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Bulgar kralına • • •• •• ------~l!B3111.1 ............ 1. 

Ecnebi heyetler reislerini kabul ettiler teşekkürJeri merasımı gunu 
Görüşmelerde hariciye vekilimiz de 

hazır bulunmuştur 

Ankara 24 ( A.A. ) - Reisi Bu mülakatlarda hariciye vekili 
cumhur İsmet İnönü dün Sov- Şükrü Saraçoğlu hazır bulun-
yet fevkalade heyet reisi hari- muştur. Sovyet ve Fransız fev-
ciye komiser muavini Potemkin'i kalade heyeti reisleri dun ha-
Sovyet bi\yük elçisi ile birlikte riciye vekilini hariciye vekale-
Fransız fevkalade heyeti reisi tinde ziyar~t etmişlerdir. Sov-
sabık başvekil ve fransa dahi- yet fevkalade heyet risi dün 
liye nazırı B. Albert Heroyu ve büyük millet medisi reisi Ab-
Afgan fevkalade heyeti reisi dülhalik Rendayı Sovyet elçisi 
Şah Veli hanı ve Afgan büyük ile beraber ziyaret etmiş ve bu 

Sofya, 26 ( A.A ) - Bulgar 
kralı dün elçimizi kabul etmiş 
ve elçimiz büyük matemimiz.e 
iştirakinden dolayı Cumhur baş-
kanımız İsmet İnönünün teşek
kürlerini bildirmiştir. ---
Erzincana ilk tren 

Erzincan, 24 (AA) - İnşaatı 
ikmal edilerek 8 teşrinievvelde 
tecrübeleri yapılan Erzinca'1 de· 
miryolu bugün işletmeye açılmış, 
ilk posta treni halin e• çoşkun 
tezahüratı arasında şehre gir
miştir. elçisini kabul buyurmuşlardır. ziyareti iade edilmiştir. -===---=--=== -~~~~~~~~-=--~-=--~-=--~~~~ 

Bay Celal Bayar 
Zonguldağa gitti 

aris görüşmeleri 
Ankara 23 (A. A.) - Başve· 

kil Celal Bayar bugün saat on 
beşte hususi tireı le bir kaç 
gün kalmak üzere Zonguldağa 

hareket etmiştir. 
Karabük 25 (A. A.) Başvekil 

B. Celal Bayar dün buraya gel
miş ve fabrika inşaatını tetkik 
ederek Zonguldağa hareket et
miştir. Yapılmakta olan demir 
ve çelik fabrikasının büyük bir 
kısmı ikmal edilmiştir. Bu yıl 
başında top fabrikasının ve 
gelecek temmuz ayında da di
ğer kısımlarının tamamen biti
rilmesi bekleniyor. 

B. Çemberlayn ve Lord Halifaks 
Londraya döndüler. Bu görüşmeler-

de Yahudi meselesi de konuşuldu 
Paris 24 (A.A) - İngiliz baş

vekili B. Çemberlayn ile Hari· 
ciye nazırı Lord Halifaks dün 
Parise gelmişlerdir. Bugün Fran
sa nazırlariyle görüşmeler baş
lamıştır. 

Paris 25 ( A. A ) - İngiliz -
Fransız devlet nazırları arasın

daki müzakereler dün bitmiş ve 
f ngiliz başvekili ile Hariciye na-

Fransız - Alman 
Anlaşması 

zırı bugün Londraya dönmüşler
dir. Neşredilen resmi tebliğde 
iki memleketi alakadar eden 
başlıca meseleler üzerinde nok 
tai nazarlar teati edilmiş ve bu 
arada milli müdafaayı alakadar 
eden meselelerle diplomatik ha
reketi icap ettiren işler de ko
nuşulmuştur. Sulhu muhafaza ve 
tarsin etmek kaygısından mül
hem olan umumi siyasetlerin 
veçhesi hususunda tam bir mü· 
tabakat hasıl olduğu bildiril
mektedir. 

Paris 26 - Parisin siyasi 
mahfilleri Fransız - İngiliz dev
let adamlarının görüşmelerinin 
neticesi hakkında tefsirlerde bu
lunmaktadırlar. Bu mahfiller 
Fransa ile lngiltere arasındaki 
samimi dostluk henüz askeri it
tifak şeklini almamışsa da bu 
hedefe varmak için büyük bir 
adım atılmış olduğu kanaatinde
dirler. 

