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rr Reisicumhur Atatürkün sıhhi 1 İngiliz parlamentosu 
vaziyetleri hakkında tebliğ 

edilen doktor raporları 
Birinci rapor: 

İstanbul 8 A.A. - Riyaseti 
cumhur umumi kAtipliğinden: 

1 - Bugün ikinci Teşrinin 

8 inci Sah günü, saat 13 te 
Reisicumhur Atatürkün aıbhi 
vaziyetleri hakkında müdavi 
ve müşavir tabipler tarafın
dan verilen rapor ikinci mad
dededir. 

2 - Bugün saat 18,30 da 
hastalık birdenbire normal 
seyrinden çıkarak şiddetlen
miş ve sıhhi vaziyetleri yeni
den ciddiyet kesbetmişti". 

Hararet dereceıi 36/4, na
bız muntazam 100, teneffüs 
22 dir. 
MÜDAVİ DOKTHRLAR: 
Profösör doktor Neşet Ö

mer Ürdelk 

Profesör doktor M. Kemal 
Öke 

Doktor Nihat Reşat Ber.cer 
MÜŞAVİR DOKTORLAR: 
Profesör dokor Akil Muh

tar Özen 
Profesör doktor Süreyya 

Hidayet Serter 
Profesör Doktor Hayrullah 

Diker 
Doktor Abravaya Marma alı 
Doklor Mehmet Kamil Berk 

/Jıinci rapor : 
lstanbnl 9 - ( A. A. ) Ri

yaseticum hur umumi katıpli
ğinden: 

1 - Reisi cumhur Atatürk 
sıbi vaziyetleri hakkında bu 
sabah verilen rapor ikinci 
maddedir. 

2 - Geceyi rahatsız ge· 

çirdiler. Umumi hallerindeki 
vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir, 

Hararet 36/8. nabız munta-
1 zam 128, teneffüs 28 dir. 

Üçüncii rapor: 
İstanbul 9 ( :\. A.) - Riya

seticumhur katibi umumiliğin
den tebliğ edilmiştir. 

1 - Reisicumhur Atatür
kün sıhhi vaziyetleri hakkın
da müdavi ve müşavir tabip
leri tarafından bu akşam saat 
20 de verilen r apor ikinci 
maddededir. 

2 -- Buğünü yorgun ve 
dalgın geçirdiler. Umumi ah· 
valde ciddiyet biraz daha 
ilerlemiştir. Nabız muntazam 
dakikada 124 teneffüs 40 ha
raret derecesi 37/6 dır . 
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Başvekil İstanbula 
S?itti 

Ankara 9 (AA.) - Başvekil 
Celil Bayar, dün gece fstanbula 
ıitmittir, 

Bir alayımıza 
Sancak verildi 

Ankara, 8 (A.A.) - Dün An
karada Ulus meydanında Orge-

neral Fahreddin Altar tarafın

dan Cumhur reisimiz Başkuman
dan Atatürk adına 23 üncü ala
ya törenle Sancak verilmiıtir. 

Türkiyede 
ilk kömür madeni bulu -
şunun 109 uncu yıl 

dönümü 
Zonguldak, 9 ( A.A ) - Tür· 

kiyede ilk olarak Ereğlide Ki-

se bogazı mevkiinde Uzun Meh
med tarafıodan taş kömürünün 

bulunduğu günün yüz dokuzun
cu yıl dönümü dün Zonguldak 

Halkevinde zengin bir proğram
la kutlanmııtır. 

Japon maliye nazırı istifa mı edecek 
-----------~---------------------Harbiye nezareti ile aralarında bir ihtıl a f ç ıktı 

Tokyo, 9 - Harbiye nezareti matbuat bürosu şefi, milli sefer
berlik kanununa karşı aldıl<ları vaziyet üzerine, büyük endüstri 
ve finanse şiddetle ihtarda bulunmuştur. 

Bu ihtar, maliye nezaretinin kararına muhalif olduğundan bir 
anlaşma yapılamc-zsa maliye nazırının istifaya mecbur olacagı bil
dirilmektedir. a.a. 

Alman müstemlekeleri meselesi yine 
mevzuubahs oluyor 

Hitler son nutkunda; eski Alman müstemlekele
rinden başka bir şey istemediğini söyledi 

Berlin 9 A.A - Alman devlet reisi B. H itler dün söylediği bir 
nutkunda, İngiltere ve F ransadan, manasız bahaneler ve aslı csaıı 
olmıyan ithamlarla çalınan müstemlekelerimizin ha ricinde kati yen 
başka birşey istemiyoruz. 

Fakat bu isteğimiz bir harp meselesi değildir . Bu, bir adalet ve 
bir barış meselesidir, demiştir. 

Berlin, 8 ( A.A } - Ecnebi [ takdirde gazeteciler memleket-
matbuat mümessilleri şerefine lerinin Almanya ile olan müna-
v.erilen ziyafet.te bir nutuk söy: sebetlerine geniş mikyata hiz-
lıyen Fon Rıbbentrop ecnebı met etmiş olacaklardır. 
matbuat tarafından verilen ha- Fon Ribbentrop Münib itila-
berl.erde son zama.nlarda_ .~e~- f.ıoı ~akip eden silahlanma faa-
nunıyete Ş~!.a~ hır degışıklık hyetı dolayısiyle hayret izhar 
h~s~le ~l~ıgını kaydederek de- ederek Fransız ve İngiliz zi-
mışhr · . . • . mamdarları tarafından söylenen 

- Bu vazıyet devam ettıgı nutukların Almanyada müsait 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bir şekilde kar~landığını beyan 

İ •ı• f tb t etmiştir. 
ngı iZ Ve ranSIZ ma Ua 1 Nazır şu sözleri ilave etmiştir: 

-- İngiltere ile Münihte ta
kip edilen yolda devam edildiği 
takdirde Fransa ile Almanya 
arasında daha iyi bir şekilde 
anlaşmak imkam bulunacaklar. 

