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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

- . . . 
Cumhurreisımızın C. H. P. ViLAYET KONGRESi 
ilk seyahati 

F. R. ATAY 

ı n ·1k 
Muhterem ismet oan 1 

Cumburreisliği seyahatından An
karaya dönüyor. Scyabatın en 
büyllk kısmı, halk ile konuşma· 

Dün öğleden evvel toplanan Kongre samimi bir 
hava içinde müzakerelerine devam etti 

Kongre Bugün Tekrar Toplanacak Ve Dilekler Üzerinde Konuşacaktır 
h d'l . t' Biı naıart ğa aıre ı mıt ır. 

h ık l d v Tz· hal km içinden 
a çı ar egı ı , hb l'k 

. . d . Halka re er ı ve ıçın eyız. k k 
kadar onunla arkadaşlı ' ar-

' •· iar deılik ve sırdafhk etmegı ,ş .. 
edinmiıiıdir. ismet lnanil nun 

'k' 1 b' ay yirmi beş on ı ı yı , on ır ' . 
günlük başbakanlığı, bu yenı 
hükümet adamlığı vasfını ve ter-

b. . . . t ek aayreti ile 
ıyesını tesıs e m & • 

geçti. Halk, kendini anlamak ıs· 
b·ı· En ırak tiyeole konuşmayı 1 ır. 

ocaklardan büyük kurultaya ka-

d t . . halk dileklerine ar, par ımız . . 
daima büyük fırsatlar vermıttır 
ve bu 9ebeple, proıramımıı, •
kiki memleket dAvalarının ve 
ihtiyaçlarının bir terkibi olmuş• 
tur. 

Cumhurreiıimiz, gene bu s~· 
yahat 11rasında, Kastamonu . vı
liyet gongresini açmak veııle
ıinden istifade ederek, bütlln 
milletin can kulağı ile dinlediği 
bir de nutuk ıöylemiştir. On 
iki kilsur senelik başvekil sıfa-
tiyle yeni devletin baniyl~-
v • • t' ik eden ve cumburı-
gıne ıı ır .. 
yet müesseselerinin temellerı~ı 
kendi eliyle kuran büyilk ıahsı
yetin farikalarını bugün ö~e· 
necek değiliz. Fakat bu farıka· 

Partimiz VilAyet Kongres ka
zalardan gelen bütün delegele
rin iştiriki ve Genyöokurul ta
rafından müşahid gönderilen 
olarak Konya mebusu B. Ki· 
zım Okayın huzurlarile dün 
sabah saat onda Parti ku-
rağında toplanmtştır. 

Halkevi bandosunun çaldığı 
İstiklil marşından sonra Parti 
Tüzügünün 61 inci maddesi hük
müne tevfikan riyaset makamı
na geçerek Kongreyi açan ilbay 
ve Parti Başkan ·mız B. Ôzdemir 
Günday; ölümüyle bütün Türk 
milletinin kalbinde derin ve son
suz bir acı b1rakan Bilyük Şef 
Atatiirkün aziz hatırasını tak
dis ve tebcil için kangre umu-
mi heyetini beş dekika ayakta 
durmağa davet etmiştir. 

Bütün hazirun bu beş dakika
lık sükut vakfesini derin bir 
huşu içinde ve ayakta geçirdik-
ten sonra yerlerine oturmuşlar 
-ve müteakiben riyaset divanı 

seçimi yapılarak kongre ikir ci 
reisliğine B. Etem Mendres, sek
reterliklere de Sami Kutluğ 
( Nazilli ) ve Sabri Akın ( Ger
mencik ) intihap edilmiştir. 

Bu sırada kongre delegelerine 
içinde; 

1 - Kongre ruznamesi 

İlbay ve Parti Başkanımız 
Ö. Gündag 

\ 

lar o kadar güzel, ve Türk 
milletinin asırlardanberi hasret 
çektiği ıeylerdir ki. onları, Cum· 
hurreisi isme la6nüniln ağzından 
bir daha duymak, herkese ~d~ta 
yeni duyulmak şevkini vermııtır: 
.. Rahatça s6ylenebilen ve va· 
tandatla devlet memuru arasın
cictdi ve samimi ahenk bulunan 
yerlerde. ihtiyaçların tesviye ve 
temin edilmesi muhakkaktır. " 
"Partim'zin başhca kuvveti, bü
tün vatandaşların muhabbet ve 
itimadı olduğu gibi, başlıca va
zifesi de biltün vatandaıların 

2 - Ocak, Kamun ve ilçe 
kongrelerinden viliyet kongre
sine gelen dilekler 

Aydın il Kongresi 

-ıraktaki siyasi komplo 

1 • • 

hizmet ve ihtiyaçlarının temını: 
dir. " " •.. Parti izalığın•, huıusı 
menfaat mülibazasına asla te
nezzill ve mllsaade etmiyen bir 
ıiyasi terbiyenin sıfatı ve şar~ı 
telikki etmek sayesinde, partı
yi, bütün vatandaıları kucaklı· 
yan büyük bir aile ocağı haline 
getirebiliriz. " 

Dün ittifakla devlet reisliğine 
seçtiğimiz ve yarın ittifakla par· 
ti umumi reisliğine seçileceğine 
ıüphe olmıyan şefin ağzından 
bu ıözler, bütün milletin en sa· 
mimi arzularına makes olarak, 
hepimiz için, hükümet ve parti 1 

içindeki hizmet ıiarlarını tespit 
etmekted:r. 

Hükumet koploculaı-ı tevkif etti 
Bağdad 15 - Devletin emniyetine karşı komplo yapan şahsi

yetler 937 temmuzunda öldürülen General Bekir Sıdkının yakınla
rındandır. Bunlar evlerinde mevkuf bulunmaktadırlar. Bunların 
arasında sabık milli müdafaa nuırı General Mahmud Şeyh, ge~~ 
ralin yaveri yüzbaşi Ali Halis, ve lrakın sabık Londra ataşemıh· 
teri Şakir vardır. Baroya mensup 5 kişi mevkuf bulunmaktadır. 

