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PAZARTESiDEN BAŞKA HER G0N ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

ç~:~~~:~~~!:!~!!::ti ır~-B~i"~d~;~ -~~~i~i· m~ 
kabul etti Pazartesi başlıyor 

Reylerinizi C. H. P. namzetlerine veriniz! .. · 
Matew alameti olarak Çek radyoları 

müzik neşriyatı yapmadılar 
Çünkü; ver~ek, her partili için bir 
Parti namıedleri, gerek vazıfe olduğu kadar her 

hususi h:tyatlarının durulu- yurtdaş için de birlik ve 
Prag 1 - Çekoslovak ka

\:iin\!&İ cumhur reisi Beneşin 
riyasetinde föplanmış ve Mü
ıi1li konferansının tekliflerini 
tetkik ederek kabul etmiştir. 

Başvekil radyo ile söyledi
ii nutkunda hükümetin ka
renm bildirmiş demiştir ki : 

Münih konferasımn kara· 1 

Prağ 1 - Çek ga7eteleri ğu ve gerekse memleket beraberlik duygularının a· 
Çemberlayn ile Hitler arasın· işlerine karşı gösterdikleri çığa vurulan güzd bir te-
da yapılan müzakeratın met• alakalariyle tanınmış ve zahürüdür. 
ninin meyd:ına çıktığnı yaz- herkesin sevgi ve inanını Unutma ki; birlikten kuv-
maktadı lar. Metin Almanya, kazanmış yurdaşlarımızdır. vet doğar, ayrılık kuvveti 
İngiliz Alman milletleri ara- - dağ.tmak faydaı;ız bir hale 
sindaki m seleleri hal için si· Parti namzedlerine rey getirmek der..ektir. 

lib:ı m!.iracaat etmiyeceğini ~ 
taahhüt ediyor. İngilizlerde A.,.._. ..... L,._M_. '"'"""A"""N,.,. ........ AA...__SvK ...... E .......... _R~l-· -· ... ""' .............. _.~ .. oA.• "-"* •""'*'-'*C ................ HA.. .... -·. ""'"""P ............... _.""'..,~ 

ayni suretle taahhüdata gır-
mi~lerdir. Çekoslovaklar bu Südet arazisine girdi Ocak kongreleri .• 
plandan hariç kalmıştır. ı Berlin 1 - Alman kıtaları Merkez ilçesine bağlı Ho-
Prağ 1 - Çekler Südet il saat 14 d~ Çekoslovak hııdu- rosköy, Arapköy semt ocak 

arazi inin ilk mıntakıısını terk dunu geçmişlerdir Almanyadan . k . 30 9 93 
bu mınt.lkaya gelecek olan sivil ongresı I I 8 Cuma gii· 

etmeğe başlamışlardır. ı ·· ı k kararlanm k'.abul e tik. Mıl- sşhasın askeri işgal a tına nu yapı mı~ ve oca Yönku-
ıeti korumak lüzumunu ve 1 ç -::._,,,_- alınan Südet mıntakalarına ruluna Ali Aydın, Raşid Bil-

rını ve bütün teferrüatmı tet
kik ettik. İngiliz, Fransız 
IWkümetlerinin ısrarı ile yap
tikları bısıyr.!leri siyasi parti· 
lerin bütn mesül uncıurlarile 
bilitİUf· Münih konferansının 

t,ukün için l;aşkaca bir şey ekoslovak girmeleri yasak edilmiştir. H A '. 
Bu yasak hüdudda daimi o· gen, asan yaş seçilmişler· 

yapmak imkünı görülemedi- Cumhu!'r.eisi istifaya turanhra şamil de~ildir. dir. Bunlardan Ali Aydın 
ğinden hükf1met bu lcararı karar verdi Bertin 1 - Saat 24 da Al- ocak başkanı olmuştur. 
Yermiştir: man askeri Çek hududunu 
, Çek llükumeti l>u kararı Prrıg·l - Cumhurreicıi dok- Pasav ve linç şimalinden ge• Merkez ilçesine bağlı Balık-
verirken kendi arzusu hilafı- tor Beneş b 1 sabah istifaya çerek södet topraklarının ilk köy, Araplar semt ccak kon-
oa olarak yapılan bu hare- karar ve mi ,tir. a.a. merhalesine vasıl olmuştur. gresi 30/9)938 Cuma günü 

icetten dolayı Münib konfe- C • } d d yapılmış ve Ocak Yönkuru· 
tansınm ~ararım bütün cihan ; • H. p. llyönkurul Başkan ığın a : )una Raşit Aktaş, Mehmed 
nazarında p~otesto eder. j 24/9/938 Cumarte-;i günü yapılan parti yoklamasında, Şenyuva, Hasan Sarıtaş se-

a.a. l Aydın belediye mecli<1i asıl ve yedek azalıkları için tesbit çilmişlerdir. Bunlardan Raşit 
Prağ 1 - Matem alameti 1 edilen parti namzetlerini Aydınlı sayın seçicilere arzeylerim. Aktaş ocak başkanı olmuştur. 

