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Sermayesinin tamamı devlet 
tarafından verilen 

İktısadi teşekküllerin idare ve mürakabesi 
hakkındaki kanunun tatbikine geçiliyor 

Ankara - Sermayesinin ta· 
mamı devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktısadi te
şekküllerin idare ve mürakabesi 
hakkındaki kanunun tatbikatına 
geçilmek üzeredir. 

Bu kanun hükümlerine tabi 
olacağı şekillerin umumi idare 
heyeti, Başvekilin tevkil edece
ği bir zatın reisliği altında te· 
rekküp edecektir. 

Daimi murakabe -vazifesini 
yapacak olan umumi murakabe 
heyeti, başvekalete bağlı husu
si bir teşekkül halinde çalışa
caktır. Heyet azalarının tayini-
ne ait kerarnamenin bugünler· 
de vekiller heyetinin tasdikin-

den çıkması beklenilmektedir. 
Umumi murakabe heyeti işe 

başladıktan sonra umumi idare 
heyeti içtimaa davet edilcektir. 

Kanunun bir maddesine göre 
Başvekil tarafından yapılması 
ve bir hafta evvel ilan edilmesi 
lizımgelmektedir. 

Sermayesinin tamamı devlet 
tarafından ödenmiş bankaların 
isimleri şunlardır: 

Cumhuriyet merkez bankası, 

Emlak ve Eytam bankası, Sü
merbank, Etibank, Denizbank, 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat ban
kası .. 

Bunlardan Cumhuriyet mer-

Ölmek üzere olan 
sanatlar 

. İhtiyar ustalar çırak yetiştirecek 
bazı maddeler ilavesi suretiyle 
bn sanatların ustasız kalmaması 
için icap eden tedbirler alınmış
tır. 

kez bankası 3 birinci teşrin 

1931 de Emlak Eytam bankası 
192a d6 Sümer bank, 1933 te 

Deniz bank, 1937 de kurulmuı
tur. En eski bir iktisadi mües
sesemiz olan Ziraat bankası 50 
senelik bir tarihe maliktir. 

Bu bankaların mecmu serma· 
yeleri 285,000,000 lira olup bu· 
nun 15 milyonu Cumhuriyet 
Merkez Bankasına 20 milyonu 
Emlak eytam Bankasına, 80mil
yonu Sümer banka, 20 milyonu 
Eti banka, 50 milyonu Deniz 
banka ve 100,000,000 lirası da 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınr aid bulunmaktadır. 

1 Türk Tarih 
kuru.munda -------Bir toplantı yapıldı 
aziz şef minnet ve 

: tizimle yadedildi 
1 l!lu Önderimiz Atatürkün 

Ankara - Memleketimizde 
bazı sanatların ölmek üzere ol
duğu nazaridikkati celbetmiş 
ve tedbirler alınması kararlaş· 
tırılmıştır. 

Kılıççılık, zırhçılık, minare 
külahlarının sivri uçlarındaki 
altın varakları yapmak gibi 
sanatlar bunlar arasındadır ... 

Küçük sanatlar kanununun 
çırak yetiştirmesi bahsine temas . 
eden bir maddesi, ustalf'rı çı- ' 

fanı hayata gözlerini kabadık
ları gün fevkalade bir toplatı 
yaparak hami reislerinin aziz 
hatırasını tazim ve minnetle 

Bu işleri yapan sanatkarlar 
çok ihtiyarlamışlar her biri 80, 
90 yaşlarına gelmişlerdir. Genç
lerde rağbet etmediğinden uzun 
senelerdenberi bu sanatkarlar, 
yerlerini dolduracak kimse ye
tiştirememiş, yalnız b11şlarına 
kalmışlardır. 

Büyük Millet Meclisinin bu 
devresinde müzakere edilecek 
olan küçük sanatlar kanununa 

rak yetiştirmeğe mecbur tut
maktadır. Bu maddeye göre, 
yanında çalıştırdığı çırağı iyi 

yetiştiremiyen ustalar mesut 
tutulacakakhr. 

Çırak bjrinci imtihanda mu· 
vaffak olamazsa başka ustanın 
yanına verilecek, ilk çırağı ye
tirştiremeyen bir usta ikinci ve 
üçüncüsünü de yetiştiremezse 
çıraksız çalışmağa mecbur ka-
lacaktır. 

Türk Dil Kurumu 
Ebedi Şef'in yüksek hatırasının daimi 

bir hizmetkarı olarak çalışacak 
Türk Dil Kurumu genel sek

reterliğinden : 
Türk Dil Kurumunun kendi 

kutsal eliyle kurmuş ve onun 
çalışmalarını hayatmda sonsuz 
bir ilgi ve sevgi ile idare etmiş 
olan türklerin Ebedi Şefi Büyük 
Önder Atatürkün hayata göz
lerini kapadığı 10-xı-1938 par
şenbe günü bir yas toplantısı 
yaparak göz yaşları içinde Onun 
yüksek hatırasını sonsuz say
gı ve acılarla anmış olan 
Türk Dil Kurumu genel merkez 

kurulu bugün gazetelerde çıkan 
vasiye~namede de kardeş Türk 
Tarih Kurumiyle birlikte ken
disine ayrılan yeri düşünerek bir 
daha toplandı. Genel merkez 
kurulu, bu toplantıda Atatürkün 

kaddes vasiyetinin asıl ama-mu 
1 

.. 
O'nun kendi açtığı yo uze

cı, d ' A 

rinde dil çalışmalarının . aımı 
surette ileri götürülmesı ol
duğunu takdir ederek, ha~~: 
t d kadar önem verdıgı 
ın a o •• 

bu ulusal işte daima onun ızı 
Devamı 2inci sahifede 

anan sonsuz teessürlerini izhar 
eden T. T. Kuramu azaları 
Atatürkün vasiyetini öğrendik
ten sonra dün yeniden bir 
fevkalade toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda tarih ile dilin 
milli şuurun en kıymetli iki kay· 
nağı olduğunu en iyi kavrıyan, 
kendisinin her şeyden çok sevdi 
ği türk milletinin dünya mede
niyetindeki yapıcı ve müessir 

rolünü tebarüz ettirmek, ve tür· 
kün bu sahadaki hakkını bütün 
dünyaya tanıtmak için ömrünün 
sonuna kadar ve herkesben 

fazla çalışan kahraman ve da· 
hi şefinin ölümünden sonra da 
tarih ve dil çalışmalarının miJli 

işlerimiz arasında . en çok ehem· 
miyet verilerek devam ettiril
mesi lazım gelen bir milli iş ol
duğunu tebarüz ettirmek sure· 
tiyle yaptıkları büyük irşadı 
minnet ve şükran ile yad etmiş· 
ler ve en büyüklerinin bu mu-
kaddes emanetini kendi azala
rının ve bütün tarih severlerin 
gönülden çalışmalariyle her gün 
biraz daha ilerletmeyi ve bu 
suretle kendilerine tevdi edilen 
bu yüksek vazifenin bütün icap· 
larını yapmayı bir namus borcu 
telakki ettiklerini müttefikan 
ifade etmişlerdir. 