sizse, onun icaplarına itaatimiz o 
kadar müstesna olmak lazımdır. 
Yani Türkiye maddi manevi 
b'·tnn seviyelerde, yeni zaman
ı:rını ileri bir yurd ve milleti 
oluncıya kadar devam edecek 
olan kurtuluş mücadelemiz, 
milli kudretlerimizin tam bir 

inaoışma ve dayanışma ile, saf 
birliği etmesine bağlıdır. l_smet 
İnönü, şimdiye kadar aldıgımız 

olu daha güç olduğunu söyle
~iştir. Cihandaki kargaşalık ve 

kararsızlıktan bahseden Cum
hurrei<Jimiz, nutkunda demiştir 

bahtiyar ve mağrurdur. İçerde 
laik, cumhuriyetçi ve milliyetçi 
bir rejim, huzur ve istikrar iç 'n-
de bütiin vatandaşların samimi 
hizmetinden istifade etmel:, va· 
tanı imar etmek, vatandaşların 
maddi ve manevi seviyelerini 

yükseltmek fikirleri ile m..:ş bu· 
dur,,, 

Mu vaffakiyet talihimiz, vazi 
yetimizin büyüklüğü nisbetinde· 
dir. İsmet İnönü ıle be ı abcr 
tekrar edelim: Bir inkılap, ancak yaratabil- , 

diği ahlakı ile ve onun imkln
ları kadar yarışabilir. Bir inkı
lip, uzun müddet, kuvvete de
ğil, ancak, iymana, samimiyet 
ve gönül rızasına istinat edebi
lir.Bizim inlullbımız ne kadar eş-

ki: .. Türk milleti, içeride ve 
dışarıda, fikirleri sade ve açık, 

' kararları verilmiş bulunmakla 

" Yüce hedefler için taşkın 
bir şevk ve azim ile çalışmak 
havası: İşte Türk milletinin bu
bugün ciğerini dolduran temiz 
hava budur.,, 

Çine yaptığımız 
sıhhi yardım 

Hükümetimiz Çine çok 
miktarda kolera aşısı 

gönderdi 
Ankara 15 - Şiddetli bir 

salg-ın halinde bulunan kolera 
hastalığına kaşı Çiıı hükumeti 
hükumetimizden aşı yardımında 
bulunulmasını istemiştir. 

Hukumetimiz, bu talebi mem
nuniyetle karşıyarak Çine ko-
lera aşısı göndermeğe başla
mıştır. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti Ankara merkez hıfzıs
sıhha laburatuvarında ihzar edil-
mekte olan aşılardan bugüne 
kadar Çin hükumetine gönderi
len miktar 1 milyon santimetre 
mikabına baliğ olmuştur. 

Doktorlara verile
cek ikramiyeler 

Ankara, 15 - Sıhhat ve İç
timai Muavenet vekaleti 30 yıl 
vekalet hizmetinde bulunan me-
murlara verilecek ikramiyeler 
için hususi idareler bütçesine 
tahsi<Jat konulmasını vilayetler-
den istemiştir, a.a. 

Say111 : 100 Para 

• ;;+~· 

Büyüklerimize çekilen 
tazim telleri 

·~-· 

Büyük Şef l.smet lnöna 
Cumlıurrei .si miz 

Ankara 
Bugün toplanan partimiz il 

kongresinin bizi daima ileriye 
ve eyilildere götüren btlyük 
ve milli şefimizin nurlu "ve 
şerefli yolunda birlik ve millli 
bütünlükle yürümekten duy
duğu ıevinç ve gururu içten 
bağlıhk ve engin tazimlerimle 
arzeylerim. ilbay ve 

Kongre baıkanı 
ô . Günday 

Sagın Celal Sagar 
Başvekil 

Ankara 
lı parti kongremiz bu gün 

çalıımalarına başlarken Cum
huriyetin yurda her sabada 
getirdiği kalkuıma ve yüksel
me ve ulusa temin ettiği re
fah ve saadetten duyduj'u
ğumuz ıükran hislerimizi yll
rekten tazimlerim1e arzeylerim. 

ilbay ve 
Kongre baıkanı 

Ö. Günday . 
Sagın Abdiillıalık Renda 

Kamutag Baıkanı 
Ankara 

Bugün aç lan partimiz il 
kongr~sinin milli hakimiyeti 
en yüksek salahiyet ve isa
betle tecelli ettiren btlyük 
kamutaya ve sayın baıkanma 
şiikran ve minnetlerimizi de
rin saygılarımla arzeylerim. 

ilbay ve 
Kongre baıkana 

Ô. Gtınday 

· Sagın Dr. Refik Sagdam 
Dalıilige vekili C. H. P. 

ıenel sekreteri 
Ankara 

Bütün inkılap ve ilerleme
lerin en bUyllk dayancı Ye 
milli birlik ve bütünlüj'iln ye-
gine ıembolU olan partimizin 
bnyüklerine il kongremizin -
toplanması veaileıile de Aydın 
partililerinin ıevgi ve bağh-

lıklaranı yürekten saygılarım-
la arzeylerim. lıbay ve 

Kongre baıkanı 
Ö. Günday 

Mareşal Fevzi Çakmak 
G•nel kurmay başkanı 

Ankara 
Partimiz lı kongreıi buglln 

toplandı. Bu ve sile ile de çelik 
ordumuzun civanmerd kuman
da heyetine faziletli subayla
rına ve kahraman erlerine 
mareıalımızın şahsiyetlerinde 
gtlven ve bağlılıklarımızı yli· 
nkten sayi:ılarımla arzeylerim. 

hbay ve 
Kongre baıkanı 

__ Ô. Giinday. 
VV :r .. w v • • y ~,,.,....... 'rw ·~ •TV' 
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Başvekilimiz 
haftasını 

Artırma 

mühim bir 

A.VDIN 

ve Yerli mallar 
nutu·kia açtı 

B. Celil Bayar, ekonomik ve mali 
işlerimizin veciz bir izahını yaptı 

Dokuzun . L b f cu artırma ve yerlı ma-

t. l 1 tasının açılması münasebe
ıy e A k ku· . n ara halkevinde başve-

nıe~7ız Celal Bayarın çok kıy-
.1 ve enteresan bir konuş· 

nııııyle açılmıştır. 
~alkevi salonu, başvekilin 

llu unu vereceği saatten çok 
ev~}, ~ehrimizdeki vekiller, 
~e uslar, milli bankalar genel 

1 
ıre~törleri, vekaletler ileri ge-
eorı fı'na k . Al • ' ns ve e onomı a emı 
~nsupları, yüksek tahsil genç· 

hal v~ seçkin bir kalabalık, 
kevı solonunu deldurmuştu. 

Saat tam 17 de istiklal mar
•1. dinledikten sonra, başvekil
nuı, ıürekli ve şiddetli alkışlar 
~raıında, sahnede hazılmış olan 
UrıByli ifgal buyurdu. 
Celll Bayarın radyo ile bütün · 

nı~rı:ılekete yay;lan ve ekono
nıık hayatımızın veciz bir bılan
çoıu mahiyetinde olan nutukları 
ıudur. 