olara~ dün akşam Çek Rııd- , Vali ve •• C. H. P. ltyönkurul Başkanı 
volan muzik neşriyatı y~pma- ı Ozdemir Gündag Merkez ilçesine bağlı Dağ• 
:rnış vebütiin. ~ğlence yerlerile j Asıl üyeler Yedek üyeler emiri ocak kongresi 9/10/938 
kaİiYeler kapaamıştır. 1 Cumarte'ii günü yapılmıı ve 

B 1 1 ( R d ) B 
1 

1 - Ruhiye Telliogvhı 24 - Bayan Hava Tanlay k y k · er in a yo - u oca ön oruluna Ali Riza 
"Sabah saat 11 de Münib an- 2 - Saime yazgan 25 - Arif Kanyıldız Ôztürk, Mehmed Peder, Ali 

· 1 3 - Avukat Ahmet Brotav 26 - Ahmed Yaşıgan 
laşm:ısı mucibince italya, ıı- karaca seçilmişle:-dir. Bunlar-
gil F f 1 l 

4 - Ahmet Şakiroğlu 27 - Ahmed Atay 
. tere ransa se ir erile A - 5 - Ekrem Çifçi 28 - Emin Emnalar dan Ali Riza Öztürk ocak 

man hariciye nezareti mi.iste- başkam olmuştur. 
şan ve Çekoslovak se(irinin 6 - Et m Menders 29 - Haydar aydın 
iştirikile bir toplanb yapıl.! 7 - Halim Ay11ın 30 - Hilmi Kunduracı , .. : ............ ~ ............... : 

t 8 - Doktor Hülusi Eralp 31 - Hasan Sabuncu C u p // k l 1111ş ır. 
1
: • 1.ı. • . n uru ı 

( ) 9 - H mit Altıparmak 32 - İbrahim Şakirogv lu 
Roma ' Radyo - Çek · ı Ba-Qkaniıg"ındaıı ı 10 - Hasan Çetinbaş 33 - Ihsan Taş ı v ı 

başvekili genral Sirovi rad- 11 - Mllstafa Adalı 34 - İsmail Ha'<kı Şerit ı Btlediye seçiminin devam • 
yoda söylediği nutkunda, dün- 12 - Nafı"z Karabudak 35 1 ı edeceği 3/10/1938 pazartesi ı• 
yanm en küçük ulucıu olmı- - ırahim Akgün 

1 d 
13 _ Nail Çiftçie .. gon 36 _ Lütfi Taşkın · : günü sabahından itibaren ı 

yacağını, arazi itibariy e a- ı her gün sabahtan güneş ı 
laa küçük oldukları halde 14 - Avukat O •m ın Akçasu 37 - Mu~tafa Bayav : batası ya kadar ve 8/10038 ı 
refah ve saadet içinde yacıı- 15 - Ömer Ayaydın 38 - Mustafa Boyacı oğlu ı ı 

Y 16 R B K 39 M l Ö ctımartesi günü saat 13 e 
yan milletler vardır. Bizim - üıt i •ş oru - ehmeı zaydın ı k d B 1 1 ı 
• . d . k arazun· ı.z· 17 - Raif Günaydın 40 - Mehmed Ali Sezgin • a ar e ediye a anına Halkı 
ıçın e yaşıyaca :• kü süsü konulacaktır. ı 
val'dir. 18 - Raif Aydoğdu 41 - M;tat Levent 

Prag 1 - ilk teşrinde ki·· 19 - Refik Süvarı 42 - Nuri Çolakoğlu ı 18 yaşından yukarı her ı 
talanna ilhak etmeğe mec- 20 - Süleym tn Eraydın 43 - Rahmi Önder ı yurtdaş kürsü başındaki ı 

ı memurdan izin alarak söz • 
·mecbur olan Çek askerleri 21 - Rağıp Ege 44 - Riza Özkavruk ı ı söylemeğe mezun ve davet- ı 
yeni emre kadar kıtalanna , 22 ,_ Salih Akoaş 45 - Veysel Kültür i limizdir. ı .. 
ıitmiyeceklerdir. a.a. 23 - Ziya Evren 46 - Avukat Zati ZCııgi ........................... : 

•• 

• 
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Hayvan neslinin ıslahı 

O. Becerik 

-2-
Birinci yazımda hulasa et- ı 

tiğim Dahiliye Vekaletinin 
emirleri üzerine vilayet vete
riter müdurlüğü bir rapor 
~azırlıyarak vilayet makamı· 
aa takdim etmiştir. Bu ya• 
mmda da bn raporu hulasa 
edeceğim. 

