektup yaı. · ~11 ya ... 
mauan da ben 1ana ~ok 7ua-
cağım. ' r ' . 

Sabahı böyle ettili:. Ne o, ne Cle 
ben uyumamıştık. • 

Tren aktam Oıtl kalkıyordu. 
Öğleye kadar etJalanmı hazırla
makla utrattık. 

Uğrattık diyorum. Benim pek 
basit olan etyam ; Zeyneple aile· 
sinin tiddetle lüzumundan bah· 
aederek ilive ettikleri bir sürl 
şeylerle hakikaten ufra,tılmaksı· 
zın yerleıtirilmeyecelı bir hale 
gf'lmitti. 

Otle 1emejiaden sonra Recebi 
eualarla yola çıkardık. Bizde 
biraz 10naa hareket ettik. Biltii• 
ricalanma ratmea Zeynebin ab • 
laıı ile anneıide beni ıeçlrmete 
gelmekte ısar etmitlerdi. 

Büyik Hanım; 
(DeYAıaJ yann) 
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Tehlike alla tmışlar 
} ..... 
Koçarlı ( Huauıı ) - 15 Birin-

ci il'eşrin &'ecesi aaat 12 de erte

~ günkü resmi geçidi görmek 

üzre 8 kltilik bir kafile koçarlı

dan hareketle menderesi camız 

l\l'abaılle geçerlerken soyan akın

haına kapılarak hayatlarını kur

tara bimek için Yanık küprü

ııin direklerine sarılarak feryada 

batlamıılar. Bu hali ır<Sren ikinci 
bir kafile hemen koçarlıya ko

tarak vakayı alakadarlara bildir

nıiş kamunbay ve maiyeti bir 

kamyonla acele mahaJli vakaya 

koşmuş beraberleriode getirdikle

ri kalın ipleri bu yanık direklere 
germek ve HalilbevJiden Tevfik 

çawaıan büyük fedakarlığı saye
sinde bu zavallıları karaya çıkar

ııuta ve hayatlarını kurtarmağa 

xnavaffak olmuşlardn. 

~k acıkh olan bu bale yetişen 
ve 8 kltiyi muhakkak bir aliim
öen kurtaranlara teşekkürü bir 

bor-ç bilirkent müteakıp buna 

benzer ka1:alarında aoGae geçil

mesi için elzem. olan k6prünün 

biran evvel yapılmasını alakadar 

makamdan yalvarırız. 

16/10/937 geccaide yine iki kl

şl bofulmak üzere iken kurtarıl

metbr. 

Nöbetçi Eczane 
Bu gece nöbetçilik Gazi 

Bulvarında Halit Tığlı oğlu 
eezaııeıindedir. 

Gaip aranıyor 
Aslen Bosnalıyım eski ismim 

Q.ecep 4lmdiki Şabandır babamın 

adı Muharrem annemin Hayrlydir. 

On iki sene ~vvel kaybettiğim 

ve ş imdi on dart yaşında olan 

hemşirem. Ayteoln Aydında hiz
metcilik ettiğini öğrendim. Bilen 

Ye ianıyanların belediye kartııın

da kahveci Rıfata malumat 
•ermelerini ioıaoiyet namma ri· 
ea ederim. Kardeti Recep 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Semerci haci Şahin ahme
din uhdesinde iken 35 sene 
enrel 6lmeıile vereseıine in· 
tikal ettiği bildirilen ve kızı 
esmanın aydın istasyonunda 
manavracı tabire olan borcun
dan dolayı icraca verilen se
lihiyet tezkeresi mucibince 
tescili istenilen ova emiri kö
yünün azmak civarı mevkiin
de abat oğlu ismail kürt Ali 
filibiden metriik tar la ve yol 
ile çevrili tarla ile yine ayni 
köyün döşeme başı mevkiinde 
doğusu Hasan veresesi batısı 
deveci oğlu hafız kuzeyi yol 
güneyi deveci oğlu hafız ile 
çevrili tarlaların tapu ıiciliode 
kaydı olmadığından senetsiz 
tasarruftan tescili için gazete 
ile ilin tarihinin 11 nci günü 

berayi tahkik yerlerine me· 
mur gönderilecektir. 