~ Sayın vatandaşlarım, 
• Cıban lcrizi dünyayı sarıp bi
ıun .hudutlarımıza girdiği zaman, 
Y•nı 1929 sonlarında, tediye mü
~ııenemizi korumak için bazı 
ıktıaadi tedbirler almak mecbu
riyetini duymuştuk. Bu tedbir
le~nıizin tatbikında, büyük mil
lttı?1ize rehber ve mürşit olmak 
;•ııfeıioi de, Milli İktisat ve 
•ıarruf Cemiyetine vermiştik. 
Ş rGndcnberi Milli İktisat ve 
•ı~rruf Cemiyetimiz, bu önemli 

"•ıifesini ifada hepimizin şük
rınına llyık surette dirayet gös· 
ter mittir. 

a·ı·h ı • ıre Ulusal Ekonomi ve 
Artt K • b •rma urumu unvanıoı alan 
d 0 cenıiyetin yüksek himayesi 
e, Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 

?Zerlerinde bulunuyordu. MilU 

Ş:~e~i~ kaynağı olan Ebedi 
Mi~aıtzı~, her işte olduğu gibi 

i ktısat ve Tasarruf Cemi
Yttinde de rehberlikleri mev· 
~~ttu. Bugün kendilerinin ziyaı 
ıcranı içindeki ilk c~lsemizi 

•çıyoruz. 

b ~tatürk'ü anmak, Atatürk'ten 
lb~i •etnıek hepimiz için ruhi bir 
. Yaçtır. Fakat bu muazzam 
••rld, h ' .. .. k d uzurunda soz soylemek 

• ar o(l b' · ol a Ç ır şey tasavvur 
unınıaz e· k . .. 'd L_.. • ır ço guzı e 

~•pleri · 
1. mız, bir çok değer-

;_ t•irltrirniz, hislerine revaç 
... Dıtk •. bu ıçın ıöz aldıkları zaman 

de llUııızım kudretin karşısın
~lllıutlak bir surette, aciz duy
ku.1_•r~r. Bu, arkadaşlarımızın 

'Vttıızt·... d 1 k iiQd ıgın en, iya atsizli-
lıiın ~' değil, bu muazzam var
kulad erkes karşısıodaki, hari
ı.iz de tecellisinden_dir. Bende· 

•. e Atatürk hakkında, his
ıyatınıı .f 

ınutı k ı. a~e etmek için, bu 
A; A ;0z ıç~rsindeyim. . 

L1 BiR İB Rt<ü SEVMEK, MIL-
y ADETTiR: 
alnız k d·1 . ne b" en ı erıne karşı, ge-
oyle b. t 

yatım 'f ır oplantıda, hissi-
tioı k~ : 1 

ade ederken, demiş-
.. A 

t.atürkü sevmek, her türk 

vatanperveri için milli bir iba
dettir . ., 

Bendeniz, bu gün de, huzu
runuzda, bu Ebedi Şefimizin, 
Halaskarımızın, Kahramanımı
zın, her türlü iyi ustün vasıfları 
cami olan Büyük Adamımızın, 
manevi huzurunda eğilerek, bu· 
nu tekrnr ediyorum. 

"Atatürk, seni sevmek, Türk 
milleti için milli bir ibadettir.,, 
(Sürekli, şiddetli alkışlar.) 

Büyük, Ebedi Şefin bize ve
diası olan rejim üzerinde dur
mak, O'nun en basit farz olu
nabilecek usulleri üzerinde dahi, 
büyük dikkat ve teyekkuzla va
zifemizi yapmak, en önemli işi

mizdir. 
Ulusal Ekonumi ve artırma 

kurumunun, tam zamanında ve 
yerinde vazifesini ifa hususunda 
gösterdiği dikkat, bilhassa tak
dirimizi mucip olmuştur: Rejim
le teessüs eden ve Kemalht re
jimin ananesine dahil olan her 
hareketi, bütün kudret ve kuv
vetiyle muhafaza etmek, her 
namuslu türk çocuğu için bir 1 

borçtur. Ulusal Ekonomi ve Ar
tırma Ku"'umuna karşı, şu daki
kada bu yüzden duyduğıım tak
dir ve şükran büyüktür. 
YENl TERAKKİ H.\MLELERI 

İçinde bulunduğumuz sene, 
diğer senelere nazaran bize, ye
ni terakki hamleleri kaydet
miştir. Ulusal Ekonomi kurumu
nun üzerine aldığı vazifelerden 
birisi, memleket dahilindeki ta
sarruf hareketini revaçlandır
mak keyfiyetidir. Bu noktada 
ifa ettiği hizmeti tetkik ettiği
miz zaman istatistiklerimiz da
ima terakki seyri kaydetmekte· 
dir. Bendeniz bunları huzuru
nuzda rakamla ifade etmlye ça
l • şacağım: 

1937 haziranında 277 milyon 
liraya baliğ olan tasarruf mev· 
duahmız, - tasarruf mevduatı 
dediğim zaman, küçük ve bü· 
yük hesabı carileri de alıyorum
bu sene Cumhuriyet Merkez 
Bankasının hesapları da dahil 
olmak üze:re 305 milyon liraya 
baliğ olmuştur. • 

KÜÇÜK TASARRUF: 102 
MİLYON! 

Hususi olarak tararruf san
dıkları hesaplarını, yeni milletin 
bizzat tasarruflarını, istatistik
ler üzerinde tekik ettiğimiz 
zaman, görüyoruz ki: 

Geçen sene 90 milyon lira 
olan tasarruf hesapları, bu sene 
aynı müddet zarfında, 12 milyon 
lira fazlasiyle 102 milyon liraya 
çıkmıştır. 

Demek ki, milletimizin tasar
ruf hakkındaki dikkti ve gay
reti, inkişaf etmektedir. Bu 
bittabi çok şayanı şükrandır. 
Çünkü, tasarruf, bir milletin 
kendisine itimadının neşec;idir, 

mensup olduğn cemiyetin ve 
milletin refahına bağlılığrnın ifa
desidir. Bir vatandaşın cebinden 
çıkarıp, herhangi bir bankaya 

tevdi ettiği tasarruf, sadece o 
bankanın kasasında fartmış bir 
rakam olmadığı ve fakat mem
leketin iş hacmine bir ilave 
vasıtası olduğu için, cemiyete 
kredisi demektir. Milletimizin 
bu vadide gösterdiği büyük te
rakl<iyi, şükranla kaydetmek, 
hep:miz için sevinçli bir vazi
fedir. 
MİLLİ BANKALARIN PLAS 

MANI : 291 MİL YON 
Aziz arkadaşl a rım : 
Şimdiye kadar sadece mev

duatta ki terakkiden bahsedil-
miştir. Size bir de bunun mu
kabili olan plasmandan, yani, 
millete vaki ikrazaltan bahset
mek istiyorum. Bu rakaml:\r 
her halde sizin de nazari dik
katinizi celbedecektir. 

1924 senesinde milli bankala 
rın umumi plasmanı 28 milyon 
lira, yabancı bankaların ayni 
tarihteki ikrazatı 123 milyon 
lira. 