Eahiliye vekilinin 15 İnci Cumhuriyet yılında 

söylediği nutku neşrettiler 

Ankara, 8 ( A.A) - Taymis gazetesi : Cumhuriyetimizin onbe
tinci yıl dönUmQ dolayısile Dahiliye vekili ve Cumhuriyet Halk 

Partisi i'enel sekreteri Şükrü Kayanın söylediği nutku tebarüz 
ettirerek neşretmiştir. 

Londra 8 ( Radyo ) - Bü
tün gazeteler Fon Ribbentropoun 
beyanatım büyük harflerle neş· 
retmektedirler. Taymis, Alman 
nazırını bilhassa harp tahrikat-

Pariate çıkan Petit Jornal ıazeteıi ile 

•okta ı•nlt birer ıabife ayırmıtbr. 

çıları ve Alman Fran51z teşriki 
di§'er bir a-azetede bu mHaısı hakkındaki ıözlerini 

ehemmiyetle kaydetmektedir, 

Kralın nutku ve dış politika etrafında 
müzakereler yapacak --------

Londra 9 - Bugün avam kamarasında kralın nutku hakkıa ... 
ki müzakere yapılacaktır. 
Öğleden sonra da dış politika mUnakaıa edilacektir. 
Yarın milli müdafaa meselesi, Cuma inan de umuat mOuk•ui 

yapılacaktır. 
Pazartesi günü muhalefet fırkalarının, dıı politika hakkıada ••· 

dikleri takrir müzakere edilecektir. 
Muhalif parti, kralın mühimmat bakanlığından ve mecburi lala

metten bahsetmemesini teessürle kaydeden bir takrir vermiıtir. 

Mebusan ve ayan 
intihabatı 

N tvyork 9 - Bugün Girino
viç saatiyle saat 13 ten bu 
ana kadar, seçim neticeleri 
hakkında Nevyorkta neşredilen 
istatistik şudur : 

Mebusan meclisine; 202 de
mokrat 108 cumhuriyetçi, 

Statüye; 18 demokrat 9 cum
riyetçi 

Genel valiliklere; 8 demok-
rat, 14 cumhuriyetçi a.a. 

Macaristanın 
aldığı arazi ve nüfus 

Prağ, 8 ( A.A. ) - Çekoslo
vakyanın Stutikik Opsinin neş
rettiği bir tebliğe göre Çekos
lovakya Macaristana 11823 ki
lometre mur:ıbbaı toprak ve 
102690 nüfus terketmektedir. 

-•-t..oc><t:•• 

Cenubi Afrika 
Habeşistanın ilhakını 

tanıyor 
Roma 9 - Cenubi Afrika 

birliği hükumeti. İtalyanın Ha
beşi$tan üzerindeki hakimiyeti
ni tanımağa karar verdiğini 

İtalya hükumetine bildirmiştir. 
~ 

Belçika siyasi 
partileri 

İspanya ile münasebet 
tesisini istiyorlar 

Brüksel 9 _ Parlamentonun 
sağ cenah fırkaları murahhas· 
ları, Başvekili ziyaret ederek, 
sağ cenah fırkalarının hüküme
tin Bergosla münasebet testı 
etmesini ve bu hususta bir ka
rar ittihaz edilmesini istedikl•· 
rioi blldirmiılerdlr. a. a. 

• 
A.A. 

Zeytinliklerin lıerun
ması iyi neticeler 
veriyor 

Zeytinlikler arasında batı bot 
hayvan saldınlmaıından timdiye 
kadar halk zeytinleri yOkHk 
aşılar ve ağaçlar 3 hattı 4met• 
reye kadar yükselirdi. Her haa· 
gi bir hastalıkta bu gibi aia~
larda hastalıkla mficadele etmek 
imkanı olmıyordu. Villyetin zey
tinliklerde hiç bir mevsimde 
tek bir hayvan gezdirilmeai hu
susunda aldığı ııkı •e tiddetli 
tedbirin faydaların timdidea 
görülmeğe başladı. Halk timdi 
deliceleri aşılamaktadır. Aynı 
zamanda zeytinlerin hayvanat 
tarafındaa tahrip edilmeıinia 
öntlne de ıeçlliait bulu .. k•· 
dır. 
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mallarının korunması ve 
• A A e e e e 

zıraı asayışın temını 

Proje Kamutaydan bu devrede çı~acak 
Çift . 

hı"k çı ~allarının korunması 
ındakı kanun projesi hükfı· :çe hazırlanmışbr. Kamuta

e . ~u devresinde müzakere 
dü.nıesı muhtemeldir. 
Hükumet, bu mühim kanunun 

niçin hazırlandığını izah eden 
~ucip sebepler layihasında, çift'1 lllallarının korunması ve zi
rai asayişin temini, zirai suçla
rın süratle tahkik, takip ve mu
hakemesi hakkında elimizde ih
t' •yacı kar,ıhyacak esasları mu b-
tevi hilkümler mevcut olmadığı· 
na İfaret etmf ktedir. 
DİGER KANUNLARDAKİ 

HÜKÜMLER: 
"Gerçi, 20 Temmuz 1330 ta

rihinde neşredilen kır bekçileri 
baklwıdaki blnun bu maksatla 
taazinı edilmiş ise de sekiz 
maddeye sıkıştırılan hükümleri 
arastada bilhassa zirai inzibata 
ve bunun temin suretine ait te
sisler mevcut olmamaktan başka 
bekçilerin kullanış şekilleri, va
zife ve mesuliyetleri gösterilme
miş olduğundan tatbikatta he
men hiç bir tarafta bu dar çer· 
çeveye sıkıştırılan hükümlerden 
faydalanmamış ve netice olarak, 
mallarının korunması her za
man, her yerde ihmale uğramış
tır. 

Çarıı ve mahalle bekçileri, 
yalnızca şehir ve kasabalarda 
poli.in yardımcı kuveti mahi
yetinde, yalnız buralardaki can 
ve mal emniyetinin mubaf azası 
maksadile teşkil edilmış oldu
i•ndan bu teıkilat mevzuun 
dıpnda kalmaktadır. Köy kanu 
nunun derpiı ettiği köy koru
cuları da ayni: mahiyettedir. 