RAPOR HULA.SASI : 
Aydın Vilayeli hayvan ye

tiştirmeğe en müsait iklim ve 
fDttları haizdir. 

İzmir tarikile Malta adası, 
İtalya ve Yunanistan gibi 
mühim mahreçleri ve sağlam 
pazarları vardır. 

Bundan başka İzmir vilayeti ı 
kasaplık sığır ve kuzu ibti· l 
yacının mühim bir kısm1nı 
flllyetimizden temin eder. 

Vilayetimizde bugün yarım 
milyon hayvan beslenmekte
tlir. Hayvan VI! hayvan mad
delerinden yılda ilimize bir 
buçuk milyon lira gibi hatırı 
sayılır bir para girmektedir. 

Bu muazzam servetin daha 
~k artırılması için hayvan 
cinsinin hem kt miyet ve hem
de keyfiyet cihetile yükqel
tilmesi ve inkişaflarının te
mini lazımdır. Bıı takdirde 
'filayetin i!<tisadi vechesi der· 
hal degişecektir. 

Bunun için alınması lazım 

elan tedbirler raporda şu su
retle izah olunmaktadır. Vi
liyet hayvancılığını üçe ayır .. 
mak lazımdır. Atçılık, sığır· 
cılık, tavukçuluk. 

ATÇILIK : 
Vılayetimizde beşte dördü 

kısrak olmak üzere 18,000 
küsur at ve kısrak vardır. 
Elde mevcut sekiz cins ay
gırla 14,000 lnsrağa cevap 
vap vermek bittabi mümkün 
değildir. Bir taraftan aygır 
•ayısı çoğaldılmalı, bir taraf
tan da bunlardan azami isti
fade çareleri düşnülmelidir. 

ıadi şartlara göre iki cins 
kabul etmi~tir: 

Ova mıntakalannda Man
tapon ırkı. 

Dağlık mıntakalarında da 
Plevne cinsi. 

Her iki ırk ta cüsse, yapı, 
et ve süt verme kabiliyetle
riyle muhitimize tamamen el
verişlidir. 

Bu güne kadar bu yolda 
yapılan fedakarbhlar tam ve 
müsbet bir netice vermedi. 
Sebebi, halk layıkiyle alaka 
göstermedi, iyi bakmadı, bu 
yüzden teşebbüsler alakasız
lığa uğrayor. 

Buna karşı çare fUdur: 
Boğaların muayyen yerler

de, mütehassıs veterinerleri!'! 
n€:zaret ve kontrolunda ba
kımlarının temini lazımdır. 

Bakım yerleri her nahiye 
merkezlerinde yapılmalıdır. 
Umurlu köyü de bu hususta 
niimu • ıe köyü yapılmalıdır. 
Bu planın ilk kısmıchr, ilerde 
köy birliği merkezlerinirı hep• 
sinde b..ıkım yerleri açıl
malıdır. 

Bütün bakım yerleri, mJ
tehassıs veterinerler tarafın
dan sıkı bir surette takip ve 
kontrol edilmelidir. 

Birlik yerleri şimdilik 50 200 
hayvanlık ve ilerde tevsii 
müm '<ün olacak şekilde se
çilmelidir. 

Bunu lüzumlu kılan sebep 
şudur. Mesela 400 ineği olan 
bir köye bir boğa veriliyor. 
Bu boğa ancak 50-60 ineğe 
biniyor. Kalan inekler yer.i 
boğdlardan döl alıyor. Bu 
vaziyetle cezri ıslah bittabi 
mümkün olamıyor. Yt tişen 
cins danalar gerek kalıp ve 
gerekse siklet itibarile ye li 
danalar faık olduklarından 
celepler ve k lSaplar faıla 

fiyat vererek tere h~n bun
ları topladıklarından bun
l drdan üreme ve cinsinin iler
lemesi için ist.fade edilemi
yor. 

Bu mahzuru önlemek için 

Vilayetin bugün 20 aygırla 
15 aygır merkebe ibtiyacı 
Tardır. Bu takdirde mevcut 
deponun da büyüdülmesi la
zımdır. 

Mevcut atlardan iki suretle 
istifade edilebilir. 

1 - Eşim istasyonlarının 
artırılması. 

. vilayete ait bir boğa ç ftliği 
kurulması lazımdır. Bu çiftlik 
150-200 hayvan barındıracak 
ve iaşeleri temin olun"cttk 

2 - Telkih sinaiye keremi· ı' 
yet verilmesi · 

Vilayet merkezinden baş!<a 
Nazilli ve Sökede altışar di
ğar kazalarda da t:lörder ay· 
gırlık eşim istasyonları yapıl
ması ve her istasyonda da 
telkih sınai tesisatı bulunma-

' sa lazımdır. 
SIGIRCILIK: 
Türkiye sığırcılığımn ısla

hında bükllınct ıklim ve ikti-

şekilde olmalı ve bakım 
koııtrölü müşkulünü bertaraf 
etmek üzerede m'imk:in mer
tebe kasabaya yakın bir yer-
de yapılmalıdır. 