1932 senesinde milli banka· 
ların umumi plasmanı yekunu 
141 milyon lira, ecnebi banka
ların ikrazatı yekfıno 142 mil
yon lir, yekun 283 milyon lira. 

1938 sene!lindP, yan geçen 
yıl, milli bankaların plasmanı 

yekunu 291 milyon lira, ecnebi 
bankaların bütün piyasaya ver· 
di~ leri pars 28 wilyon lira. 

Bu milli bankalarımızın, ne 
kadar güzel çal ıştıklarım, tek
nik esaslara istinat ettirerek 
muamelelerini yürüttüklerini ve 
aynı zammda büyük milletimizin 
kendi müesseselerine olan iti · 
madı gösterir. 

Kredi meseleleriyle rejimimiz 
çok yakından alakadar olmuş
tur, ve zaten hu yakın alaka 
olmasaydı bu neticeyi ic;tihsal 
etmek bittabi mümkün olmazdı. 

KREDİ REJİMİMİZ 
Buhran senelerinde Ziraat 

Bankamızın, zürraa çek değerli 
bir hizmetini de kaydetmek la
zımdn: 

21 milyon lirayı bulan zirai 
ik•azat yekünu, 15 sene müd 
detle temdit etmiş ve faiz mik
tarını % 3 e indirmiştir. Bu ha
reket bankanın matlubatını tar
siıı etmekle, kuvetlendirmekle 
beraber, çiftçimiz için de çok 
çok istifadeli olmuştur, ve bun-
dan dolayıdır ki, ilk zamanlar 
daki tahsil müşkülatına rağmen 
bugün gayet tabii b'r surette 
ve kolaylıkla tahsilat yapabi~

mektedir. 
Son zamanlarda Büyük Mı llet 

Meclisinin kabul buyurduğu ve 
millete hediye ettiki kanunlar
la, kredi muamelc:lcri, tamamen 
intizam altına alınmıştır. 

Bu kanunlardan bir tanesi 
bankaln milli, teknik bir rejim 
altına almaktır. İkincisi, halk 
bakanlarının tesiı;ine imkan 
vermektedir. 

Bizim banka rejimimiz diyc
bilecef;im bu muvzua t, hisseda.:. 
rın, mevduat sahibinin ve bil
hassa bankayı idare edenlerin 
büyük yardımcısı olmuş, bütün 
muamelatı kül halinde emniyet 
ve intizam altına almmıştır, 

l>e" anıı yarın 

IAYI ı 4H 

Türkiye futbol grup birincilikleri 

Yarın sahamızda merasimle başlıyor 

Müsakbakalara girecek şampiyon tekımlar 
gelmiye başladılar 

Milli küme dışında kalan böl
gelerin şampiyon takımları a
rasında her sene yapılmakta 
olan grup birincilik müsabaka
ları bu sene de yarıoki cumar
tesi günü dört grup merkezinde 
birden başlıyacaktır. 

Bu yıl bu mÜsabakalara yir
mi sekiz bölge birincisi iştirak 
edecek ve bu yirmi sekiz takım 
Aydın, Kocaeli, Sam mn ve A
dan ada toplanacaklardır. 

Aydın grubunda; Aydın, Ba
lıkesir, Çanakkale, Denizli, Ma
nisa ve Muğla. 

Kocaeli grubunda; Kocaeli, 
Edirne, Bursa, Eskişehir, Afyon, 
Kütahya, 

Samsun grubunda; Samsun, 
Kastamonu, Çankırı, Amasya, 
Tokat, Girernn, Tıa'non, Ordu 
Rize. 

Adana grubunda; Adana, Kon
ya, İçel, Kayseri, Diyarbakı, 1 

M ı l:ı t ya, Mardin, bölgelerinin 
şamşiyonl:.ırı biribirleriyle karşı· 
) aşacaklardır. 

Bugün tak ımlar aralarında 

kuralar çddlecek ve fikistüre 

Vilayet kongresi 
Ba,tarafı 1 ici sayfada 

Necip Ersoy,Hakı Piyancı, Hak
kı Siber, Halil Koduğ, Osman ' 
Balaban, Alim .Şemin, Doktor 
Hulusi Eralp; 

Bütçe encümenine: 
Hilmi Fırat, Halid Arpaç, Ali 
Riza Teke\i, Hüseyin Tarakçı, 
Kamil Özen, Süleyman Eraydın, 
Nail Çiftçi. 

Dilek Encümenine : 
Ahmed] Emin Arkayn, İsmail 

Hakkı Akdeniz,Rıfkı Ulusoy,Mus-
1 

tafa Akay, Nuri Güngör, Ham- 1 

di Çakmak intihap edilmişler- j 

dir. 1 
Kongre umumi heyeti cum· 

huriyet idaresini yüksek irade- ı 
lerile daima ileriye götüren bü- j 
yüklerimize karşı, şükran ve 
tazimlerini ifade etmek üzere 1 

Cumhurreisimiz İsmet İnönüne 
1 

kamutay başkanı Abdülhalik 1 
Rendaya, başvekil Celal Bayara I 
genel kurmay başkanı mareşal 1 
Çakmağa ve pati genel sekre- 1 
teri doktor Refik Saydama, 
telgraf çekilmesiui kararlaştıra- 1 rak riyaset divanına salahiyet 
verildikten sonra, toplantıya son 1 

verilmiştir. Kongre bugün saat 
10 da tekrar toplanacak, encü· 
menlerden gelen mazbataları ko· 
nuşacak, vakit bulursa yeni ida
re heyeti seçimini de yapacak
tır. 

Partide ziyafet 
Dün akşam, kongre delegeleri 

şerefine İlbay ve İlyönkurul ta
rafından partide 100 kişilik bir 

ziyafet verilmiş ve bu ziyafette 
bütün delegeler ile vilayet ve 
matbuat erkanı hazır bulunmuş
lardır. 

Ziyafet, geç vakte kadar sa
mimi bir hava içinde geçmiştir. 

.._. ... "" ...... ""' ••••-"··~ 

l )'URDDAŞ: Ulusal istihsalin artması, 

~ yerli malı kullanmakla ger
~ çckleşir. 
v~·~ Y••..-..-v~· 

göre bu müsabakalara cumarte
si günü saat 13 de yapılacak 
bayrak merasimile başlanacaktır. 

Federasyonca yapılıp g6nde· 
rilen fikistür şudur : 

Cumartesi gilnü : 1 • 2 ile ve 
3 - 4 ile karşılaşacak. 

Pazar günü : 5 - 6 numaralı 
takımlarla bir gün evelki mü sa· 
bakanın galipleri oynayacaklar• 
dır. 

Pazartesi günü maç yapılmı· 
yacak ve salı günü finale ka· 

lan iki takım aralarında grup 
birinciliği için karıılaşacaklar• 
dır. 