930 yılında yOrürlüğe giren 
belediye kanunu, beldiye sınır
ları içindeki çiftçi mallarının 
koruamaaı vazifesini belediye
Mre tahmil dmiş ise de bunun 
k8l'fllık ve imkanlarını derpiş 
etaıediğinden bu hükDmde şehir 
ve kuaba hudutları dahilinde 
olaun hemen hemen tath'k edil
.. e111iştir. Bu projenin hazırlan
ınaaında, yabancı memleketlerin 
•evzuatından mülhem olduğu 
gibi, umumi müfettiş ve valile
rin mütalaalarından da fayda
lanılmıttır. 

PROJENiN ESASLARI ; 
Liyihanın umumi hükümlere 

taalluk eden 16 ıncı maddelerin
de zirai saha ve dairelerle, çift
çi malları ve zirai siciller tarif 
edilmiştir. 

imar plinlerı tanzim edilen 
şehir ve kasabalarda planda 
gösterilen imar hududu dışında 
kılan yfrler, imar planları ya
pılmtyan mahallerde çiftçi mec
lislerinin tayin edecekleri hudut 
dı41nda kalan mahaller zirai sa
ba addedilmiş ve kanun büküm
leri, bu saha içindeki çiftçi mal
larının korunması ilzerinde te
merkiiz ettirilmittir. Köylerde, 
çiftçinin korunmıya tabi ve ka· 
nun mevzuuna dahil malları köy 
itlerinden bulunduğundan köy 
merkezleri zirai uha dahiline 
alınmıf, ormanlar huıuıi muha
faza hükümlerine tabi bulundu· 

.tundan bunlar kanunun mevzuu 
c:htmda lbırakılmııtar. 

Bu ıahalar içindeki ekilmif, 

dikilmiş yerlerle ziraat işlerinde 
kullanılan veya bu işlerle ala
kalı bulunan, yahut umumun 
faydalanmasına tahsis edilen 
menkul ve gayri menkul mallar, 
ciftçi malı mevzuuna sokulmuş
tur. Teşkilatımız mütenazır ola
rak her köy ve belediye sıtıırı 
içinde bulunan zirai sahalar ay
rı ayrı ~ birer zirai daire itibar 
edilmiş, her zirai dairede bir 
zirai sicil ve çiftçi meclisi bu
lunacağı tasrih edilmiştir. Pro
jenin ikinci faslını teşkil 

eden 6 • 14 üncü maddelerinde 
çiftçi mallarının korunma ser
visleri bunların teşekkül tarzı 
ve vazifeleri tesbit edilmiştir. 
Çiftçi meclislerinin müntebap ve 
ayrı ayrı birer teşekkül halinde 
derpiş ve ifade edilmesi çiftçi 
mallarının korunması işinin bil
hassa memleketimizde haiz ol
duğu müstesna ehemmiyetin be
lirtilmesi ve bilhassa bu iş üze
rinde yakın ve devamlı alaka
nın temini maksatlarından doğ
muştur. 

Köy ihtiyar heyetleriyle, be
lediye encümenlerine kanunla
rının verdiği asli ve feri vazife
lerinin çokluğu husüsi ehemmi
yeti haiz ve devamlı alaka ve 
takibi müstelzim olan bu işin 

bu teşekküllere verilmesini mah
zurlu kılmıştır. 

Koruma servislerinin hiyerar· 
şiye tabi olması, ve n::erkeze ka
dar bir mahrut halinde uzaman 
mahiyetinin icabından ve mak
sadın tahakkukunu temin mü
taleasından ilhamını almıştır. 

Çiftçi meclislerinin köy ve be· 
lediye reislerinio başkanlığı al
tında kurulması icra salahiyeti 
nin bu yerlerin mümessil ve ic
ra amiri olan m1kamlarından 
toplanması maksadını hedef tut
muştur. 

Köylerde şehir ve kasabalarda 
kurulan çifçi meclislerinin umu
muna şamil mürakip bir heyet 
ve mercie bağlanması zaruri 
görüldüğünden her vilayet mer
kezinde ·bir mürakabe meclisi 
teşkil edildiği gibi çiftçi malla
rının korunma esaslarını nmumi 
ıekilde derpiş, tanzim ve tatbi · 
katı mürakabe maksadiyle de 
merkezde alakalı vekalet ve 
daire mümessillerinden müşek· 
kil bir konsey vücude getiril
miştir. 

Çiftçi meclisi azalığına seçi
lecek olanların haiz olmaları 
lazımgelen vasıflarla bu meclis· 
lerin toplantı zamanları ve şe
killeri bu vasıflarda gösterilmiş 
müteferri hükümler nizamname
ye bıralulmıştır. İki maddeden 
teşekkül eden üçüncü fasıllara 

çiftçi meclislerinin vazife ve sa .. 
lahiyetlerine, kararının tetkik 
ve itiraz mercilerine ve ne şe
kilde katileşeceğine ait hüküm
leı:i ihtiva etmektedir. 

KORUMA TEŞKILA Ti VE 
GELiRLER: 

Teşkilat ve hizmetin taalluk 
ettiği yerlerden alınacak muha
faza ücretlerinin tayin azami 
hadleri memleketin servet sevi
si ve köylünün vaziyeti derpİf 
edilmek ıuretile tesbit edif miı 
ıeliri maaraf kartılayamayan 
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Limanlarımız ... 
Ticaretimiz, devamlı olarak 

inkişaf etmektedir : Bilhassa dış 
ticaretimize ait rakamlarda bu 
inkişaf, hepimizi sevindirecek 
mahiyettedir. 

Hükümet, bu memleket refa
hı için mühim bir amil olan bu 
işin vasıtalandırılması ve cihaz
lanmasına hususi bir alaka gös
termektedir. Burada limanları
mız başta geliyor. 

Bir adamın 
kıymeti nedir ? 
Her zaman tekrar edilir du

rur : Amerikalılar pratik ve 
tecrübeli adamlardır. İşte onun 
içindir ki her şeyin değ-erini 
ölçmeğe pek merak ederler. 

Amerikalılar, dünyda mevcut 
1 ne kadar hayvin varsa, onla

rın maddi değerlerini ölçmüş

lerdir. Hatta yalnız bununla da 
kalmamışlar, insanların da tuta
rını bulmuşlardır. 