Macarlar Transilvan
yayı istiyorlar 

Romanya Hariciye nazırı buna hiçbir 
devlet adamının yanaşmıyacağını · ~ 

söylüyorlar 
J. 

Bükreş l ( A.A.) - Romanya rfariciye naz•rı bir İngiliz ga
zetesine macarların biltüo Traasilvanyanın iadesioi tstediklerini · 
buna hiç bir Romen devlet adamının yanaşmıyacağıoı, Macar -Ro- . 
men hududunda değişiklik olamıyacağmı · iki memleket arrs1nda . 
münasebatm her iki tarafta akalliyetlerin mübadele suretile iyi
leşebileceğini söylemiştir. 

• 
Almanyanın piyasaya ucuz fiatle mal
sürümü İngilizleri telaşa düşürdü ,, 
İngiliz ticaret müsteşarı ''Almanya bu çeşit reka-·· 

bete nihayet vermediği takdirde fngilterenin de · 
ayni usule müracaat edeceğini söyliyor 

Londra 2 (A.A.) - İngiltere- şit rekabet~ karşı durmalıyız,. ' 
nin ticaret parlimenlo3u milste- Ve Almanyayı, bu çeşit rekabe-
şarı avam kamarasında söyle- te bir nihayet -vermediği tak- . -
diği bir nutukta Almanyanın dirde size karşı aynı usulü tat- · 
merkezi ve cenubu şarkı Avru- bik edeceğiz ! diyebilecek so-
padaki bütün piyasaları maliyet rette endüstrimizi teşkilatlan-
fiatından daha aşağı bir fiatte dırmalıyız. Vaziyetimiz, imtiyaz 
mal sürmek~ suretiyle istila et- . kabul etmiyecek derecede Al-· 

manyada kuvvetlidir. 
miş olduğunu kaydettikten son- Hükumet lngiltereye karşı 
ra demiştir ki: aleyhte bereket eden memleket- . 

- Biz bu usule müracaat et- leri sıkıştırmakta tereddüt et-_ 
mek istemiyoruz. Fakat bu çe- mcmekted:r. 

-------=:=::::::=::::~====·==~==-~~:--------

Pazarlıksız satış 
iktisat vekaleti tarafın
dan açılan ankete cevap

lar gelmeğe başladı 
Ankara - Bugün yalnız İs

tanbul, Ankare, İzmirde tatbik 
edilmekte olan pazarlıksız satış 
kanununun tatbik olunacağı 

diğer yerleri tesbit etmek üze
re iktisat vekaletince vilayet 
ve belediyeler arasında açılmış 

olan anketin cevapları gelmeğe 
beşlamıştır. 

Cevablar, ekseriyetle tatbika
tma başlanmasını terviç eder 
mahiyettedir. 

Anket bittikten sonra kanu 
nan tatbik edileceği diğer yer
ler de kararlaştmlacaktır. 

Bununla beraber endüstriyel 
merkezlerle bazı mühim sahille
rimizde kanunun hemen tatbi
kine geçilmesi için şimdiden ha
zırlıklar yapılmağa başlanmıştır. ...... 
Ankara da 

Pazarlık yapan bir 
mağaza kapatıldı 

Ankara - Koyunpazarmda 
tuhafiyecilikle meşgul bir tuha
fiye mağazası pazarlıksız satış 
kanununa aykırı olarak pazar
lıkla satış yaptığından belediye 
encümeni karariyle 3 gün müd
detle kapatılmış ve dükkanın 
kapısına bir levha asılmıştır. 

Belediyemiz 
Belediyeler bankasına 
elektrik borcundan bir .. 

1 

taksit daha ödedi 
Haber aldığımıza göre Belediye 

halen işlemekte bulunan elektrik 
tesisatını yapmak üzere beledi-
yeler bankasından istikraz et
miş olduğu 30,000 liranın üçün-
cü taksiti olmak üzere 7199125 
lira daha bankaya ödemiştir . 

Bu paranın 6000 'lirası resül~ 
mal ve 1199125 lirası da faizdir. 

Resülmalden bakiye kalan 
12000 lira yedi seneye taksit-

lendirilmiş ve belediyeler banka
sınca icabeden muamele yapıl

mıştır. -·-
Kum fırtınası 

Paris : fskenderiy - Bağdat 
bava posasını yapan bir t ayya
re kum fırtınasına tutulara~ 
Hardaye gölüne düşmüştür. 

Telsizcinin cesedi bulunmuş
tur. Mürettebatından 3 kişi ka
yıptır. Bunların gölde boğulduk. 
ları zannepilmektedir. 

Mürettebatıodan 2kişi de ağır 
yaralı olarak bulunmuştur. 

-
İngiliz hava nazıri 

Paris 2 (A.A.) - İngiliz ha
va nazırı Parise galmiştir. 



.;,•ı ; AYDIN 

ATA TYRK'E AİT HATIRALAR 

1925 senesinde 
Bfiyük Şef Kastamonuda şapka 
u inkılibını nasll başardı? 