Grup birinciliğini kazanan ta. 
kım çarşamba günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Bu sene grubumuzda takım 
itibarile kuvvetli ekipler vardır. 

Bilhassa Balıkesirin son birleş
meden sonra daha kuvvetlendi-

ği tabiidir. Ooun için bu hafta 
havalar miisaadekarlığın de
vam ederse güzel ve heyecanlı 
maçlar seyredeceği mize inana
biliriz. 

Tedavüle çıkan ye
ni banknotlarımız 

Ankara 15 - Türkiye cum
huriyet merkez bankasından : 

Bankamızın 15/11/937 tarihin 
den 15/12/938 tarihine kadar 
tedavüle çıkarılan yeni harfli ban 
konotlardan 5 liralık 37,389,940 
on lirahklardan 22.422,690 50 
liralıklardan 20,466,350 yüz 
liralıklardan, 19,443,800 liraki 
ceman 99,722,780 liralık teda-
vüle çıkarmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni 
miktarda, yani 99,722,780 lira
lık banknot tedavülden kaldırıl· 
mıştır. a.a. 

Franho büyük taar
ruza mı hazırlanıyor 
Portekiz hududu 
hapatıldı 

Lizbon 15 - İspanyol Fran
kist makamları, Fraokist ordu-
sunun yakında yapacağı taar
ruzu gizli tutmaktadır. Bu hu-
susta sıkı tedbirler alınmııtır. 
7 kanunevvelden beri ispanya
Portekiz hududu kapalıdır. Hu
dudu geçmek için ancak diplo
matik pasaportu haiz bazı eş
hasa müsaade edilmektedir. 
Frankist İspanyol gazeteleri de 
portekize gelmemektedir. 

Çine yardım için 
Londra 15 - İngiliz bükü

meti tarafından, dokuz devlet 
muahedesiyle kabul edilen açık 
kapı siyasetine muhalif olarak 
alıoan Ekonomik tetbirleri kar· 
şılamak iizere Çine yapılacak 
mali yardım için tetkikat yap· 
maktadır. 

B. Edenin Ameri-
ka seyahati 

Londra, 15 - Nevyork He
rald gazetesinin Vaşington mu-
habirinin bildirdiğine göre İngi
liz eski hariciye naz.,.ı B. Eden 
Vaşingtonda Amerika devld 
adamlarile yaptığı görüşmelerde 
İspanya mesclec;ini mcvzuubahs 
etmiştir. 



SAYt ı 41' AYDIN 

Tunus'ta 1911 senesinde 

88.000 ltalyan'a karşı 
44.000 Fransız vardı 

Fransa derhal kararlar ve kanunlarla bu tehli~eli 
vaziyete karşı tedbir aldı 

h 125 000 kilo· Satıh mesa ası ' 
metre murabbaıoda olan Tun~-

b .. ku·· nüfusu 2,6 mıl sun, u gun . .. 
yondur. 1936 istatistiklerıne go-
re bu miktarın 2,3 milyonu yer-

i . 1 213 000 i avrupalı ve 
ı arap ar, ı 

1 
.• 

50 000 i de yahudidir. Aha ısı-
. ' da dokuzu müslümandır. 

nın on OOO. f 
Avrupalılardan, 108, ı ran• 

94 000 i italyandır. 1926 da 
ıız, ' 000 f ran· İtalyanların sayısı 89. . 

l . 71 000 olarak tesbıt 
sız arın ıse , 
edilmiştir. . . . 

1911 de 88,000I kışıden ıba-
ret olan İtalyan grubu 44,000 

d b" ük bir fransızın karşısın a uy 
.. t'' l"k farkını ifada ediyordu. 
us unu k' . l 

O tarihler de, Tunusta ı ıta -
yanlar, kendilerine ve ahfadına 
İtalyan tibiiyetini muhafaza et· 
mek hakkını granti eden 1896 

b.. .. '"ııa ve anlaşmasından utun .ma 
şümuliyle istifade edıyorlardı. 
Fakat Tunustaki İtalyan unsu
runun tesirli rolünden kuşku· 
lanmağa başlıyan Fransa, tat
bik itmekte olduğu himayeye ' 
Fransız karakterini vermek lü
zumunu hissedince, bu vaziyet 
cihan harbından sonra değişi· 
verdi, 1921 ve 1923 yıllarında 
neşredilen kararname ve kanun
lar anne ve babası Tunusta 
bil~ olsa, rü~te varmış olan it~l
yan çocuklarının, şayet baş a 
bir tabiiyete kat'i surette geç
memiş ise, otomatik olarak 
Fransız hukukundan istifade et
melerini emrediyordu. 

Bu kanun - ve kararnameler, 
diğer yabancılara da şami~ bu· 
lunuyor idiyse de, Tunustakı ya
bancıların en büyük grupunt' teş
kil eden ve bir çok nesillerden 
beri ana "vatana bağlı kalmış 

• L t olan Italyanları sarsmış ı . 

1923 de neşredilen kanuna 
göre, 1929 yıl.na kadar 5.000 
maltalı ve 5.000 de İtalyan fran
sız tabiiyetine geçmiştir; o tarih
ten beri devam eden bu istihale 
aydı nisbelte fakat daha bü· 
yük rakamlarla tekemmiil etmiş
tir. Alınan bu tedbir sayasinde 
İtalyan tebasının çoğalması önü
ne geçilmiş, diğer taraftan, fran· 
sız tebasının adedi çoğaltılarak 
yukarda kaydedilmiş olan üstün· 
lük temin edilmiştir. 

1935 son kanununda Muso
lini - Laval görü~me!Iİ, Franqz 

\ . 
politikasının Tunus'taki ltalyan 
unsuruna karşı daha elverişli 
ve hakkaniyet dairesinde hare- 1 

ket edeceği inlibaın1 uyandır
mıştı. Murnlini'nin, Almanların 
Avusturya'ya yüklenmeleri lrnr
şısında mevkiini kuvvetlendir· 
mek ve tasavvur halinde bulu· 
nan doğu Afrika'sı hareketinin 
yükünü hafifletmek maksadiyle 
7 son kanun 1935 de yaptığı ve 
İtalya'nın Fransa'ya yaklaşma
sını ifade eden 7 son kanun 
1935 tarihli Roma anlaşmasına 
bir de, 1896 muahedesini, milli
yet bakımından 1965 tarihine 
kadar temdit ve bu tarihe ka-• 

Günün politik 
meseleleri 

Noye Zürher Sagtung'dan 

dar Tunus'ta doğacak olan İtal· 
yanlara pratik olarak İtalyan 
tabiiyeti temin eden ayrı bir 
anlaşma ilave edildi. 