Limanlarımız, hükumet proğra
mında büyük bir yeı almıştır. 1 

Aşağıda okuyacağınız rakamlar 
bu alakanın ne kadar yerinde 
olduğunu göstermektedir. 

Amerikalılar diyorlar ki : "İn
san madam ki en çok çalışan 
bir mahlfıktur, o halde ekonomi 
itibariyle daha fazla değerli ol
ması lazım gelir .11 

İznir limanından 927 deki ih
racat, 419,582 tondu. Bu rakam 
937 y~ kadar şu seyri takip et
miştir. 

928de 417 ,582; 928 . da 520, 77]; 
930 da 406.441; 93lde 406,071; 
932de 409,545; 933 de 390,660 
934de 485,586; 935 te 470,000; 
936 da 467,401; 937 de 528.186. 

Hinterlandı, bütün cenup vi
layetlerimizi teşkil eden Mersin 
limanında daha bariz bir inkişaf 
göze çarpmaktadır. 926 de 
150,000 ton, 928 de 170,000; 
929 da 187,027; 930 da 19] ,223 
931 de 174,715; 932 de 153,208 
933 te 146,323; 934 te 264,457 
935 te 291.881; 936 da 256,401 
937 de 345.014 ton . 

Trabzon limanına geçiyoruz: 
Bilhassa san senelere f r~n tran
sit yolu dolayısiyle ehemmiveti 
dahe çok artan Trabzon lima
nındaki ihracat rakamları da, on 
sene evelisine göre farklıdır: 
927 de 40,176; 928 de 41.714; 
928 da 33 040; 930 da 39.554; 
931 de 37.859; 932 da 43. 769: 
933 de 37 00"; 934 de 36.386; 
935 de 41.694; 936 da 49.600 
937 de 58.077 ton .. 

Denizbankın lım·mlar mızı ye
niden inşa ve genişletme pro
ğramı gerçekleştiği gün, bu 
rakamlar, hiç şüphesiz, birkaç 
midi artabilecektir. 

közlere vilayet ve belediye büt
çeler inden yardım yapılması ka· 
bul edilmiştir. Memleketin bir 
çok yerlerinde esaslı hiç bir 
inztbat kaydına ve kanuni hü
kümlere tabi olmaksızın teşek
kül eden bekçi heyetleri ölçü
süz ve nisbetsiz şekilde bu la
yihada kabul edilen azami had
din çok fevkinde mukafaza üc 
reti namı altında tahsilat yap· 
makta ve bu yüzden şikayet 
tevali etmekte olduğundan bu 
hükümle hem bu gibi mesul ol
mıyan teıekküllerin faaliyetle
rine son verilmiş ve hem de 
bazı yerlerde çiftçiyi zarara uğ
ratan fahiş ücretler önlenmiş ve 
aynı zamanda muhafaza işinin 
muntazam bir halde mesul bir 
teşkilata verilmesi temin edıl
miş olacaktır. 

Cibayet ve teşkilat masrafın 
dan kaçınmak ve netice olarak 
masraf sız yapılacak tahsilatın 
asgari nisbetlere istinat imka
nını temin etmek maksadiyle 
tahsilatın köy ve belediye ida
relerinin varidatlarını cibayete 
memur vasıtalar ve teşkilat ta
rafından yapılması muvafık gö· 
rülmilştür. Bir maddeden ibaret 
olan 13 üncü fasıldaki hüküm
lerle koruomıya tabi olan her 
çiftçiye zirai sicille kayıt mec
buriyeti tahmil edilmiş ve mü
eyyideltr konmuıtur. 

Binaenaleyh, zencirler le, be
yaz insanların kıymetlerini ayrı 

ayrı tayin etmeğe çalışmışlar· 

dır. Amerikalılar, zencilerin de
ğerini evelce tesbit etmişlerdir. 
Şimdide bir ruhiyatçı ortaya 
çıkmış, beyazların kıymetini 

Norfolk dukalındaki çiftçi sınıf

larının <.sas tutarak şöyle he
saplamıştır. 

Yeni doğan bir çocuğun de· 
ğeri ancak 25 kuruştur. Çocuk 
beş yaşına geldiği vakıt kıymeti 

250 kuruşa çıkar. On yaşında 
ise iki misli artar. Hemen çalı
şabilecek yaşına gelince tam 
800 kuruş kıymet kazanır. 

22 yaş; insanın en kıymetli 

olduğu yaştır ki o zaman tam 
1200 kuruş eder. Ondan sonra 
kıymeti düşmeğe başlar. 50 ya-

şında da 600 kuruşa, 70 yaşın
da ise 5 kuruşa kadar düşer. 
Hele yetmiş yaşını aştı mı, in
san artık on para bile etmez. 

ou 1-\meı ıKaııya gore ıv ya
şına gelenleri öldüren vahşiler 
iktısada çok riayet ettikleri için 
gayet haklıdır. 

Bıı hesapları yapan Amerika
lı, yalnız bir gecede yüzlerce 
li• a kazan.rn artistleri unutmuş 
olsa geuk. 

ZİRAi SUÇLAR : 
On dördüncü fasıl zıraı suç

ların tahkik usuliyle alakalı 

olan hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bu fasılda zirai suçların 

süratle tahkiki ve suçların mey
dana çıkarılması, suçluların ya
kalanması ve çiftçi mallarına 

yapılan zararların tesbit sureti 
hakkındaki hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Zirai suçların takip ve mu
hakemesi için konulan hüküm
lerin, teşkilatın gayesi olan mu· 
hafaza keyfiyetinin ve çiftçi em
ııiyetinin temini maksadını he
def tutmaktadır. 