Cins boğalardm ye! işen 6 
aylık danalar satın a'ınarak 
bu çiftlil. te bakılarak ve 
Andemin haqfalıkLırdan koru
narak yetiştiril1rse bugiin için 
mevcut olan boğa temin ve 
tedariki müşkülatıda bu ~u
retle bertaraf edilmiş ve vi-

1'edavüle çıkarılan 
geni harfli 
bankonotlarımız -···-Ankara 1 - Türkiye cum· 
hurizet merkez bankasından 
tebliğ edilmiştir. 

Bankamızın 15 ilkteşrin 
937 tarihinde tedavüle çıkar
dığı yeni harfli ban1conotlar
dan bir ilkhşrin 938 tarihine 
kadar beş liralıklardan 
31,595,615, on liralıklardan 
17,202,690, elli liral klardan 
21,061,200, yüz liralıklardan 
19,231,900ki ceman 89,091,405 
liralık tedavüle çıkarılmış ve 
mukabilinde eski harfli ban
konotlardan aynı miktar yani 
89,091,405 liralık tedavülden 
kaldırılmıştır, a.a, 

Milletler Cemiyeti 
ispanyaya bir heyet 
gönderiııor 

Cenevre 1 - Milletler ce· 
miyeti konseyi f;ıpanya baş 
vekili Neğaenin hlebi üzeri
ne gönüllülerin iadesini gör
mek üzere İspanyaya bir he· 
yd gönderilmesini karar al
tına almıştır. Bu heyet bir 
Fransız, bir İngiliz ve bir 
İran delegesinden mürekkep 
ol.1caktır, 

Heyet konseyin Şubat içti
maında raporunu vertcektir. 

a.a. 

layetin boğa ihtiyacı daha 
, masrafsız ve daha emniyetli 

bir şek!lde temin edilm " ş o· 
lur. Aksi takdirde vilayetin 
ihtiyacı olan 1600 boğanın 
haraLırdan temini ve ıslah 
işinin tam manasile başarıl

ma~ı mümkün olmaz. 
Bunun için şimdiden köy

lerde yetişen saf kan boğala
rın tesbit edilerek hüküme
te haber verilmesi için ihti
yar heyetleri mecbur tutul
malıdır. 

TAVUKCUtUK: 
Vilayet m 1:rkezinde müna· 

sip bir yerde lıir tavuk istas
yonu kurulmalı ve buraya 

' hükümetin kabul ettiği Leg
ren ve JagayL~nt cinsi saf 
kl'ln horozlar get:riler( k iyi 
tavukl •rla birleştirilmeli ve 
bunlardan elde edilecek cins 
piliç ve yumurtalar dağıdıla~ 
rak ve bu mülhak .. ta da teş
mil edilerek tavuk cinsi de 
ıslah edilmelidir. 

Raporun hulasası burada 
bittt Üç:incü yazımda da ko
misyonun çok isabetli kara
rını yazacağım. 

Tashi!ı ve itizır: Dünkü 
yazımdı birinci sübnun al- . 
tıncı satırı ilin kelimesiyle 
ba~lıyac iğı yerde sehven ilk 
kelime .iyle başlamıştır. Özür 
dilerim. 

SAYI lSY 

~ Çocuk Esirgeme : 
1 kurumunun Jl; uiln~ 

de yaptığı yardımlar 
Ankara 1 - Çocuk E9ir~ 

.geme kurumu genel merke
z:nden : 

16/9/938 gününden 1/10/938 
gününe kadar on beş günde 
genel merkeıimizce 1415 anne 
ve yavruya yardı.:ıı e~iştir. 
Bunlardan 398 anne ve yav· 
ru genel merkez polikilinik~ 
(erinde bakılmq ve tedavi 
edilmiştir. Diş bakım evinde 
218 yavrunun dişleri bakıl
mış ve tedavi ~dilmiştir. 629 
çccuk ve anne kurum baı:ayo-· 
larmdan istifade etm~ ve 
süt d t: mlas•ndan lier gün 126 
yavruya süt verilmiş ve ye-· 
kiin olarak 995 k·ilo bedaTa 
süt dağılm·ştır. Genel mer
kezimize baş vuran 44 yok
sul yavruya para yardımı ya-
pılmışbr. a.a. · · 

-~ 

Polonya 
Metalibabnda israr 

ediyor ı 
r . 

Varşova 1 (Radyo) - Prağ 
hükumetinin ce~abını kafi gar
meyen Leh hükumeti dün alıı
şam yenid~n bir nota gönde-
rerek Silizyadald Leh akal
liyetinin mukadderatı hakkın
da eski talebini tekid et.ip-
tir. . 