11a,:111~r~in mütarekeıi es• 1 1

1 
mağindaki ateşli faaliyet daha 

T&rkl& zifon kayakmı idim. 1 YAZAN : pek çok büyük işler başarmak 
t•-.ı~ ."1 onun ıerefini lrur· istediğini gösteriyordu. BUyük 
- .. -.: ıçı Hüsnü Berker lllldaa D ıenelen:e hiç dur· inkılapçının Kastamonu seyaha· 

......_z..._çabfmanın verdiği yor· ti Türk inkılabı noktasından da 
keu;s;'' •atlubiyetin memle· yol hepimizin ebediyen ayrılma· hususi bir mina ve ehemmiyet 
~lr e lket uçurumuna sürükliyen maya ahdettiğimiz büyük Ata taşıyordu; daha ertesi gü halk 
taki •et 9• çok elemli neticeleri mızın gösterdiği yoldu. teşekküllerini ve kazalardan ge-
dadpid~bnİf idi. 1919 şubatı i- KAST AMONUDAN len heyetleri kabul ettiği sıra· 
e•-e . 1~· .Tilrknn iıtiklilini yok ANKARA y A bir terzi ile yaptığı muhavere 

,.... Y1 ııt bd f 1925 senesi Kastamonuda 
• 1 a eden mütareke· dolayisiyle olan sözleri hepimiz-
•-~ .•~khıı tatbika hükllmeti Cumhuriyet Halk Partisi mute- bir yenilik ve istikbal için bil· 
~.._. lÇta medi idim. Az zamanda barika-ber t yer yer memleketin yük bir inan yaratacak kadar 

•rafın da lar yaratarak memleketi düş-..._ ı--.ı 1 ıman kuvvetleri- derin ve kuvvtlidir. 
11111 "t'K .. e'- kt ld ki b. man istilasından, türklüğü esa lli'acla I "111e e o u arı ır "Medeni insan olmalıyız!,, 
bir stanbat b&k6metinin resmi retten kurtaran büyük kahra- "işte takke, üzerinde fes, 
ııla~ Yeıikaaiyle MerziEona ür manı, mucizeler göstererek os· onun üstünde de ag" bani sarık .. 
........a . . T manlı imparatorluğunun enka· -... n .zılaitı gelerek milli te- Bunların hepsinin :ayrı ayrı pa-
~- .. •-~-ı zından medeni, asri ve kudret- B cek -- ilimizi ihlil ede- ras1 ecnebilere gidiyor. ıınu 

atıı baza t ki.fi d b li yepyeni bir Türkiye meydana söylemekten maksadım şudur: 
ln....Lı_ e ı er e u· getiren ve eşsiz dahiyi Kasta· 
._. .. , .,. aı za ela Biz her noktai nazardan me· bir · ma ıonra monuya davet etmek istedik, 
'-' llliktar aıkerle Merzi· deni insan olmalıyız. Çok acl-
.l!ı • ifral edeceklerini bildir- Büyük kurtarıcı ve yaratıcıyı lar gördük; bunun sebebi dün· 
uutf htu!! Kastamonuda aratarıcı ve yara-
,.. )(z: .. 1111 varhtımız için pek yanın vaziyetini anlamayışımız 

ft·~dua 16rdGtlm bu teklifleri tıcıyı Kastamonuda aramızda gör dır. Fikrimiz, zihniyetimiz, kıya· 
etle reddetf E 11 . mek bizim için ne büyük saadet fetimiz tepeden·.· tırnag .. a kadar 

etael -• ım. me erme ve bahtiyarlık idi. Memleket 
L!...i "'duö.•qıq anlıyan bu za· medeni olacaktır. Şunuo, bunun 
uİu • • -... namına olan bu davet vazifesi· Lı trill tık&yetleri ilzerine lıtan· sözüne ehemmiyet vermiyeceg" iz. 
... JıaL ni ifa etmek Uzere bir heyet t-Lı ""laa•ti beni azlederek Bütün Türk ve İslim alemine .;a. Ye mahfuzen lıtanbula halinde Aankaraya geldik. bakın .. Zihniyetlerini, fikirlerini 

ua .. riai eli Milli h Ulu Şefimiz kendine has olan . medeniyetin emrettig"i tahavvül 
liJ""9bi ver • ay- ve her birimize çok kuvvetli 
llıl rencick edecek bu ve tealiye uydıırmadıklarından 
~ ~- yalnız Sivaı vili· inanç telkin eden büyük bir sa· ne büyük felaket ve ıstırap 
lllea ... h lttllacle değil, yurdun he· mimiyetle bizi kabul etti. Onun içindedirler. 

er tarafınd t r t k çok nüfuz edici olan bakışları, Bizim de şimdiye kadar geri 
le idi ıa_ a eva 1 e me • •imıek gibi rakan ve rolC de· 

' 
• memleketin bulunduğu Y T T kalmamız ve en nihayet son 

llftetha t rin manalar ifade eeen mavi 
• ııavvur ettiğimden felaket çamuruna batışmız bun· 

ço fazla ı· · g&zlerinin simasına verdig" i cid- d d B ı d k p. e ını ve acıklı oldu- an ı. eş a tı sene için e en· 
aM-~- •nlıyarak teeuürilmden diyet, çok geniş ve güzel alm, dimizi kuartarmışsak, bu idare-
b •er .. 'lllll, liainane olan bu emre altın saçları her an gözümün mizdeki tebeddüldendir. !Artık 

ile L-h önöndedir. Her sözü, akıJlara d it-... .,. aııaa olursa olsun uarmayız, behemehal ileri gi-
~ •ta · hayret verecek kadar keskin ve d ~ın - eatıye karar verdim. eceğiz; çünkü mecburuz. Millet 
~ .. ı_ k şiddetli zeki kaynağı çok kuv· 
.. ., 1_ -.ra ve gözyqlarımı vazıh olarak bilmelidir. Medeni-
'IV&ere" d .:..1 vetli ve çok fail bir dimağa 

1r •a••ra çıktım. yet öyle kuvetli bir ateştir ki, 
~endi malik olduğunu gösteriyordu. 

......_"--•lflle •• arkadaı bulmak ona bigane kalanları yakar, 
~uurı Devetimize icabet etmekle be- İ 
&.... Yetmı duydum ve bir mahveder. çinde bulunduğu· 
~ ela _._ raber rica ve israrımız üzerine 
L....;- h •nıatlaı ltulabildim. Fa- muz medeni ailede layık oldu-
~ Vll' lr hareket edeceği günü derhal 
ı.......ı .. ~? aç arkadqla ne yapa- ğumuz mevkii bulacak, onu mu· ......_ il tayin etmek lutfunu dahi esir- f ...._ eaıleketin Ozerine pek ha aza ve ili edeceğiz. Refah, 
;:,:_tQ, klbuı ç&kmliıtit Bas• gememiş ve hemen o hafta içe· saadet ve insanlık budur . ., 
,._ I riıinde hareket etmiş idi. H r-... Y• •ri görmiyecek de· T ARIHI BiR GÜN er biri bir hakikat ifade 
.;..._.• '-lif. • bir karanlık içer- eden bu büyük sözleri i~·ten 
~ "-!.. 1925 yılının 25 ağustosu, bü- h k t._ ...__ --.uıı olarak yllrilmek· al bağırlarında yaşattı ları 
-. -...ql-- -k tün hayatımızda hiç unutamıya- b 

i.l:ı_ N ._.... ta ve ç~ınmakta üyük kurtarıcılarına sonsuz ta-
'IUI, er cağımız en heyecanlr, en büyük 
1...__