Muhtelif hükümlerden bahse
den 16 ıncı fasılda bekçilere ve
rilecek silahların cinsiyle bekçi 
kıyafetlerinin tanzim edilecek 
nizamname_ile tayin olunacağını, 
bekçi amirleriyle bekçilerin jan
darmanın silah kullanmıya me· 
zun oldukları hallerde silah is
timal edecekleri çiftçi malları· 
nın horunması hakkında alına 
cak kararlara, çıkarılacak neti
ce ve yasaklara muhalif hare
ket edenlerin para cezasiyle ce
zalandırılacağı zirai dairede za
rarların keşif ve tcsbiti için lü
zumu kadar vukuf ehli seçile
ceği, kanunun tatbik şekli ve 
müştereken hazırlanacak nizam
name hakkındaki hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Otomobille adam 
avlıyan iki 

güzel kadın 
-·-Bir Pazar iÜDÜ Parisin opera 

meydanında bir lngiliz doktoru 
gezerken yaya kaldırımına lüks 
bir otomobil yanaşmış. Otomo: 
bili idare eden esmer ve güzel 
bir genç kadın doktora tebes

süm ederken kumral arkadafı, 

otomobilin pençeresinden uzan
mış d'oktordon ateş istemiştir. 
Doktor cebinden üzerinde kıy
metli taşlar bulunan bir altın 
çakmak çıkararak gayet nazi
kane, kadına takdim etmiş. 

Bir iki dakika konuştuktan 
sonra kadınlar, doktoru otomo· 
billeriııe çağırmışlardır. Doktor 
bu daveti kabul edip otomobile 
binmiştir. 

Geceyi neşe içinde geçirmiş
ler, otomobil sabah saatin üçün
de bir garajın önüne gelip dar
mliştur. Kadınlar doktora, oto
mebili garaja koyacaklarını söy
lemişlerdir. Otomobilden doktor
la kumral kadın süratle geri 
dönerek tekrar otomobile atla
mış ve otomobil süratle uzak
laşmıştır. 

Zavallı doktor bu beklemedi

ği hareket karşısında derhal 
şüphelenmiş ve .. parasının yerin-

de olup olmadığına bakmış, fa. 
kat içinde 15,000 Fransız fran-

gı ile 50 lngıliz lirası ve daha 
bir çok kağıt bulunan para cüz-

danının yerinde olmadığını hü
zünle görmüştür. 

lise haber vermiş, yirmi dört 

saat zarfında sarışın ve esmer 

kadınlar yakalanmıştır. -- -
Bir Alman haritası 

İogilterede, Hamburg Ameri
ka Layn kumpanyasının yolcu
ları için yapılmıı bir buçuk met
re uzunlukta, bir metre geniş
likte bir harta bulunmaktadır. 
Bu harta, İngilizce olarak Frank 
furt' da basılmıştır. 

Bu haritada en dikkate şa-
yan şey eski Alman sömürgele
rinin, Almanza gibi - Südet ve 
Avusturya da dahil - sarı renk
te olmasıdır. Haritada Togo, 
Kamerun, Afrikanın garp cenu
bu ile Tanganika da sarı renk· 
te görülmektedir. Bundan baş
ka Kamerun kelimesinin altında 
son derece küçük harflerle Fran 
sız mandası, ve Tanganika ile 
Afrikanın garp cunubunun altı
na "İngiliz mandası11 kelimeleri 
okunmaktadır. 

Bu haritadan bahseden bir 
Fransız gazetesi: "Bu harita Al
man Aferika haritasından ziya
de Alman haritasıdır.11 diyor. 

1 '*B•. 
İlbayımız Çined~ 

Baştarafı 1 lcl sayfada 

parti teıkilitı olduğundan mer
kez ocaklarını ilçe kongresinde 
temsil etmek üzere asli dcle
geliklere: 

Osman Balaban, Hiiseyin Tan 
Cafer Uyguç, Hidayet Yavaş
oğlu. 

Yedek delegeliklere : 
Ahmed Dirik, Necip Güney, 

KAmil Iıık, Lütfiye Gürkan. Se
çilmişlerdir. lıbayıınız iece yarııı 
Aydına ldönmUılerdir. 
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SAYI : 388 

Hadiselerden ilham: 

Kira meselesi 
----<>4aP• 

Bir kaç arkadaş konuşuyor· 
duk. Mübahase derhal artık 
gUnün meselesi olmuş olan ev 
kiralarına intikal etti. 

Birimiz; 
- Ne olacak bu gidişle ha

limi:t ? Dedi. İki odalı bir ev 
buluncaya kadar göbeğim cat-

· ladı. Ona da on beş lira kira 
istediler. 

Elektrik yok, su yok iki tane 
Nohut kadar oda, bir de bakla 
kadar sofa. O da poyraza karşı 
açık. Sonra da her ayı on beş 
lira. 

Sokakta oturamıyacağım için 
çareaiz tuttum. Barınmağa çalı
fıyorum. 

Diğerimiz söyledi. 
- Yahu sen yine iyi kötü 

bir ıey bulmuş başcağızım sok· 
muşsun. Ya ben ne y~payım? 
Bir evde oturuyorum. Üç odası 
var. On iki liraya girdim. Kira 
şimdi on altıya kadar yükseldi. 

Ev harap, geçen yağmurda eş
yayı ıslatmamak için ortalara 
yığdık. Evin içinde şemsiye ile 
iezdik. 

Ev sahibine söyliyecek oldum. 
Bana; 

- İstersen çık, dedi. Yirmi 
liraya müşterisi hazır duryor. 
Berı on para harcıyam:ım. 

Dışarıda ev aramağa kalk
sam bulamıyacağım. Bulsam bile 
istediklri kirayı veremiyeceğim. 

ikinci bir yağmurda yine hem 
kendimiz;, hem eşyaları sırıl 
ııldam olmaktan kurtaı mak için 
damı kendi kesemden aktart-

Bir ye de bin şükret haline!. 
Bir üçüncümüz söze başladı : 
- Arkadaşlar. dedi. Siz iki-

niz de halinize şükredin. Mem
lekete yeni gelmiş bir arkada
şun var. Bir aydır ev arıyor. 
Bulamıyor mu ? Hayır; buluyor. 
Fakat üç odalı evlere en aşağı 
yirmi lira istiyorlar ve hiç ol
mazsa dört aylığının da peşin 

verilmesini şart koşuyorlar. 
Kendim de aynı dertle dertli 

olduğum için bu sözleri can ku
lağiyle dinliyorum. 

Hakikaten Aydında; bir sene· 
denberi kendini acı acı hisset
tiren bir kira ihtikarı var. 