Bu anlaşma ile, Musolini, İtal
ya 'nın Tunus'taki hakları üze
rinde bir zaman tahdidini kabul 
etmiş oluyordu. İşte İtalyan • 
Fransız yaklaşma arkasına giz
lenmiş olan düşüncelerin neler
den ibaret olduğu bir türlü an· 
laşılamadı. Ancak muhakkak 
olan bir şey varsa, o da, Tunus 
etrafında yap ı lmış olan bu an· 
!aşmanın Habeşistan buhranı 
yüzünden tatbik edilmemiş ol
ması ve sırf Tunustaki Fransız 
himayesini saldırmak maksadile 
zecri tedbir anlaşmazlığı esna
sında Fransanın takınmış oldu
ğu tavrı bahane eden İtalyanın 
vaktile bu hususta yapılmış olan 
anlaşmaları tan1madığını Han 
etmesidir. 

İtalyan parlamentosunda yük· 
selen sesler arasında sayılan 
"Tabii emeller ., in isimlerini, 
teker teker, Korsika, Nis, Savo
ya, Ciboti diye ele alacak olur
sak, davanın, çok, hem de çok 
daha geniş olduğu aıılaşılır. 
Ancak, şimdilik ilk planda bu
lunan Tunus üzeride mutalaala
rımızı yürütmekle tktifa edelim. 

Hiz şüphesiz ki İtalya, kendi 
mensuplarmın Tunusta yamış 

oldukları sönürge eserini, onla
rın büyük bir ölçüyü bulan kül· 
tür ve ekonomi faa liyetlerini 
ileri sürerek, bu sömiirgelerini 
italyanlıklar m ko uınakta ve 
kendilerinin uzun yıllardanberi 
muahede ile garanti altına alın· 
mış olm İtalyan tabiiyetleriyle 
yakından alakalanmlda haklıdı r. 
İtalyanların Tunusta başarmış 
işleri objektif olarak takdir et
mekle beraber, F. ansızların da 
meydana getirmiş oldukları sö
mürge c serini takdirle yad 
ve Fransanın, Tunustaki İtal
yanlara karşı tatbik etmiş 
oldugu tabiiyet politikasının, ne 
onların maliyetlerini değiştirme
ği ve ne de dil ve kültür bakı
mından italyanlıklarını izrar et
meyi istihdaf etmemiş olduğunu 
görmekteyiz. Anlaşılan, fransız 

haldnıi\•etinin bilhassa bu milli
yet koruyuculuğu, faşist politi
kasına, Lir milliyet prensibini 
i 'eri sürmek ve bu prensibe is· 
tinaden de, İtalyanın Tunus 
üzerind.! bir toprak ve mülki
yet iddiası~d~ bııl~ınmak cesa
retini vermıştır. Cıano nutkun-
da bahis mevzuu olan ve faşist 
m .ıtbuatı tarafından hiç çekinil 
meden Tunıısta da devam tat
bik edilmesi istenilen Münib re
vizyon politikasının mana ve 

ahiycti i şte lıundaıı ibarettir. 
m ' l · d Südet almanl.trı nıcs l' csın e 

ta~bik edilmiş ola,1 milliyet pren 
sibi, Tunusta 200.000 avrupalı 
sömergen arasında ekseriyeti 
teşkil eden İtalyanların esas • 
olarak kabul edilmesi ve bu su
retle İtalyanın toprak hakimi
yetine geçmiş olan İtalyanların 
vaziyetleri göz önüne getirilmi
yor. 

Faşist diplomasisi, milletlerin 
mukadderatlarını kendileri tayin 
etmeleri meselesine şimdilik te
mas etmemiştir. Nüfusun onda 
dokuzunu teşkil eden yerli halk 
arasında faşistlerin yapmakta ol· 
dukları islimcılık politikasının, 
italyanların gaye ve hedeflerine 
yardım etmesi ümidiyle hareket 
ediliyor. Maam;1fih, yakın bir 
atiye kadar gerek Fransa gerek 
halk cephesi rejimi bu hususta 
çok büyük h1talar işlemiştir. 
1936 zaferinin sarhoşluğuyla 
hareket eden sosyalist - komü
nist propagandası, yalnız Tunus
taki halk arasında değil, şimali 
Afrikada o kadar büyük çılgın
lıklarda bulundu ki, sade Av· 
rupalı sömürgecileri korkutmak· 
la kalmadı, bütün memleketi 
sarstı. 

Fransada hakim olan inkılap 
ihtilal temayüllerine, yahudi 
gençliğinin Tunusta alet ve 
'asıta olmaları yerlilerin ü;;t 

tabakasında büyük bir endişe 
veteliş uyandırdı. Böyle bir ruh 
haleti arasınde İttlyanın yahudi-

lere karşı almış olduğll tedbir
ler, o memlekete karşı bir sem· 
pati beslemesini intaç etti. An
cak şunu da kaydetmek lazım· 
dır ki, tahlikeyi gezen fransızlar 
şimali Afrikadaki sümürgelerin
de yapılan tahrikata karşı ga
yet enerjik bir surette harekete 
geçerek ihtilalci cereyanları or
tadan kaldırılmıştır. Nitekim, 
30 rn :ı t >!~rindeki fehlikcl i va
ziyette, umumi greve iştirak et
mek iç·n, Tunusta en ufak bir 
teşebbüste bile bulunulmamıştır. --- - ----~---

Aydın Tapu Sicil 
Muhafıçllğından : 

Aydının Koçarlı nahiyesinin 
çakmar köyünün yazıcı suyu 
mevl<iinde doğusu süreyya ve 
hecı mebmed vakfı zeytinlilderi 
günye çulhalardan Hafız Emin 
zeytinliğ~ bııtısı Hacı Salih ve 
İmamoğlu zeytinlikleri kuzeyi 
imam oğlu zeyinliği ile mahdut 
900 ağa çlı zeztilik Aydının Ha
san efendi makallesinde oturan 
posacı zade Necip kızı Ayşe 
Sıdikanııı ceddinden intilcalen 
40 senedenberi malında iken 
934 senesinde ölümüle mirası 

kızlarrı Refika \'e Şefika ve 
oğlu Murada kaldığından nam
larına tescilini istediklerinden 
tapuca bulunan kayıtları ma· 
hallinde tatbik olunmak üzere 
çıkarılmıştır. Ga7ete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra mahal
linde tahkik ve tatbik edilmek 

ıı 
ZABITA 

HABERLERİ 

Ev taşlamış 

•• •• 

Güzelhisar mahallesinde otu
ran marangoz Süleyman karı sı 

Zehra Yıldırımın evini taşh1yan 
aynı mahallede oturan Sökeli 
Mehmed kızı Şehbal Hızalan 
yakalanarak adJiyeye verilmiştir. 