Roma 1 - Bu sabah Kiçi 
sarayında hariciye DBZll'l 

Kont Ciyano Lehistan sefiriai 
kaQul .etmiştir. 

' 

/ngiliz ~e Frans~'Z 
başvekilleri 
Mü11ihten ayrıldılar 
MünHı 1 - İngiliz başvo·· 

kili Çemberlayn 'ile Franaa 
başvekili Daladiye Londra " 
Parise dönmüşlerdir. 

Çembf'rlayn hareketinden 
evvel 11,30 da Hitleri evin
de ziyvet etmiş ve iki baı
vekil bir saat kadar görüş~ 
müşlerdir. 

Çemberlayn Alman ajans ... 
na vukubulan beyanatında. 
Alman İngiliz milletlerinin 
bun dan böyle kati yen harp 
etmiyeceklerini ve arada çı· 
kacak meseleleri müzakere 
yoliyle hal edeceklerini söy
lemiştir. 

Fra nsız başvekili de, Münib 
konuşmaJan Avrupa tarihin
de· büyü~ bir yer tutacaktır 
Afmanyada Fransaya kar
saya karşı düşmanlık beslen
miyor. ' Bunu biz~at .müşahe
de ettim. Fransız milletini• 
de Almadyaya karp has~a
ı;ıe, hiç bir emel. besle~e~ğı
ne emin olabilirsiniz demiştir 

! a.a . 
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Odun ve kömür 
--------

yapan köylülerimiz ormanlardan 
nasıl fayda) anacak 

( DDnkll mayıdan devam ) 

9 - Ev ahır ve samanlık 
intası tamiri için verilecek 
ağ~çlardan istihsal edılecek 
tnamulatın damgalanması ve 
1takliye teıkerelerinin alınma
sı şarttır almıyanlar hakkın
da ceza tatbik edilecektir. 

10 - Ormanların içinde 
Yeya 10 kiloanetre mesafeye 
kadar uzanan hudut dahilin
de olup ta geçimleri öteden 
beri kendi vasıtalarile pazar· 
lara getirip sattıkları keres
te odun kaplığa bağlı olan 
IAakal iki seneden beri bu 
hudut dahilinde sakin ve bu 
Taziyette bulundukları ve aile 
reisi oludukları köy heyeti 
tarafından verilmiş ve men· 
ıup oldukları nahiye müdürü 
tarafından tastik olunmuş ve
sikaları hamil olan köylülere 
tam tarife bedt:li üzerinden 
açağıdaki ıart ve hudutlar 
dahilnde münasip ormanlar
ağaç ve kereste odun ve 
k&mür verilir münferit köylü
lere adam başına 10 metre 
mikap gayri mamul kereste 
•eya 40 kental odun ve 20 
kental kömür verilir bu mik
tarın tezyit edilmesi talimat
aamedeki .fereite tabidir. Bu 
feraiti haiz olan köylüler 
bir istida ile orman mühen
disliğine müracaat ederler bu 
i~tidalarında hangi ormanlar
dan ne şartlarla ne miktar 
kerestelik kaplık .odun ve 
kömür istedikleri bildirilir ve 
im istidalanna yukerıda söy
lenen tarifata göre nahiye 
müdürlüklerinden tasdikli ih
tiyar heyeti vesikalalarının 
bağlanıiıası mecburidir. 

A - f stidal arın her sene 
·mayıs içerisinde verilmesi la
zımdır. Bu sene için müstes
nadır. Bir köyden vaki ola
cak müracaatlar topluca bir 
iatita ile yapı1 abilir. 

B - Bölge şefleri keşfini 
yapıp pilin ve raporunu ha
mlar. 

C - Pilan ve raporlar tas
tik edildikten sonra mühen
disler bulunmadıkları yerler
de katipler izin ldiğdını verir
ler. İzın kağıtlarının muhte
viyatı 1000 lirayı geçmediği 
takdirde noterlikten tast ki 
ınecburi değildir. Yalnız tam
ga kanunu mucibince icabeden 
pullar yapıştırılır. Ve 1000 
lirayı te~avüz eden miktar 
için dahi noterlik ten resen 
mukavele aktedilir. 