Bazı ev sahipleri evlerinin ki
ralarını yükseltmelerini mazur 
ıöıtermek için ver~ilerin yük
seldiğini ortaya abyorlar. 

Benim bildiğim hükumet ver
ailerde hiç bir yükseltme yap
madı. Bundan üç yıl evvel bir 
evden kaç kuruş vergi alıyor 
idiyse yine ayni miktarı alıyor. 

Geçen sene on dört liraya 
kiraya verilen bir ev için bugün 
yirmi beş lira isteniyor. 

Bir kaç gün evvel bir kadı
nın evini kiraya vermek istedi
a'ini duyd•m. Bir arkadaş için 
tutabilirmiyim acaba diye koş
tum. 

Eve baktım. Bir avlu, yarısı 
sokak seviyesinden aşağıda iki 
metre yüksekliğinde küçücük 
bir yer odasilc onun üstünde 
biraz daha hallice iki odadan 
ibaret. 

Matbah ve halasına ıitmek 
için avluyu ba§tan ba§a kat et
mek lizım. Sof ası yok. 

Kendi kendime: 
- Eh .. dedim. Küçük ama; 

bilim arkadaıa yeter. 

•• •• 
ZABITA 

HABERLERİ 

Çocuğu dövmüş 

ıı 

Mesudiye mahallesinden Ah
med oğlu 7 yaşında Alaaddini 
döven aynı mahalleden Ali oğ
lu 13 yaşında Rahmi Duru ad
liyeye verilmiştir. 

Mikropların en küçüğü 

MANKUEA 
Mikroplar, insanların ve hay

vanların hayatları üzerinde mü 
him roller . oynıyan mini mini 
canlı mahluklardır. Fakat bu 
so11 derece küçük mahJuldarın 
arasında da cüssece o kad u 
fark vardır ki insan adeta hay
ret içinde kalır. Bazı mikroplar 
dev gibi, bazıları da onların 

yanında cüce cüce kalır. 

Bu küçücük mikropların ara
sında şimdiye kadar en küçük 
olarak tanınan nezle mikrobu 
idi. Halbuki şimdi yeni bir mik
rop bulunmuştur. Bu mikrop 
nezle mikrobundan daha küçtik
tür. Bu mikrobun ismi mankllea
dır. O kadar küçüktür ki, bu 
mikrop, cisimleri 1,500 defa bü
yüten bir mikroskopla bakılırsa 
görülebilmektedir. Bu mini mini 
mikrop cenubi Amerikada bü
yük yaralar halinde tezahür 
eden bir hayvan hastalığının 
maraz amilidir. 

Mankuea denen bu küçük 
mikrop kış uykusuna yata,., 
ancak sıcak mevs·mde meydana 
çıkar. Bunun açtıkğı yaralar, 
Pkıı:ıprt3r? do.,.....,a.tt<>ı.c l ... ı . ..-. l,;ğ .... 

zamanında yetişm~k mümkün 
olmazsa hayvanı mutlaka öldü
rür. 

Büyük bir otomobil 
fabrikası 

Almanyada 1940 senesinde 
1 

büyük bir fabrika kurulacak, 
bu fabıikada umumi otomobil
ler imal edilecektir. Bu fabri
kaya daha bugünden 130,000 
otomobil sipariş edilmiştir. 

Mi !W 

:........ Abone şeraiti ....... . 
i YıUığı her yer için 6 lira. ! 
i Altı aylığı 3 liradır. f 
; İdare yeri: Aydınd<ı C. H. ~ 
: p B . : : . aaırnevt. . 
i gazeteye ait yazılar için ~ 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilan- : 
~ lar için idare müdürlüğüne : 
! müracaat edilmelidir. ; 
: ....................................... ~· ········: 

Ve sonra kadına kirasını sor 

dum . 
Ne cevap verdi bilir misiniz? 

- On dört lira diyorum ama; 
sizin hatırınız için yarım lirasını 
bırakırım on üç buçuk liraya 
veririm. 

- Tepem atb. Az daha bo
guluyordum. 

- Allah ısmarladık. Bile di
yemeden sokağa dar kaçtım. 

Ankaralıları bu kira çokluğu 
derdinden kurtarmak için bir 
çok çarelere baş vuruluyor. 

Aydınlıların da bu ve başlıyan 
ve büyümek istidadı gösteren 
derdlerioe bir çare bulunamaz 
ve bu l<ira ihtikarrna bir sed 
çokilemız mi ? 

ç. o. 

AYDIN 

Karaca.~·u S11ll1 fl11h11k 
lıakimiiğinlleıı : 

939/315 
Karacasuyun Cu~a mahalle

sinden Hüseyin , Emin , Ayşe, 
Hatice, Şefika ve aynin ikame 
eyledikleri davada murislerinin 
yüz küsur sene nizasız ve ta
pusuz uhdei tasarrufunda iken 
vefatile taraflarından malik sı

fatile tasarruf edilmekte olan 
Karacasuyun Dandalaz mevki
inde şarkan muhacır Mehmet, 
şimalen yol, ceueben çay ve 
Onbaşıoğlu Mehmed ve garben 
Ömer mehrued yeri ile sınırlı 
25 dönüm tarlanın tapuca tes
ciline karar verilmesini talep 
ve dermeyan eylemelerile cari 
muhakemede işbu emval hak
kında alakala ı ı olanların itiraz-
lart olup olmadığının on gün 
içinde bildirmeleri için ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş 
olduğundan 1:-er mucibi karar 
keyfiyet ilan olunr. (927) 

Aydın Tapu Sicil Mu-
hafızlığından : 

Karapınar nahiyesinin Acarlar 
köyünün kabristan mevkiinde 
doğusu yol batısı Ali oğlu lbra
bim şimalen Abur oğlu Hüseyin 
cenuben hafız Ahmet ile çevrili 
75 dönüm mıktarındaki tarla 
köy kurulundan getirilen ilmü-
haber mucibince Kürtler köyün
den Ali hoca oğlu Mustafa Ba
tılkanın olduğundan bahsile si
ciller üzerinde yapıian araştır· 

ma soncasmda bu namda kayıt
lt olmadığından senetsiz tasar-
rufattan tescili yapılacağından 
gazde ile ilan tarihinden 11 

. 

gün son· a mahalline tahkikat 
yapmak üzere bir memur gön
dc.1-ilc:.ccl1tir. 