ilin 
Agd111 tapu sicil 
n111.hafız/İğında11: 

Karapınar nahiyesinin Sömek 
mevkiinde doğusu sahibi senet 
katip oğlu Mehmet kuze}·i le a
tip oğlu M~hmet güneyi yol ile 
çevrili 20 dönüm tar)a ve yine 
ayni mevkide doğusu ve güneyi 
tapu katibi Hüseyin ve Şükrü 
hoca ve kırlının Mahmut ve ka· 
ra O~man batısı sahibi senet 
kuzeyi katip oğlu Mehmet ile 
çevrili 35 dönüm otlak iskan 
d~iresinden 2510 sayılı kanuna 
tevfikan şark muhacirlerinden 
Rahmi oğlu Kadir ve efradı a· 
ilesine verilen bu yerlere ben
zer sa kızlı Dimitri adına bulu
nan kayıtları mahallinde tetkik 
ve tahkik edileceğinden ilan ta
rihinden itibaren 11 inci günü 
mahallinde bir memur marifdi
le keşfi yaptırılacağından bu 
yerle alakalı olanlar varsa 983 
fiş sayısile yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilan olu~ 
nur. 1005 

ilin 
Ayd111 Tapu Sicil 
IJ/11/ıafızlığından : 

Aydın vilayetinde 
Sahte nüfus tezkeresi tedllfU.IC'" . 

ve bunu kullanmaktan aaçW KA• 
rahayıt. nahiyesinin Yeni kiye. 
den Gök Mehmet oğlu Ali ye 
suç ortakları hakkında Yiliyet 
idare heyetince müttehaz 17 /8/ 
938 gün ve 165 sayılı IOzumu 
muhakeme kararı suçlulardan 
Gök Mehmet oğlu Aliye ika· 
metgibının ınaliım olmaması yü· 
~ünd~n. tebli~ .olunamadığından 
ışbu ılan tarıhınden itibaren 5 
gün zarfında suçlu Alinin bak· 
kındaki lüzumu muhakeme ka· 
rarına itirazını vilayete bildir· 
mediği takdirde kararı mezkfı· 
run katileşeceği tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. 1003 

Aydın icra 
meınll r /11 ğu ndan 

938/1869 
93812192 

Alacaklı: Köşk kooperatifi ve 
Aydında Avukat Reşat Altay. 

Borçlu: Köşkte çerçi icmali 
karısı ve Hasan Hüseyin kızı 
Raziye. 

Satılan gayri menkuller: 
1 - Tapunun ağustos 933 

tarih ye 6 numarasında kayıtlı 
Köşk nahiyesi demiryolu mev· 
ldinde beş dönüm ve aynen 
metre murabbaile çevrilişinde 
4595 metrt! murabbaı incir bah
çesidir. 

İçinde 1 adet zeytin ağacı ile 
muhtelif üzümü hwi 3.5 dönüm· 
lük saha kısmında 640 adet as
ma çubuğu ve sebze bahçesi 
halinde olup 7 ağaç portakal 
1 Turunç ve havuzlu bir kuyu
su ve sair muhtelif meyfe ağaç· 
ları 14 incir ağacı birde 2 kat
lı üst katta iki oda bir sofa 
ve alt katta toprak bir oda ve 
mutfak mevcuttur. 

Hudutları : Şarkan Süleym ın 
ve halen sahibi senet bahçesi 
garben tapuca yol hal.::n evka
fın bey bahçesi cenuben demir
yolu şima!en yol ile çe rrilidir. 

Kıymeti : Heyeti umumiyesi 
1300 li ~ a kıymetindedir. 

2 - Tapunun teşrini evvel 
934 tarih ve 5 numarasında k a-
yıtlı köşk demiryolu mevkiinde 
4595 metr~ murabbaı sahada 
32 hissede borçluya ait 22 his
seli incir bahçesidir. İçinde 6 a
det büyük 73 ki.içük fidan 2 
ilek 3 nar ve sair meyve ağacı 
mevcuttur . 

Hududu : Şarkan tapuca Hu
seyin bahçe3i yazılı ise de Hü
seyin bahçesinin garp hududunu 
teşkil ettiği ve şarkan hali ha. 
zır Sadıktan geçme Arnaut Ha
lit zevcesi Hafize bahçesi oldu
ğunu ve şimalen yol cenuben 
demiryol ile çevrili bulunmuştur. 
Kıymet : Bu bahçenin tama

mına 490 lira ve satılan hisse-
ye. de. ~75 lira kıymet takdir 
edılmıştır. 

A 
Sdatış~n yadpı~aca.ğı )l.er ve gün: 

Aydının Zafer mahallesinden 
Süleyman oğlu" Hasan ile ahır 
köyden Mustafa kızı Kübra ve 
an-ca zadesi Mehmed ile kar
deşi Süleymanın şayian m•ıta
sarrıf oldukları ahırköyü kara
yer mevldinde şarkan yol şi
malen kürtoğlu Süleyman ve 
Keçioğlu Mebmed kismen güzel 
oğlu İbrahim elyevm vereseleri 
ve garben gü~el oğlu lbrclhim 
elyevm vereseleri kismen Ay
dında Kaıa Mhmed cenuben 
bakırcı oğlu Mustafa ile çevrili 
30 dönr m hahçe ve bahçe Ha
zıran 929 gün ve 6 ve Eylul 
931 49 sayılı sent tle uhdelerin
de olup ifraz lsuretile yapılan 
kazai taksimde 4 parçaya ayı
rarak 4 şahsa düşen yerler 
ayrı ayrı gösterilmiş isede tapu 
kaydında yazlı hudutlarla mik
tarı mahkemeden verilen ilamı 
tutmadığından ve miktarda faz· 
lalı'c olduğundan bu cihetlerin 
tahkiki için gazete ile ilin ta
rihinden 11 gün sonra mahalii
ne memur gönderilecektir. Bu 
yerler hakkıııda bir diyeceği o· 
lanlar varsa o güne kadar ye
rinde bulunacak memura ve ya
hut Aydın tapu sicil muhafızlı
na 958 fiş sayısiyle mürac ıat· 

Y. ı.n ıcra aıresınde 24/1/939 
tarıhınde Salı günü saat 15 d 
ve .t~mdid art rnıasının 812193; 
tarıhınde çarşanba 

günü a)nı 
saatte yapılecaktır. 

işbu gayri menltu)-

lıırı ilan olunur. 1004 

üzere memur gönderilecektir. 
Sözü geçen yerde mülkiyet 

veya her hangi bir aynı hak 
idriasında bulunanlar varsa el
lekindeki resmi belegelerile bir 
likte yerinde bulunacak memu
ra yahutta o güne kadar tapu 
sicil muhdfızlığına 987 fiş nu
marasi} le müracaatleri ilan o-
lunur. 1006 