1 
eye ıidiyorduk ? Ne zim, minnet ve şükran hislerile 

i .. ~tık ? Y eiı ve istirap tarihi bir günümüz olmuştur. bir kat daha bağlandılar. 
~ tzilaı" Muazzam eserine dünyayı hay-

feryaO.....:. •ıtik. Acı ve elemli ran eden, ve cihan tarihinin İNEBOLUDA 
11a•a f-' ızı iıiterek düıtüğ.i· Ebedi Şef Kastamonudan İne· 111 qlfc muhtelif devirlerinde yetişen 
-•- et çukurundan bizi boluya geçerek halkın co•kun 
~•rıcalc eli il ideal şahsiyetlerin hepsinin üs- T 

ibniz • r tecek ve gidece- tünde olarak beşeriyetin en bü- tezahüratiyle karşılandı. Onun 
k11~lları aydınlatacak b;r yük ve en kahraman bir lideri orada da yükselen ve büyük 
lılcla belcl' blylk bir sebırsız· ve türk ırkmın bir sembolü bu- hakikatler ifade "eden sözleri 

lllL enıekte idik. ruhlarımızda, fikirlerimizde dai-
~--- lunan büyük adama o gün ka· 

..... d zdan kurtarıcı bir gU· vuşacaktık. ma yaşamaktadır: 
~ atınakta ve uğradığımız Kastamonulular şehirde dura- "Efendiler, Türkiye cumhuri-
ceti~"- kurtulmak için gide· mamışlar ve büyük bir sabırsız· yetini tesis eden Türk halkı me-
1-..ı Yolu ı&atermekte oldu· lıkla kilometrelerce mesafe kat· denidir. Tarihte medenidir, ha· 
lra1pıJ:.:~Gk. Meyuı ve ümitsiz ederek neşe ve iman dolu kalp· kikatte medenidir. Fakat ben si-
ı.a.aıa d• 0 anda ümit ve !erindeki en derin bir sevgi ve zin . öı kardeşiniz, arkadaşınız, 
Ye YaPı oldu. Bllyük kurtarıcı saygı ile " Yaşa ! Varol ! ,, ses· babanız gibi size diyorum ki, 
oleıı ka cın eaıriyle memleketim leri arasında panama şapkalı, medeniyim diyen Türkiye cum· 
lllldaf •!-nıonuda teıekkiil eden mavi gözlü, altın saçlı o büyük huriyeti helkı fikriyle, zihniyeti-
~ ~ ~ukuk cemiyetine koş- zafer kahramanını bağırlarına le medeni oldugv unu isbat ve iz-

• '-Cmıy ti b lllelcle bil ~ n . nnyeıine gir- basmıılar ve hemen Yüce Ön- har etmek mecburiyetindedir; 
Vllftuaı yii bır saadete ka- derlerine uyarak bir kaç saat medeniyim diyen Türkiye cihn· 
hı pelc' Ve artık gideceiim yo· içinde şapkalanmışlardı. Milletin huriyeti halkı, aile bayatiyle, 
luala .:~. g&rerek büyllk bir nabzını yoklamak, ruhunu an- yaıayış tarziyle medeni olduğu-
İDaDla littikçe kuYvetlenen bir lamakta da eısiz olan Ulu Ön- nu göstermek mecburiyetindedir. 

~ya baıladım. Bu derin hor an zeki fışkıran di- Sorıu 3 üncii Sayfada 

SAYI ı 40~' 

Çocuk neden büyümez? 
Doğduğu vakıt, meseli üç ki· 

lo gelen çocuğun ağırlığı beş ay 
sonra iki misli, bir yaşındayken 
üç misli, iki yaşına gelince de 
dört misli olmalıdır. Boyu da 
doğduğu vakit, vasati hesapla 
elli santimetre geliyorsa beş ay 
sonra altmış iki santimetre, bir 
yaşına gelince yetmiş, ıyetmiı 

iki santimetre, iki yaşındayken 
seksen santimetre olur. 
Çocuğun böyle ngrmal olarak 

büyümesi annesine ne kadar fe
rahlık ve iftihar verse haklıdır. 
Fakat çocuk muntazam olarak 
büyümeyince de bunun sebebini 
aramak annesi için bir vazife 
olur. 

Annesinde, babasında bir has
talık varsa çocuğun büyüyeme· 
mesi sebebi kolayca anlaşılır. 
Hasta anadan yahut hasta ba
badan hasıl olan çocuk mutlaka 
hastalığa bulaşmış olmasa bile 
cılız olm·, güçlükle büyür. 

Annesinde belli başlı bir has
talık olmamakla berabe · südü 
az olur ve çocuğunu iyi besli· 
yemediği için çocuk büyüyemez, 
O halde yapılacak şey, tabii 
olarak, çocuğa memesinden baş
kaca emzik de vermektir. İkıisi 
bir araya gelince çocuk kendi· 
sine yetişecek kadar gıda bulur 
ve büyümeğe başlar . Yalnız em· 
zikle beslenen çocukların da 
büyüyemedikleri olur. O vakit 
te emzikle Yerilen süt geliyor 
demektir, c;üdü artırılır. 

Mide yahut bağırsak bozuk
luğunun da çocuğun büyümesine 
mani olacağı şüphesizdir. Anne
sinin südü, yahut emzikte içtiği 
süt yetişecek kadar olmakla 
beraber çocuk onu hazmedeme
diğinden çıkarır, yahut ishale 
tutulursa elbette büyümez. O 
vakit yapılacak şey çocuğu he· 
kime gösterip hazımdaki bozuk
luğu tedavi ettirmektir ... 

Çocukların bazılarında büyü
yememesini anlatacak, görünüş
te biç bir sebep bulunmaz: An· 
nesi sağlığı yolunda bir bayan, 
babasında da hiç bir hastalık 
yok. Çocuk emdiği südü çıkar· 
mıyor, fakat iştahı az .. Beş ay
lık olduğu halde ancak beş ki
lo geliyor. Etleri gevşek. derisi 
sarkık ve benzi sarı. 