Sözü geçen yerde aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa el-
lerindeki resmi belgelerile bir
Jikte yerinde bulunacak memu· 
ra veyahut o güne kadar tapu 
sicil muhafızhğına 960 fiş numa
rasile müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 925 

Aydın sallı hukuk 
hlikimliğinde11 

937125 Es's 
5 karar 

Aydının hisar mahallesinden 
Osman oğlu kahveci Mehmed 
ile eski Aydın mcmle-ket hasta
nesi iÖZ doktoru Arif ve saire 
arasındaki gayri menkulün tak-
simi kabil olmadığından bi mü
zayede salılaralc şuyuun izalesi-
ne dair Aydın sulh hukuk mah
kemesinde verilen ve kesbi 
kati yet eden 11111937 tarihli 
karar mucibince Aydının Veysi 
paşa mahallesinde ve tapunun 
sahife 665 pafta 35 ada 10 par-
1 No da kayıtlı ve beher met
resi 150 kuruş muhemmeo kıy-
meti 283 metre murabbaında 
ve yine ayni mahallede sahife 
711 pafta 5 ada 15 parsel 7 No 
da kayıtlı ve kezalik beher met-
resi 150 kuruş muhammen kıy· 
metli 292 metre murabbaındaki 
iki ev arsasının Aydında hükü
met konağında sulh hukuk Ha
kimliğinde bilmüzayede açık ar
tırma suretiyle 29/ 12/938 per
şenbe günü saat 15 de satila
cağı ve mezkur günde her iki 
arsaya teklif olunan fiat °'ıı 75 
bulduğunda müşterisine ihale 
olunacağı ve % 75 bulmadığı tak
dirde ikinci artırmanın 14/1/939 
cumartesi günü saat 11 de Ay
ni mahalde yapılacağı ve en 

fazla artırana ihaleıi icra kılı
nacaiı ilan olunur. 926 

Aydın Bölge Sanat Okulu Satınalma Ko
nıisyonu Başkanlığından : 
Aşağıda yazılı 7 kalem giyecek eşya 21/11/938 pazarteai illnl 

saat 15 de açık el<siltme ile satın alınacaktır. Eksiltmeye iftirake 
istekli olanlar Tecim Odasına kayıtlı bulunduklarına dair belae 
ile muvakkat teminatlarını Mal sandığına yatırmış olduklarnıa da• 
ir makbuz ibraz etmeleri lazımdır. Eksiltmeye çıkarılan rtyiftl et· 
yasına ait şartnameler her 2ün Okulda iÖrülebilir. 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 
Harici elbise 
Dahili elbise 
İş elbisesi 
Yarım kollu fanile 
Harici ayakkabı 
Dahili ayakkabı 
Don 

100 
95 

300 
370 
169 
185 
370 

kat 
,, 

" 
" Çift 

" 
" 

Aydın lnhisarlaı· 
Baş müdüı·lüğünden 

Aydın İnhisarlar barut de
posunda yapılacak 833 lira 21 
kuruş keşifli bekci odasile tel 
örgü ve su kuyusu 30/11/938 
Carşanba günü saat ikide iha
le edilmek üzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Taliplerin Aydın İnhisarlar 
Baş müdüriyetine müracaat et-
meleri. 4 10 18 24 912 

Aydın Belediye reisli
ğinden : 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Ramazanpaşa ma
hallesinde 49 ada 1 parsel nu
maralı ve 38.50 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık ar
tırma suretile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
re murabbaı 350 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşin öde
necektir . 

4 - İsteklilerin şartnameyi , 
görmek Uzere her gün yazı işle
ri müdürlüğüne, artırmaya gir
mek üzere 1011 kuruş muvak
kat teminat makbuzlarile bir
likte 24-11·938 Perşembe günü 
saat 16 da belediy~ daimi en
cümenine müracaatları ilan olu· 
nur. 915 5-10-15-20 

S . . 1 Orman 
mühendisliğinden: 

Aydının Dağemiri köy civarında 
karlık devlet ormanındaki çam 
enkazından 116 ve gölcük köy ci
vrmda üç göz ormanında 216 ken-
tal çam odun beher kentali 8 ku
ruştan ve yine gölcük köy ci
varında çobanlar çayı devlet 
ormanında 586 kental nteşe o
dun kentali 10 kuruştan ibaret 
olmak üzere 31/10/938 tarihin-
den itibaren ayrı ayrı olmak 
üzere arttırmaya kunulmuştur. 
Ve ihalesi de 14/111938 tarih 
pazartesi gün öğleden sonra 
saat 14 te yapılacağindan ta· 
liplerin % 7,5 teminat akçele-
riyle birlikte orman idaresine 
müracaat etmeleri ilan olur. 

4 8 10 13 911 

Aydın Belediye Reis
liğinden: 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Cumhuriyet mahal· 
lesinde 320 ada 4 parselden 
müfrez 9 parsel numaralı ve 
318.75 metre murabbaı arsanın 
mülkiyeti açık arttırma ile sa· 
tdacaktrr. . 

2 - Muhammen bedelı met-
re murabbaı 60 kuruştur. . 

3 _ İsteklilerin şartnam~yı 

örmek fızere her gün yazı ~ş
feri müdürlüğüne, artırmaya gır- 1 

ek üzre 1435 kuruş muvak- · 
kat teminat makbuzlarile bir-
likte 24/11/938 perşembe günü 
saat 16 da daimi encümenine 
müracaatlerı ilan olunur. 

s 10 ıs 20 (914) 

18 1800 135 
4 380 28 50 
3 50 1050 78 75 

50 185 13 87 
4 676 50 70 
3 50 647 50 48 56 

50 185 13 87 
6 10 15 20 (916) 

Vakıf far idaresinden: 
Vakfa ait Zeytinliklerin dib· 

lerinde toplattırılıp vakıflar ida
resi avlusunda depo edilen 3700 
kilo tane zeytinler ihale tarihi
ne kadar toplattırılacaklarda 
dahil olduğu halde açık arttır
maya konuldu. İhalesi 10;111938 
perşenbe günü saat 10 da Ay
dın vakıflar idaresinde yapıla
caktır. 