. . un arthma 
şartnamesı 1lan ta .h. d 

rı ın en 't• 
haren 3812192 numara il A 1 

•· 
. d . . . e ydın 
ıcra aıres1mn muayy 

. en numara-
sında herkesın görebil . . . 

k . ınesı ıçın 
açı tır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak1 'st'ı 1 . b yen er 
ış u şar~name ve 938/2192 dosya 
nuınaras1le memuriyetimize mu
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetine o 7 5 

. b . d o • 
ms etın e pey veya ıniJli bir 
bankanın teminat ınekt b d 
d'I k . u u tev e ı ece tır. (124 ) 

( Lütfen çeviriniz ) 



-a..... 4lttt '4., llhli.t •lecaklılarla 
..... ....... lann ve irtifak 
.......... ttlnla fayrl menkul 
" .... ,. laakı.rını huıuslle faiz 
.... 1JAa ct.lr olan iddialarını 
lla lffnd tarlhhııden itibaren 20 
llirllkt. 1 ••rakı müıbitelerile 
~ ita •••ariyetimi:ıe bildlr
ı.,. tapa : eder. Akıl halde hak
l&bf bed dille ıablt olmadıkça 
'-rı, lralır:ln paylaşmasından 
'-Gaat· 

1& lttfra1r erilen fÜnde artırma-
"•tatıı :denler artırma şart
llalt11•b lkumu, ve lüzumlu 
.... lrab a mıı ve bunları tama-
"-•rlar. ul etını, ad ve itibar 

S-r 
.. lllrlll ayin edilen zamanda gayri 
.. '°k llç defa batırdıktan •onra 
ea)r .,:rtırana ihale edilir. An
lrı111et1 rma bedeli muhammen 
ıa11 il Jflıde yetmiş betini bul
rileha••ya •atıt iıtiyenln alacağına 
l 1111 olan di"' 1 
aıap d b aer a acaklılar. bu-

••nkuJ ~I edel bunların o gayri 
fan111111 e temin edllmit alacak
._111 mecmuundan fazlaya çık
'-ıcı k~•n çok artıranın taahhüdü 

... mık üz 
Ilı daha ere artırma on beş 
ffıt ayıl teındlt ve on beşinci 
illada b.d 

1
••atte yapılacak artır-

tatı1aa \ 1 •atı, lstiyenin ala
LJa11111 ruc anı olan diğer alacak-
tdUınft 0 

rayri menkul ile temin 
f&ı1a ll•c.kları mecmuundan 

1• çıkmak ·ı 
•rtır•na lh •.artı e en çok 
bedel ld ale edılir. Böyle bir 
ı...~ t e edUmezıe ihale yapı-

6 - "~at~ı talebi düşer. 
ihale 1 Jn menkul kendisine 

o Unan k' Yerli ımıe derhal veya 
•il lllühlet · · d llltz-. lh 

1 
ıçın e parayı ver-

lıtndl 1 a e kararı feıhohınarak 
1 ı nden ı l~ı bql ene en yüksek tek-

'lllaQ kimse arzetmiş ol-

ilin 
Aydın As. Sa. Al . 
Komisyonundan 

1 - Alay 1112/938 den 15/ 
12/938 perşenbe günü sonuna 
kadar onbeş gün müddetle yir· 
mi bin kilo patates açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Tutarı 1600 liradır. 
3 - Muvakkat tetl'inatı 120 

liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda 
dır . 

5 - İhale günü 16/12/938 
cuma günüdür. 

Taliplerin komisyona müra
caatları. 

(969) 1 6 10 14 

lıntlyaı: ıınhlbl ve Umum1 Neşriyat 
MüdürU : Etem Mendres 

Basıldığı yer 
C H P Basımevi 

duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için °& 5den 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 
2 gayri menkul yukarda ~österi
len 24/1/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında iş
bu ilan ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı ilin 

olunur. (1002) 

~ *...... ~~~~~~111!!."lll!'!'llfl~~~ft'!!'lll~~ 
~'~""'~~~.~ıı::d~~~~l!~dth!;ııı~·lb~eııb~ıll~~. 

Doktor Şevket Kırbaş f!i 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ~!j 

entani hastalıklar mütehassısı f•J 
M ro SQI uayenehanemi Nazilli köprüsü kcırşısındaki tapucu [+] 
tymanın hanesine naklettim. r•l 

"l baatalarını her gün saat yediden sekize kadar ve [+] 
k~ e~en ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, f!~ 
e;' algam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [+] 

t e~~ Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ~+i 
ora.: · ·ı -11 ı e hastaları tedavi eder. (971) +1 

* ~ ~~~':!lll'!'ll~IP!:ı.ıı ... 11111'!!11~~ --.... ııw,,, ........... ~lb~-~11ı·.-.-:.~~~ıı:ıtı:ıı1ıı~~~ ~ 

~~!el .. _, ~~11!!'11~~~~~~~ 
·---...llOiıllıiWıııiii· ..... :ıııı-::•:.n:•~·-·::.i~~lı~ılil~lnıe.~1.!'ıı11ı~~b~l~~.,~1. 

DOKTOR ıı 
Necip Aydın r•l 
~ontgen mütehassısı G) 

Muayene yeri : Eski operatör Mitat kıliniki halen ı~ 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. :] 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar [:~ 
1••buıda Ronlgen hastanın evine de götürülebilir. !i 
~ ~ * ~ • ~ ........ ·~ıı;ııı:ıır ... ;4ıı;ıııı;ıtıı:-~ıı;ıı 917 ıı;ıııı~~ 

~~lıi:d~~biMill... .-.~laıiiııl--

*** ~p~~~~ 

{)e~i;·i~~;f~i;~~ 
1 Yeni açılan ve sanatokulu me- l! 

zunları tarafından idare edilen • • 
DEMiR iŞ A TÖL YESlnde ! 
Her nevı· D · · · G 1 · l. D . K • ıu b emır ışı, a vanız ı, emır ve ur· t fe: . o~lu ıu tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen + 

ıab~~ ,'~•plarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç [• 
ıp erının atölyemize müracaatlara. [• 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur ~: 
ve Osman Alpsoy [t 

ııı.i't c.2·: .. a"!_~•-•?;ıt,.•+•+·~·-~ 849 ll'+oııP;;:ıtıı;t~ -•Miı!bG:itllli:itıtb;,ilJl~bi:iıl!Wdlıb:dl lıillııl~ll~ 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit)u~ afiye -malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alah musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızhk

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit hraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

JJfARKONi radyo 19,'19 model/erile SPARTON radgolal"ı
nuzın geldiğini sayın miişterilerinıize iftiharla bildiririm. 

Dil 12 ay veresiye satış Go 

·--------.... --------------------------------------

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