Bu hal, yakın vakitlere ge
linciye kadar, anneleri ve ha· 
baları meraklandırır, hekimleri 
şaşırtır, çocukları da götürürdü. 
Hormonların gördükleri işler iyi 
anlaşıldıkça hekimler artık hiç 

şaşırmıyorlar, çocuklarda vaktinde 
hekime gösterilince kutuluyorlar. 
Annelere g elince, çocublarının 
büyüyemediğini gördüklerı vakit 
meraklanmak hakları olsa da, 
çocuğu hemen hekime götürme
meleri annelik vazifesini ihmal 
demak olur. 

Böyle hiç sebepsiz gibi, bü
yümekten kalan çocukların hor· 
monları iyi işlemiyor demektir. 
Hormonlar, sadece büyüklerin 
değil, çocukların da aldıkları gı· 
daların vücude yarıyacak hale 
gelmesi için lüzumludur. 

En ziyade tiroit guddesiyle 
pankreas guddesinin çıkardık· 
ları hormonlar. Çocuğun bu bor 
monları yetişecek kadar çıkma
ymca emdiği südü iyi bazmetse 
de, sonra vücudüne yarıyacak, 

kendisini büyütecek hale geti
remez. O vakit bekim çocuğa, 

kendisinde eksik olan hormon
ları ilaç olarak verince çocuk 
birdenbire büyümeğe başlar, 
sağlığı yoluna girer ... 
Çocuğun büyümemesine se• 

bep ne olursa olsun, onu he· 
kime gösterinceye kadar, gös· 
terdikten sonra da, annesinin 
çocuğunu liyıkiyle beslemek için 
yapacağı işler vardır: Çocuğun 
alacağı gıda kendisini en eyi 
besliyecek şekilde olmalıdır. 
Şeker çocuğun hem iştihasını 

artırır, hem de onu en eyi bes-
. ler, annesi çocuğu kendisi em

ziriyorsa südünü - tabii eyice 
kaynatılarak fence temizlen· 
miş - bir fincan içerisine sa• 
ğarak yüzde on nisbetinde ıe
ker katar ve gene fence temiz 
bir kaşıkla çocuğa içirir. Çocuk 
emzikle besleniyorsa südüne o 
nisbette şeker katmak pek ko· 
lay olur. Çocuk vücudu yağlara 
pek eyi tahammül edemediği 
için, süde biraz kaynamıt~)u 
katmak ta eyidir . 

Bir de, vitaminlerin çocukları 
büyüttüğünü, tabii, bilirsiniz. A 
vitaminini yumurtanın sarısında, 
B vitaminini bira bülisasında bu
lur ve ikisinden de çocuğun ağ
zına verebilirsiniz Çocuğun ke
miklerini kuvvetlendirecek C vi· 
taminini de yeıil sebzelerden 
yapılacak püre temin eder. He
le çocuğun ağzına biraz limon 
suyu verince, yüzünü ekşitse bi· 
le boşuna gider, hem de, ondan 
C vitamini alır ... 

Bu, hormonlar ve vitaminler 
asrında çocuklar da asri olarak 
büyütülür. 

Yabancı memleketlere 
çekilecek telgraf 

ücretleri 
P. T. T. idaresi Lonclra yo· 

liyle yabancı memleketlere çe
kilect.k resmi telgraflardan ah· 
nacak ücretleri tesbit etmiıtir. 

Bu ücretler Almanya 0,418, 
Belçika 0,443, Danimarka 0,43. 
Feroe adaları 0,68, İngiltere 
0,465, Groenland 1,195, lrlanda 
0,505, İzlanda 0, 735, Litvanya 
0,453, Norveç 0,51, Felemenk 
0,453, isveç 0,44 frank. 
~ 

Türk Dil kurumu 
Baştarafı 1 inci sayfada 

üzerinde yürümek ve bütün 
varlığiyle çalışmak andını, de
rin acılar ve sonsuz minnetler· 
le bir kere daha tekrarladı. 

Onun eliyle kurulmuş ve ida
re edilmiş olmak 'ıerefine, son 
günlerinde en başb dllşüncele· 
rinden birini teşkil etmek ve 
öz evlitlanndan sayılmak bah
tiyar lığını da ilave eden Türk 
Dil Kurumu, büylik ve ebedi 
Türk Öndrinin yüksek hatırau
nın daimi bir bizmetkirı olarak 
çalışmalarına devam edecektir. 

Yugoslav birliğinin yir-
minci yıl dönümü 

Belgrat, 2 ( A.A ) - Yugoı· 
lavyanın tesanüdünün yirminci 
yıl dönümü dün bütün Yugoı· 
lavyada tes'it edilmiştir. Yalnıı 
Hırvat muhalefet lideri Macek, 
taraflarına bu bayrama iıtirak 
etmelerini yasak etmiştir. 
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Büyük Şef Kastamonuda şapka 
inkılabını nasıl başardı? 

Baş tarafı ikinci •ahifede 

Elhasıl medeniyim diyen Türki
yenin hakikaten medeni olan 
halkı baştan aşağı harici vazi· 
yetiyle dahi medeni ve ınüteka
mil inıanlar olduklarını filen 
göstermiye mecburdurlar. " 

Büyük Şef İnebolu'dan Kas· 
tamonu'ya döndü. Diğer bazı 
kazaları da ziyaret ederek mem
lekette yapılması lazımgelen ye .. 
ni inkılapların ana hatları üze .. 
rinde fikirleri aydınlattı. 

Büsbütün asri bir Türkiye 
kurmak için ıamanının bir da• 
kikasını bile boşa geçirmiyen 
Ulu dahinin yapmak istediği da
ha bir çok inkılaplar olduğunu 
derin hayranbklarla dinlediğimiz 
sözlerinden anlıyorduk. Anka
raya avdete hazırlanmakta idi. 
Bütün kalplerini kurtarıcılarına 
karşı birleştirerek tok bir kalp 
gibi ona bağlanmış olan halk 
üzerinde bu avdet haberi pek 
hazin bir tesir yapıyer, halk 
Atalarının aralarından gitmesi· 
ni hiç istemiyordu. 
YENi iNKILAPLARA DOGRU 

BU yük Şef'in Kastamonu' dan 
hareketinden iki gün evvel ken
disini Cumhuriyet Halk Partisi· 
ne ve Türkocağına davet için 
bir kaç arkadaşımla birlikte yap
hğımız bir ziyaret esnasında, 
memleketin her sahada süratle 
ilerlemesi ve yükselmesi için ya
pılacak daha çok işler olduğu 
ve iokılApların, milletin ruhi ve 
fikri istidat ve temayülleri de 
nazarı itibare alınarak ona göre 
sıra ile yapılması icap ettiği yo· 
lundaki sözlerine, bütün varlı· 
ğiyle kendisine bağh olan bal· 
km, büyük önderinin gösterece
ği yolda hızla yürümekte bir an 
bile tereddüt etmiyecegi ve bu 
hususta kendisinded emir ve işa· 
ret beklemekte olduğu tarzında 
cevap verilmiştir. 