İhale bedeli peıindir talip· 
lerle fazla malumat almak is
teyenlerin %20 teminat akçe· 
sile birlikte müracaatları. 

4 7 10 

Aydın icra dairesinden 
938/148 

Alacaklı: Aydın evkaf daireıi 
Borçlu: Karhayıltan Giritli 

Kazım. 
Satılan gayri menkul: Tapu· 

nun haziran 93 2 tarih ve 6 nu
marasında kayıtlı Karahayıt k6-
yünün çay ağzı mevkiinde ta· 
puca 10 dönüm ve aynen met
re murabbaına çevrilişinde 9190 
metre murabbaı tarlanın Uçte 
bir hi5sesi. 

Hududu: Şarkan çay ağ'zı 
molla lbrahim oilu Halil çavuı 
ve barimi Osman ıimalen Muh
sin cenuben Hüseyin molla 
Emin ve Sadık tarlaları. 

Kıymeti: Bu tarlanın tamamı
na 200 lira kıymet takdir edil
miştir. Satılan hisseye 110 li
radır. 

2 - Tapunun liaziran 932 ta· 
rih ve 7 numarasında kayıtlı 

Karahayıt -ermutlu mevkiinde 
ve koca ovada tapuca bet d6· 
nüm ve aynen metre murabba-

ına çevrilişinde 4595 metre 
murabbaı tarlanın üçte bir hia
sesi satılıktır. 

Hudubu: Şarkan ve cenubea 
destici oğlu Ahmet garben ko
ca Mustafa ile çevrilidir. 

Kıymeti, Tarlanın 100 lira ve 
ve satılan hasseye de 33 lira 
35 kuruştur. 

3 - Tapunun hazıraa 932 
tarih ve 8 numarasında kayıtlı 
Karahayıt armutlu koca ova 
mevkiinde tapuca 10 dönOm ve 
aynen metre murabbaına çev
rilişinde 9190 metre murabbaı 
tarlanln üçte bir hissesidir. 

Hududu: Şarkan ism ail çavut 
garben Sami bey şimalen Giritli 
Zeynep cenuben kulaksız oilu 
ve İsmail çavuş tarlalariyle çev· 
rili 

Kıymeti: Satılan hisseye 66 
lira 70 kuruş takdir edilmiıtir. 

Satışın yapılacaiı yer ...e glln 
saat : Aydın icra dairesinde 
6/12/938 tarihinde sah ırünll 
saat 15 te ve temdit arttırma11 
21112/938 tarihinde çarıamba 
&'Ünü aynı saatte yapılacaktır. 

( Lau .. "~) 

.. 
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4 - Gösterilen günde artır· 
:'1' lttirak edenler artırma şart
ı llllealni okumuş ve lüzumlu ma
Laaıbalt almıt ve bunları tamamen 
•l u etaı. d 
lar. 1f a ve irtibar olunur-

S - T . . ayın edılen zamanda 
111' 1 menkul üç defa bağrıldık
tall aonr eam a en çok artırana ihale 
ha r. Ancık artırma bedeli mu-
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bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edil mit ala· 
caklarının mecmuundan fa.daya 
çıkmazsa en çok artıranın teah-
hildü baki kalmak üzere artırma 
onbet gün daha temdid ve onbe
şinci günü aynı saatta yapılacak 
artırmada, bedeli satış isteyenin 
alacatına ruchanı olan diter ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartiyle en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl 
maz. ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve-

rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı bozularak kendisin
den evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arz etmiş oldutu 
bedelle almağa razi olursa ona 
razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve 
diter zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Üç gayri] menkul yukarda gös
terilen 6 I 12 /938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. (924) 

lmtlyn aahibl ve Umumt Netrlyaı 
Müdürli ı Etem Mendreı 

Baaıldıvı •er ı 

C. H, P. Buımevl 

ra..~~1!;'~~1!;''11' ·~~ '!;'>;'l'lo"o;'l';' ..ı"'ll"'\tj 1 ..... ~..-:iı lıiliillilliiit~dfl"""'•lt1ı11lf'liiiA 11İudf~1uıılıı<:iıl ... llio~""JlıWıllıwıll lıoiıl.lıİ,..ıl!ııuıd1'j 
M DOKTOR l+J 

f:1 Necip Aydın (!) 
[tj Rontgen mütehassısı f!) 
! N ..: Muayene yeri : Eski operatör Mitat k,Jiniki h.:llen ~~ 
: doktor Ziya evinde hada kabul eder. [:] 

ı Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar ~.•ı 
1 t1 

.L icabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. Ji 
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Yeni açılan ve sanatokulu me- ~j 
zunları tarafından idare edilen !:ı 
~~ n~if ~.~:işi, ~~v~~i~ !e~i~ :~:ur- I~ 

tun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 1 
fen?in icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç ! 
ıabıplerinin atölyemize müracaatları. + 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur J[: 
ve Osman Alpsoy + 
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Biçki ve dikiş yurdu ~ 

Süreyya Diker kayda başladı 
. En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

b~ltbnunı biçki ve dikit dersleri gösterir kültilr 
clirelltölilğtlnden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yu~ açabilir masrafın çokluğu gözönilne alınarak 
ıen bırakılnıama11 için yurt direktörü bilümum 
ş:•rafı ~zerine alacaklar ücr~tte suhulet yapılmıştır. 
I ~ka ~ı~ek sepet itleri yağlı boya ve fosfor ders-
en venlır kayıt kapanmadan müraceat edin nam
zet fuladır fazla izaahat yurt direkUSrilnden alınU'. 

Adre•: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 
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AYDIN SAYI : 188 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .'i 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

BU ÇILOIRTICI GÜZ~Ll::.fGf 
JOLİ r.AM 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum 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 

menfaatiniz icabıdır. 
• MARKONI radyo 19.~9 model/erile SPARTON radyolaı·ı-

mızın geldiğini sayın nıüşterilerimize i/tiharla bildiririm. 

,.- 12 ay veresiye satış en 

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 