D - Bin liraya kadar o
lau izin kağıtlarının izin sa-

hiplerinin hepsi tarafından imza 
edilmesi icap ettiğinden l<öy
lülerin hepsinin daireye mü· 
racaatları mümkün bulunma
d ğı ahvalde mesaha memur
ları maarfetile köylerinde izin 
sahiplerine imza ettirilebilir. 
İmzaların alelusul köy heye• 
ti ihtiyariyesince tastik edil
mesi lazımdır. İki nüshadan 
ibaret olan bu izin kağıtları
nın bir nüshası ilgililere ve
rilir. Eiğer nüshasıda idarede 
dosyasında saklanılırt 

F - Bin lirayı aşan akitler
de ise talimatnamenin üçüncü 
maddesinin ( B) fıkrasındaki 
mürıferit köylülerin tophıca 

kasabaya gelmeleri mümkün 
olmadığı ahvalde izin kağıdını 
namlarına imza etmek üzere 
içlerinden birini tevkil edebi
liı ler bu vekalt:infımelerin ha
riçten tanzim ed.lerek noter
likce tasdik edilmesi şarttır. 

K - İzine bağlanan kerss· 
te kaplık odun ve hayut kö
mürün bı::deli müsavi fasıla-

larla dört taksitte tahsil olu
nur. İlk taksit bütün bedelin 
o/o 10 u diğer taksitler % otu-
zar olamak üzere hesap edi
lip izin kağıdına derç olunur. 
lık taksit izin kaıdının aktile 
birlikte peşinen tediye olu
nur. 

L - Tamtarife bedelile ve-
rilecek izinlerde 
tinede teminat 
şarttır. 

% 15 nisbe
yatırmaları 

M- Talimatnamenin üçün
cü maddeııinin C. fıkrası mu
cibince l<ooperatif halinde 
birlik teşkil eden köylülerin 
mür<ıcaatları halinde bir ta
raftan orman keşfi yapılır 
diğer taraftan da işime ve 
nakliye planları hakkında u-
mum müdürlükten talimat ta
lep edilir. 

N - fzin kağıtlarının tas
dikini müteakip ormanın tes
lim ve teselllimü kaim tamğa 
ve mesaha i~leri yapılacaktır. 
izin kağıtlarının ister l-öylü
nün heyet umumiyesine ve 
isterse aralarında seçecekle
ri bir vekaletname ohun nak
liye tezkerel.ıri her köylü için 
ayrı ayrı verilece~tir. 

V - Kooperatif halinde ise 
nakliye te~kereleri kcopera
tif mümessillerine verilecek
tir. 

Y - Müddetin sonunda or
man ~ölge şefleri tarafından 
makta muayenesi y~pıldıl,tan 
soııra mukavele mucibince 
hareket edenlerin temiıı at 
iade edilir buna göre bilu
mum köyl ilerim:zin hareket 
etmeleri tcı vsiye olunur. 

Ôlmüş bir devenin etini 
yiyen 60 kişi zehirlendi 

Gazetelerin yazdığına göre 
kahirede altmış kişi yedikle
ri bir deve etinden zehirlen
mişler 've içlerinden dördü 
ölmüştür. Diğerl~ti hayatla
rından endişe edilecek kadar 
ağır hasta olarak hastanede 
yatmaktadırlar. 

Yapılan tahkikatta, zehir· · 
lenme hadisesinin ölmüş bir 
deve eti yemekten ileri gel
diği anlaşılmıştır. Derhal ka
sap bulunmuş ve sattığı deve 
etinin kalan parçaları mua
yene edilmiştir. 

O zaman kesilmeden evvel 
hem de zehirli bir yılan ısır
masiyle öldüğü anlaşılmıştır. 

Cahil ve hilekar kasap öl
müş dev<:yi kesmiş ve etini 
satışa ç karmıştır. 

Kasap tevkif edilmiş ve 
hakkında kanuni takibata 
girişilmiştir. 

M. C. konseyi 
Münib konferansının . 
kararını memnuniyetle 

karşıladı 
Cenevre 1 - Milletler ce

miyeti konseyi dün öğleden 
sonra sonbahar içt ma devre
sinin son içtimaım akdetmiş

tir. Riyaset makamında bu
lunan Pero murahhas Münih 
konferansının hüsnü suretle 
neticelerımesinden memnuni
yetini beyan etmiş ve sulh 
kahramanı Unvanını verdiği 
İngiliz batvekili Çemberlayne 
arzı taz'ma!_et~ştir._a.a. 

Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından : 

Karahayıt köyünden molla 
oğlu O:iman verest lc?ri oğlu 
Nuı i ve kızı Necibe ile hafı-
di Abdülkadir namına tescili 
istenilen Karabayıt böyünde 
doğusu harı Mu~tafa Ali ve
resesi bat sı hacı Alioğlu 