Davetimize icabet :buyurdu. 
Gerek bütün vilayet halkı ile 
ohn temaslarından, yapılan ve 
yapılacak olan bütün inkılipla .. 
ra karşı balkın olgunlaştığı ve 
bu hususta kurtarıcılarının irşat 
ve işaretleri dairesinde laareke
te her zaman hazır bulunpuğu 
neticesine varmış bulunuyordu. 

Bir gün sonra Kastamonu 
Parti binasının bahçesinde bin· 
lerce halk Büyük Atalarının hu
zurunda tam bir huşii ile top
lanmışlardı. Kendilerinden aldı
ğım müsaade üzerine halkın 
hissiyatına terceman olarak kı
sa bir hitabede bulundum. 
Türklüğü kurtaran ve tam is· 
tiklaline kavuşturan büyük kur
tarıcının, refah ve saadet ve 
her sahada medeni ve modern 
hayata kavuşmamız için göster
diği yollarda büyük bir kanaat 
ve sars•lmaz bir inanla yürü
miye hazır olduğumuz arz ve 
bu yolları bize göstermesini ri
ca ettim. 

Müteakiben verdiği çok mü· 
him ve tarihi nutku ile şap
ka ve kisve inkılabının, yeniliğe 
ve asriliğe mani ve hail olan 
bir takım eski akideleri ortadan 
kaldırmak gayesini istihdaf e
den inkılabın temellerini kur
muş idi. 
HURAFELERİ TARDEDECECa! 

Baştan başa bir çok rea
telerle dolu olan çok ateşli 

ıöılerinin yalnız bir parçasını 
aynen buraya dercedebiliyoruz: 

,,Efendiler, yaptığımız ve yap
makta olduğumuz inkilipların 
gayrisi Türkiye cumhuriyeti hal
kını tamamen asri ve bütün mA
na ve eşkAliyle medeni bir içti
mai heyet haline .isal etmektir. 
lnkilAbabmızın umdei asliyesi 
budur. Bu hakikatı kabul etmi

yeıı zilıniyctleri tarumar etmek 
zaruridir. Şimdiye kadar mille-
tin dimağını paslandıran, uyuş
turan bu zihniyette bulunanlar 

olmuştur. Her halde zihniyatler
de mevcut hurafeler kAmilen 

tardolunacaktar. Onlar çıkarıl· 

madıkça, dimağa kakikat nur
larını infaz etmek imkanıııdır.,, 

Kuvvetli ve tükenmez bir e
nerji, sarsılmaz bir irade ile ça· 
lışarak bir çok aıırlarda baıa
rılamıyan:en biiyUk işleri birkaç 
seneda başaran ve muauam 
eserler yaratan Büyük Dibi bu 
yolda biltiln dünya liderlerini 
kat kat geçmiştir. O, dahildeki 
bu muazzam eser lerindteo baıka 
yeni Türkiyenio, ~ ~ebilerin 

Convoitise'indcn kat'i surette 
kurtulmasını temin etmiştir. Be
şeriyet tarihi O'nun beşeriyetin 

en bUyUk bir adamı olarak kay
dedecektir. 

O, ÖLDÜ FAKAT ESERLRİ 
YAŞIYOR 

Onun büyükliiiünü takdir 
için şioıdiye kadar söylenilenler 
ve yazılanlar o büyüklüğün ya-

nında pek küçük kalmıştır. O 
nun hakkiyle takdir ve tavsif 
yolunda kimsenin bulunmadığı 
ve hatırına getirmediği tabir ve 

kelime bulmak için çalışmak ve 
uğraşmakla da bir muvaffakiyet 
elde etmiye imkan yoktur. Çün· 
kü o yapabileceğimiz her tak
dirin üstündedir. 

Yenilmesi hiç mümkün olmı· 
yan o büyük ve kahraman ya
pıcıyı yalnız ölüm yenebildi. 
Yaptığımız bütün matemler, o
nun, takdirinden aciz olduğu-

muz, büyüklüğü yadında pek 
ıöoük kalmaktadır. Onun alev· 
li ve keskin bakışlı gözleri 
artık kapahdır; fakt muax-
zaoı eserleri bakidir. O, 
bu eserleri meydana getirmekle 
iktifa etmemiş, bunlar1 koruma· 
yı ve bundan sonra da harika
lar yaratarak yeni yeni eserler 
meydada getirmeyi de bize öğ
retmiş ve gideceğimiz yolu da 
göstermiştir. Bu da Türk Cum
huriyetinin istikbali iç"n hakiki 
teminattır. Bu yolda hızla ve 

niyetle yürüyerek ebediyen 
em k ·u .. 
yaşıyacak olan tür~ mı. etının 
büyük Ata' sı da şuphesız ken
disi le birlikte yaş1yacaktır. 

;ahi kurtarıcımızın ölümü ile 
kanayan kalplerimiz için tek 
teselli, O'nun bütün faaliyetinde 

k D ideal arkadaşı olan ve en ya ı 

imdi e kadar pek çok başarı· 
ş y k'' 1 •• ··k K h 
1 ··ıtered Tür ün uuyu a -argo . . .. b 

ı 1 ·· ... nu aşımız· ramanı smet nonu . . . 

d 
.... ümiizdür. Yenı Şefımı-

a goruş bi .. 
zin arkasından da tam r gu

. an ile yürüyüşümüze ven ve ıo 

devam edeceğiz. 
- Ulustan -

AYDIN 

Yahudi düşmanlığı 
Almanyada yahudilerin kökünü kurut

mak için tavsiye edilen usuller 
'
1 Şvartse Kor ,, gatetesi bu

iÜn yazdığı bir bat ınakaledc, 
yahudilere karşı yeniden alıpa
cak olan tedbirleri birer birer 
sayarak haber vermekte, y•ban 
cı memleketler, şayet Almanya 
daki yahudtlere yeni bir ülke ve 
bir mekAn temin etmiyecek o· 
hırlarsa, hepsinin öldürüleceğini 
son tedbir diye kaydetmektedir. 
Bunlara, sırf korkutmak mak· 
sadile yapılan alelAde bir teh· 
dit veya ciddi olmıyan bir ma
nevra göziyle bakmak hatadır. 
Son yıllarda u Şvartse Kor ,, un 
yabudiler hakkında ileri sürmüş 
olduğu fikirler, istediği kadar 
havsalanın almıyacağ( ıeyler 
ol11un, hepsi de noktası noktası
na tatbik edilmiştir. IBu gazete 
cihan efkarı umumiyesi denilen 
şeye ehemmiyet veememek la .. 
ZIUI geldiği, çünkü eylül buhra
nını atlatmış olan bir almanya 
için, yabancı memleketlerin bü
kümleri, ancak bir mukavva 
kılınç kadar keskin ol~bilecegi 
mütaleasındadır. 