Bu taşıtsızlar üzerinde ayni 
hak iddiasında bulunanların 
ellerindeki muteber belgele
rile birlikte yerinde buluna· 
cak msmura yahutta bu müd
det içinde tapu sicil muhafız-
lığına 443 fiş sayısiyle müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

(151) 
imtiyaz aabibl u Umumi Netrlyat 

MüdürU ı Etem Mendrea 

Basıldığı yer ı 

C. H. P. Baaımevj 
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Memleket hastanesinin ihtiyacı olan aşağıda isimleri ve 
muhammen kıymetleri yazılı eşya 251101931 pazarteıi günüı 
saat onbeşte ihleleri yapılmak üzere 20 gün müddetle eksilt~ 
meye çıkarılmıştır. Numune ve şeraiti öğrenmek isteyenlerim 
daimi encümen kalemine D)Üracaatları . 

Adet ismi Muhamman kıymetj 

25 Top Kefenlik bez 900 Kr. 
20 ,, Kılıfhk 0 750 Kr. 
50 " Kaput " 750 ,, 

150 Don 90 ,, 
150 Gömlek 125 " 

60 ila90 Ton maden kö. 750 11 

(139) 

Teminat akçesl 

16 87.5 
11 25 
2s ıs 
10 15 
24 20 
24 20 

8 12 18 
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ilin 
l 7llaget Malıammdan 

Ayclm ve clvannın Akala 
pamuk mmtaka&1 sahasına gir
mesi dolayısiyle pamuklann 
mı'bzerle ekilmesi, çapa maki
ııelerUe çapalanması istihsal 
masrafı üzerinde müh;m tesir 

"'apacağı qikirdır. 
Bu noktayı nazı dikkate 

alarak arzu . eden çiftçiler 

mibzerle ekilişi ağrenmek 
üzere Nazilli ıslah istasyonuna 
gidip sitaj görebileceklerdir. 

Mibzer ve çapa makiaesi 
olmıyan küçük çiftçilerin tar
lalannı bir üç.ret mukabilinde 
ekmek suretiyle hem kendi
lerine iş bulmak ve hem de 
çiftçilerin tohumlarını ve ça
palarını itimad edebilecekleri 
işçilere yapbrmak mümkün 
olacağından öğrenmek iste
yenlerin ziraat odasına kay
dolmaları ilin olunur . . 

6 ay vade ile elbise 
Sümerbank yerli mallarından bilumum 

memurine elbise yapılmaktadır. Bu 
fırsahn kaçırılmaması 

Sümerbank yerli mallar terzihanesi 

(MUZAFFER ERA YDIN) 
Demiryolu caddesi : Aydın 

.......... ~ ........... ~ 
Foto Abbas Toğu ~ 

F otoğrafcılık ve levazimah 
• Atölyemizden her marka taze filim fotoğraf ma· f 0.al:m çok tık kornişler, albümler, rontken filim
ermı ucuz fiatla tedarik edebilirsiniz. Makinası ol-
~ıran amatörlere çeşitli ağrandisman yaphrmak 4J 
ıatiyenlere kolaylık gösterilir. 4Ii 

~ _!~ Aı.. Aydın büküınct bulvarı v:.kıffar idaresi altında ~ 
..-ı·~~lııılıııiııılııılt:ımllı~ı!Blıııı8ılııılıııilt. 

...................................................... : 
DOKTOR ı 

FAHREDDİN SÜGÜR j 
Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastahklan Mütalıasaısı ı 

Paris Tıp Fakültesi Hastanelerinden lhtiaaalı f 
_L•yen.fllaaue: Aydında Gazi Bulvannda Bafahoglu dikklıunın ı 
uzerinch her ıiin aabahdan akşama kadar Hutalannı kabul eder. ı 
~ ... ~ ... ~ ...................................... ....: 

I"'~' ·•'~•ıllıffllllllllllalmill 
~ Birinci sınıf dahili haatahklar mütehasınsı 

: Dr. HASAN TAHSİN SOYLU 
~ Pari• Malatiroloji mektebinden oe Jolailiye, çoeall! 
it laa•taneleri lıliniklerinJen mctzan S Hergün baataluuu Orta mek~p cadd .. i Eak~ 
~ bln'\sında kabul eder. (111) 

~ ' 1 1 ııMı~ılıııilıı 

C. H~ P. Basımevi 
iyi kiğıt, Sağlam ·cilt, Temiz baskılı her neYi 

köy evrakını hazırladıgını sayın müşterilerine 

arzeder .. 

AYDIN 
• • 

ilin; her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik· 
gazetesidir. 
,.- ilanlarınızı ( AYDIN ) · a veriniz. 

• 
Aydın ili Tarihi 

Yazan 

Asaf Gökbel 
Ve 

Hikmet Şölen 
tık zamanlardan Milli mücadele devrine kadar bütün tarih 

vakalanm resimleri ile beraber kaydeden kıymetli bir eaerdir. 

.· 

• 

Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederiz. . 
rıab 250 kuru,ıur. 