Mehmed kuzeyi çiftlikten Ali 
paşa ve İnce oğlu İsmail 
göneyi hacı Osman ~ızı Şe
rifcı ve kccabıyık oğlu Mus
tafa verPsec:ile çl"'vrili bir 
hektar 1028 M2 tarlanın bu
lunan tapu kayıtları mahal
linde tatbik edilmek suretile 
tasarrufunun tahkiki için ga
zete ile ilan tarihinden 11 
gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. Adı geçen 
yerde mülk veya her hangi 
bir aynı hak iddiasında bulu· 
nanlar varsa resmi belgeleri
le birlikte yerinde bulunacak 
memura veyahut o güne ka
dar tapu sicil muhaf zl ğına 
648 fiş numarasile mür, caat 
leri ilan o unur. [844] 

lmtlya~ eahibi ve \,Jmumi Neşriyat 
MUdüril ı Etem Mendr~• 

Baaıldıüı ver ı 

C. H. P. Baaımeorl 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Hasan oğlu Osman vekili 
Mustafa oğlu Mehmed tara
fından müvekkilinin Bozdo
ğanlı Ariftan haricen satıD 
alan karacasulu Ali çevu~tan 
teferru ile koca bı:ış eğlu 
Mdhmedten haricen. almak su 
retıle tasarrufnda olduğu ka
riyesi heyeti ihtiyariye!ıindeu 

getirilen ilmühaberde yazıb 
Dalama köyünün sınırbaş 
namı diğeri hacı kuyıısn 

mevkiinde doğusu kadimen 
bahçevan Mustafa balen Ayşe 
Özdemir batisı evvelce hacı 
Nuri şimdi yol kuzeyi evvelce 
Helikanlı Yusuf halen Nuri 
ile çevrili 15 dönüm tarlanın 
tasarrufunun tahkiki için ga
zete ile ilan tarihinden 11 gün 
sonra mahalline memur gön
derilecektir. 

Sözü geçed yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
re~mi be'gelerile birlikte ye
rinde bulunacak memura ve 
yahut o güne kadar idaremi
ze 899 fiş numarasile müra
caatları ilan olunur. 

842 -------- ·----- -· ·-
Aydın tapu sicil 
mulıafızlığından 

Hasan oğlu Os~an vekili 
Müstaf a oğlu Mehmed tara
fından müvekkilinin . Bozdo· 
ğanlı Ariften tıaric~n satm 
alan Karacasulu Ali çayştan 
tef e t ru ile koca baş oğlu 
Mehmedden ha· icen almak 
suretile tasarrufunda olduğu 
karyesi heyeti ihtiyariyesin .. 
den getirilen ilmühaberde ya
zılı D ... lama Köyünün sınirbaşı 
namı diğer hacı kuyusu mev
kiinde doğus kadimen bahçe-
van Mustafa halen· Ayşe Öz· 
demir batısı evvt:lce hacı Nu
ri' şimdi yol kuzeyi evvelce 
karakul oğlu Mor.at .: şimdi 
ayşe özdemir güneyi evvelce 
Halkanlı Yusuf halen lNuri 
ile çeerili 15 dönüm taranın 
tasarrufunun tahkiki için ga
zeb ile ilan tarihindeo 11 
gün sonra mahalline memur 
göoderılecektir. · 

Sözü geçen yarde mülkiyet 
veya her hanği . bir aym hak 
iddiac;ında bulunanın. ·varsa 
resmi belgelerile birlikte ye
rinde bulunacak memura ve
yahut o günü kadar idaremi
ze 899 fış numarasile müra-
caatları ilan olunur. 843 

Tashih 
Gaze:ıemizin l , teşrinievel 

ve 358 numaralı . nüshasının 
r çüncü s ayfasını~ üçün~ü sü
tununda (Naz.l~i t~pu memur
luğundan) başlıklı ' ilan Çine 
tc~pu memurhiğiııı'daİi olacak 
yerde sehven Nazilli ·tapo 
memurluğundan dizilmiştir. 
J ashib olunur. 

' 
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MEIVILEKET HASTANESİ 

Doğum, Kadın hastahk.ları mütehassıs 

ve Operatörü 

"t i 
~ 

ı 
ı 

~ · Hastalarını her giio Park karşısında Bay· Hasan Kimi- ı 
E> lin evinde kabul eder. . 592 

f Mµayeoo saatleri : sabah 7 - 8 
W" .. Öğleden sonra 3 den itibaren 

ı. ı.tbl~ ııınnıt1 .,ıJJnıewa~ıH1'ıı1llllııtlııL'llııı~ı~Jm:Cıııılıı iaıılt;:.atnııiı.9 

AYDIN 
İlin,· her köşesine dağılan ve en 

çok okunan bir tane gündelik 
~azetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a verınız. 

Aydın Bölge Sanat Okulu satın alnıa 
komisyonu başkanlığından: 
Aşağıda yazılı yirmi altı kalem erzak ve mahrukat 5/10/938 

çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile satm alınacaktır 
Eksiltmeye iştirake istekli olanlar tecim odasına kayıtlı bu
lunduklarma dair belge ile mJvakkat teminatlarını malsan
dığına yatırmış olduklarına dair makbuz ibraz etmeleri lazım
dır. Eksiltmeye çıkarılan erzaka ait şartnameler her gün o
kulda görülebilir. 