Alman gizli polis tcıkil~tının 
organı- olan bu gazete ilerideki 
hadiseleri şu şekilde izah etmek
tedir: 

Yahudiler evlerimizden, ma• 
hallelerimizden dtfedilerelr, yal· 
nız kendi aralarıuda bir cemaat 
olarak yaşıyabilecelderi ve Al
manlarla mümkün mertebe te
mas imkanı bulamıyacaklarJ han
lara, sokaklara yerleştirilme' i

dirler. Yahudilerin kendilerine 

mabsu9 ve tanınacak bir şekil
de işaretleri olmalı, Almanya' da 
ne ev, ne tarlaya malik bulun· 
mamaklıdırlar. 

Bu tarzda hareketle, şah da
marları kesilecek olan yahudiler 
ellerinde kalmış olan sermaye
lerini de çok geçmeden tüketmiş 
olacaktır. Bu takdirde, yabudi
lere, ancak olmıyan vasıtalarla, 
yani suç sayılacak vasıtalarla 
yaşamak imkinı kalacaktır. Böy-

le olunca da, Almanya, kendi· 
lerine karıı ateş ve silahla ha· 
reket etmek hakkını kazanacak 
vesilahla hareket etmek hakkını 
kazanacak ve onları tamamiyle 
mahvetmiş olacaktır, Bu itibarla, 

Almaoyadaki yabudileri mutlak, 
olan bir mahveden kurutmak, 
çocukça bir insanlık davası pe• 
şinde koşan devletlerin vazife
sidir. 

Diğer bir makalede de, ilk 
tedbir olarak, ltalyada 14 ve 
15 inci asırlarda, Almanyada 

16 ınct asır!h yapıldığı gibi, ya• 
kudilere şimdilik sarı bir dam
ga vurulması istenilmektedir. 
1418 de SaJzburg rühban mec
lisinin vermiş olduğu karar bir 
örnek olarak ileti sürülmekte
dir. O vakıt verilmiş olan bu 
karara göre, yahudi kadınları 
ayırt edilebilmek için, atkıları
na çıngırak takmak mecburiye
tinde idiler. Alman gaze
telerinde yabudi göçü hak
bakkında çıkan rakamlar akim, 
havsalanın alamıyacağı derece
de korkunçtur. Almenyada bu
lunan altı ili yedi yöz bin ya-

hudiden mada, Lehistandan çı· 
kaarılcağı iddia edilen 3,000,000 
Romanyadan 800,000, Çekoslo
vakya ve Macaristandan 800,000 
yahudt yurtlarını terkedip baı
ka memleketlere sığınmak zo
runda kalacaklardır. 

SIJlıe Beledige 
Reisliğinden 

Belediyemizece 2171 lira 39 
kuruş keşif bedelli bir Peynir 
hali yaptırılacaktır. Buna dair 
krokilerle fenni şartname bele
diyede mevcut olup ihalesi 
5/12/938 günü saat 15 de icra 
edilecektir. İstekli olanların mez 
kür gün ve saatte belediyemize 
milracaatları ilan olunur. 

(958) 27 29 1 3 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın ilinin Çine kazasında ilk 
mektep inşaatı 27570 lira 31 
kurut keıif bedellidir. 

2 - Bu işe aid tartname ve 
evrak şunlardır. 

A - Kapah zarf usulile ek
ıiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel 

şartnamesi 

O - Fenni şartname 
E - Keşif metraj cetvelleri 
F - Resimler 
İsliyenler bu evrakı Aydın 

Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8/12/938 per

ıembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 2068 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve Ay
dın vilayetinden bu iş için alın
mış müteahhitlik vesikası gös· 
termesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 2500 liradan aşağı olma
ması müteahhidin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar ol
ması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lizımdır. 

6 - Teklif mektupları yu
karda üçüncü maddede yazılı 

saattan bir saat evveline kadar 
Nafıa dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma· 
ıı ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması la-
zımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

18 22 28 3 (935) 

r...... Abone şeraiti •••••••. 
1 

: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylığı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. i . . . i P. Buımevt. i 
i gazeteye ait yazılar için j 
~ yazı itleri müdürlüğüne, ilin· ~ 
; lar için idare müdürlüğüne i 
ı - t d'l ı·d' : • muracaa e ı me ı 1r. • . . :········· .. ·····································: 

Aydın belldige 
riyasetinden 

Y0Zı 3 

1 - Belediye elektirik fab. 
rikasıoda mevcut 376 tenekede 
takriben 3 bin kilo kullanılmıt 
makioe yağı beher kilosu 6 ku• 
ruş muhammen bedel üzerinde 
açık artırma suretiyle satılacak. 
tır. 

2 - İsteklilerin 19/12/938 pa
zartesi günü saat 15 de 1350 
kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye 
daimt encümenine müracaat ey• 
lemeleri ilan olunur. 

2 7 11 17 (975) 

Aydın icra dairesin-
den: 938 - 1320 

Alacaklı Aydında bacı meh
met hulusi. 

Borçlu: aydında kahveci İzzet 
satılan gayri menkul: tapunun 
kütük 141 pafta 71 ada 280 
parsel 15 de kayıtlı aydın cum· 
huriyet bulvarı 22 inci sokakta 
108 metre murabbaı ve alt kat· 
ta bir oda ve hela ve bir ça-. 
maşırlık ve bir mutbak ve üst 
katta iki oda bir sofa ve bir 
miktar avlu ve çeşmesi mevcut 
b\r bap hanenin tamamı hudut 
onü cumhuriyet bolvarı 22 inci 
sokak sağı 16 No: lu parsel ar· 
kası aliye solu aliye ile çevri
lidir. 

Kıymeti 1500 bin beş yüz li .. 
radır. 

1 inci · artırmanın yapılacağı 

yer gün saat 10/1/939 salı saat 
on beşde icra dairesinde 

2 inci artırma günü 25/1/939 
çarşamba günü saat 15 de ay
dın icra dairesinde. 