Cinsi 
'. 

Ekmek 
Kuru fasulya 
Tıuz 

Arpa 
Kepek 
Soğan 

Peyn:ir 
Yumurta Adet 
Sac;ley~ğ 

.Zeytinyağ 
Toz şeker 
Pirinç 
Un 
Yo.ğart 

obu~ 

Bulgur 
Kı~ızı mercioaek 
Sabun 
Makama 
Dana eti 
Koyun etı 
Salça 
Patates . 
Odun 
Maden kömürü 
Meşe kömürü 

Miktarı 

45000 kg. 
2000 " 
500 " 1800 

" 1800 " 1500 
"' 

ıoao 
" 20000 

2000 " 
500 " 

3000 " 2000 
" 800 " 1200 ,, 

600 " 
300 

" 300 
" ' 1200 '' 

lOOO ı .. 
7000 

" 2000 ,, 
500 " 

3000 
" 

150000 " 20000 ., . 
5000 " 

(818) (18 23 28 4) 

Karapınar belediye 
Reisliğinden 

Tesviye, taş ve kum işle

rinde belediye v~sailinden 

istifade etmek üzere Karpı
narın İstiklal caddesinde 258 

lira 60 kurut , bpd~li keşifli 

2155 mt!t(e ınurahbat kaldı-

Muhammen 
Fiatı Tutarı Teminat 

Lira Kr. Lira •Kr. Lira Kr. 

10 4500 
15 300 
5 25 
4 72 

• 
6 108 
7.50 112 50 

50 500 
2 400 

l 10 2200 
35 175 
28 840 
30 600 
13 104 
25 300 
10 60 
12 36 
25 75 
30 360 
28 280 
25 1750 
40 800 
40 200 
10 300 
1.40 2100 
1 200 
5 250 

16647 50 

337 50 
22 50 
1 87 
5 40 
8 10 
8 44 

37 50 
30 

165 
13 12 
63 
45 

7 80 
22 50 
4 50 
2 70 
5 62 

27 
21 

131 25 
60 
15 
22 50 

157 50 
15 
18 75 

1248 55 

rım ustacliyesi 2 Eylfil 938 
ğünü başlayıp 5/10/938 gi:nü 
ihale edilmek üzere münaka
saya konmuştu:-. 

isteklilerin şartnameyi gör
meleri ve iştirak etmeleri 
için % 7,5 pey akçesi yatır-
mak şartile encümenımıze 
müracaatları ilan olunur. 

[823] 22 27 2 
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1 · Medeni Boyer ' ti 
~ 
& Memleket H;ıslanesi OperatöriJ 
P Hastalarım Her gün park caddesinde Demirci 
~ Bay Osman111 yeni yaptırdı&-ı evin üst kabnda 
~ kabul eder. 

ı Muayene saatları : 
~ Sabahları 8 kadar 
i)ı Akşamlan 3 - 8 
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S Biçki ve dikiş yurdu -· 
~ ~ Süreyya Diker kayda yaşladı 
~ En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
: bilumum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 4· 
~ direktölüğündeo tasdikli diploma verilir mezun olan -t 
~ yurt açabilir masrafın çokluğu gözöoüne almarak J 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum tij 

~ masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmışhr. ~ 
ı Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders- i · 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· i 
e... :z:et fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. -
~ ~ 
jı. Adres: Gazi Bulvarı S. 7 ~ 
~ 784 Biçki Yurdu S. Diker Aydm ~ 
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Altı ay vade ile 
SÜME,RBANK 

Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 

Sayın memurlarımıza bu fırsab kaçırmamalarmı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydıo 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuuo rnılhsulü, tarihi yeni manasile anlamanın k1J· 

rnetli bir örneği olan AYDIN TARiHİoi Aydında Beh~diye kar~ıat!lda 
Süleyman Ge:ıer, İstaobulda Re ınıi kütüphanesinden tedarik. edebilir-
ıiniz 

Aydının bütün tarihi malu"Uatıodan başka coğ'rafi tabii malum<.1-
unı da bu kitaptan Öğrenecekzioiz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HİKMET ŞÖLENER 
Her Aydmltnın bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederı >: . 

Fiatı 250 kuruştur. 

' 
······················································ ~ . ~ 

• DOKTOR • • • . ~ 

! FAHREDDİN SÜGÜR ~ 
• • 
! Birinci Smıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütahassısı ! 
• • 
! Pariş Tıp Fakültesi Hastanel~riadeu fbtiaaala ! 
• • 
: Muayyenehaaesi,1 ydan.fa Gazi Bulvarında Bafalıoglu Jökk•cıoııtı ! • • ! üzerinde her gün sahahdan akşam" ·kadu ffastal.ııırint kaba) ede" : .... .................................... _.~ ........... . 