Karacesu Sulh: 
hakimliğinden : 

Sayı: 318 
Karacasuyun Cuma mahalle

sinden hacı Cafer kızı Hatice 
Beysanın ikame eylediği davada 
murisinden intikalen uzun yıl
larpanberi nizasız ve tapusuz 
tasarruf ve temellük etmekte 
olduğu Karacasuyun Sürmeşe 
yaylası mevkiiade şarkan kire
mitçi Süleymanoğlu Süleyman, 
garben kavas şalı ve molla 
Ahmedoğlu Mebmed, şiınalen 
yol ceneben beygir Mehmed ve 
hacı İsmail oğlu Nori bağlarile 
mahdut tahminen dokuz dönüm 
yayla bağının tapuca namına 

tescil muamelesinin yapılmasına 
karar verilmesini talep ve der· 
meyan eylemekle cari muhake-

mede işbu emval hakkında alaka
ları olanların itirazlan olup ol
madığının on gün zarfında bil
dirmeleri için ilanen tebliğa t 
icrasına karar verilmiş olduğun
dan her mucibi karar keyfiyet 
ilin olunu. (972) 

Aydın As. Sa .. Al. Ko
misyonundan : 
Muğla garnizon ihtiyacı için 

kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan 130,000 kilo arpa ve 
130,000 kilo yulafa talip çıkmadı
ğmdan 19/11/938 tarihinden iti
baren bir ay zarfında pazarlık
la alınacaktır. 

Arpanın tutarı 7150 lira kat'i 
teminatı1074, yolafın tutarı 7575 
lira kati teminatı 1122 liradır. 

Taliplerin 13/ 12/938 den iti
baren tuğay kararğahında mü
teşekkil komisyona müracaatlar 
ilan olunur. (973) 

1 



lıbu 1 •artaa r Jrl lllenkul(ln ırlwma 
baren ~~·; ilin tarihinden iti
icra dılreıt320 numara ile Aydın 
ıııda h nln nıuayyen numara
•çıktır ;;keıin rl>rebilmeal için 
fal) ' Anda yazılı olanlardan 

1 lllalG ltbu lllat almak lıtlyenler 
ıartnanıe ve 938/1320 dosya 

ıu .. "••ll racaat e nıeınuriyetlmlıe mil-
etnıelldlr. 

2 - Artı ktrıd rnıaya iıtirak için yu-
alıbe~ :•ııh kıymetine % 7,S 
ba L 

11 e pey veya milli bir 
D11:an11ı t . 

tdiJe L eınınat mektubu tevdi 
ce11:tir. (124) 

dıtl - ipotek aahibl alecaklılarla 
er a)•k d h L • 1 arların ve irtifak 

•11:kı labi 1 .• 
Gıerı d P ennın gayri menkul 

n eki haklarını huıuaile faiz 
•e .. ••raf d 
lıbu ili 1 air olan iddialarını 

il tarihinden itibaren 20 
riln içi d 
birlikt n e evrakı müsbitelerile 

1 
e ıneınuriyetlmize bildir

.. e eri i 
la t cap eder. Akıi halde hak-

n •pu ılcilile ıablt olmadıkça 
~tıı bedelinin paylatmasından 
•riç kalırlar. 
4 - Göıterilen ründe artırma

'' lıtirak edenler artırma t•rl
na~eaini olr.umuı ve lüzumlu 
illa Gnıatı almıı ve bunları tama
lllleıı kabul etmi4 ad ve itibar 
0 uııurlar. 
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5 : Tayin edilen zamanda rayri 
ena:ul üç defa batırdıktan ıonra 

en çok artırana ihale edilir. An

~k artırma bedeli muhammen 
ıymettn yüzde yetmit betini bul-

~·~ veya ıatıı istiyenin alacağına 
1 

c anı olan diter alacaklılar bu-
unup da bedel bunların o ıayri 
~•ııkul ile temin edilmiş alacak
arınuı mecmuundan fazlaya çık-

mazsa en çok artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere artırma on bet 
gün daha temdit ve on beşinci 

rünü ayni saatte yapılacak artır

mada bedeli satış istiyenin ala

cağına ruchanı olan diğer alacak

lıların o gayri menkul ile temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şarlile en çok 

artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapı· 
lamaz ve satış 2280 seyıh kanuna 

tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek

lthe bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağ'a 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 % Sden 
hesap olunacak faiz ve diğ'er za

rar ayrıca hükme hacet kalmak
ıızın memuriyetlmizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 

1 gayri menkul yukarda gösteri
len 10/1/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında iş
bu ilin ve gösterilen artırma şart· 
namesi dairesinde satılacağı ilin 
olunur. (975) 

imtiyaz aahlbl ve Umumt Ne,rlyat 
MGdürU ı Etem Mendrea 

B:ı11!d1ğ1 Yer ı 

C. H. P, Bas1mevl 
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Doktor Şevket Kırbaş &l 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
ve [•] 

[•] 
[•] 

. ro 
S Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [t] 
lileyınamn hanesine naklettim. [t] 
.. haıtalannı her gün saat yediden sekize kadar ve c:J 

6gleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ~ 
kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra f!j 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- ftj 
torakai ile hastalan tedavi eder. (971) ~1 
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Rontgen mütehassısı 

Muayene yeri : Eski opera tör Mitat kıliniki halen 
doktor Ziya evinde hasta kabul eder. 

Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar 

~~ ... ~~~fl!:'lll~~~~ 

D~~i;~Tş~;töfy~T1· 
Yeni açılan ve sanatokulu me- ~ 
zunları tarafından idare edilen ~ 

DEMiR iŞ A TÔL YESlnde B 
Her nevi Demir iıi, Galvanizli, Demir ve Kur- [+ 

b ~ tun orulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~ı 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç r! 
ıabiplerinin atölyemize müracaatları. [+ 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur JJ 
ve Osman Alpsoy + 

- ~ ~ ·~ 849 11'!!.'Wl!:!llll~ll'!'ll~ JJ.' -iılllllıliiillii•~ııa:.~~~~e;ııı$•~~~ıa:ııı:'ıı ~lb~~I~ ~ 

AYDIN SAYI : 405 

111------------------------·------------------------
MEHMET GÜRER 

TECiM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .: 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit -tuhafiye-malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilümum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi . . 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19.'19 nıodellerile· SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

• 12 ay veresiye satış 

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 