Pek yakında Pariste imzalanacaktır 
İmza için Ridentropun Parise gelmesi bekleniyor 

Paris 23 ( A. A. ) - Havas 
ajansı resmi mehafellerin de te
yid ettilderine atfen Fransa ile 
Almanya arasında pek yakında 
vaktiyle bitler ile Çcmperlayın 
arasında imzalanan deklerasyo-
na benzer hır vesika imza edi
leceğini bildirmelttedir. 

Paris 25 ( A. A. ) - Fransız 
anlaşmasını imza etmek üzere 
Alman hariciye nazırının pek 
yakında parise geleceği resmen 
bildirilmektedir. 

Paris 26 - Fransız siyasi 
mehafelleri Fransız Alman be
yannamesini imza etmek üzere 
Alman hariciye nazırı Ridentro· 
pun ne 1aman Parise geleceği
ni tayin edememektedirler. Zan-
nedilğine göre dahili vaziyet 
dolayisiyle bu ziyaretin 28 soo
teşrinde yapılması tesbit edil
miş ise de hükumet ziyaret ta
rihinin tehirini Alman hükume-
tinden istemiştir. Fon Ridentrop 
Pariste öğleden evvel bir kaç 
saat kalabilecek ve öğleden 
sonra Berline avdet edect!ktir. 

Hariciye nazırı B. Bone bu 
hususta Alman sefiri ile görüş
müştür. Koınonistlerin tehdidi 
dolayısiyle bu ziyaret esnasında 

hadiseler ç1smasına ve hasmane 
nümayış yapılmasına meydan 
verilmemek için Fransa istisnai 
tedbirler alacaktır. 

Yabancı heyetler 
ve kıtalar dönüyor , 

Aukara 33 (A.A.) - Atatür
küo cenaze töreninde bulunmak 
üzere Ankaraya gelmiş olan 
yabancı devletlerin heyet . ve 
askeri kıtaları memleketlerıne 
dönmektedirler. -===-=,--:===-

Paris 26 - Fransız - İngiliz 
müzakereleri esnasında bay Da
ladiye ile B.Boonenin Yahudi 
meselesi hakkında ciddi teklif
lerde bulunduğu bildirilmekte
dir. Leh matbuatı Yahudi me
selesinin halledilmesinin güç ol
duğu noktasında ısrar etmekte
dirler. 

- Amerika-Almanya 
Münasebatı 
--------------------------------

Amerika Avusturya borçlarını istiyor 
-

Londra 26 - İngiliz Ameri-
kan ticaret muahedesinin akdi 
dolayısiyle ecnebi memleketler 
lehine yapılacak olan gümrük 
istisnaiyetinden Almanyanın is
tifade edemiyeceğini bildirmesi 
için Amerika cmmhurreisiB.Roz-
velt sefir Morgantava salahiyet 

vermiştir. Almanyanm Amerika 

eşyasının kıymetini düşürmek 

hususunda bazı tetbirler alması 

üzerine Amerika hükumeti A

vusturya borçlarının tediyesi 

hususunda israr edecektir. 

a.a. 

Macaristanda siyah bayraklar çekildi 
Romanyada mektepler tatil edildi 
Ankara, 23 (A. A) - Atatür

kün cenaze merasimi münasebe
tile dün sabah Budapeştede bü
tün binalar ve bir çok hususi 
meskenler büyük matem:mize 
Macaristanın acı duyarak iştirak 
ettiğine bir nişane olmak üzere 
siyah birer bayrak çekmiş ve 
sakaklardaki lambalara siyah 

1 
krepler asılmıştır. 

Bulgar kralı Borisin sarayında 
da bayrak ya'lya indirilmiş, Ro
manyada, mekteplerde dersler 
tatil edilmif, muallimler talebeye 
Ebedi Şefimizin şahsiyeti hak
kında konferanslar vermişlerdir. 
Resmi ve hususi binalardaki 
bayraklar yarıya indirilmiştir. 

. Bulgaristan ! Partimiz Çine ilçe 
1
Balkan ve Dünya sulhuna kongresi toplandı 

bağlı 
İlbay ve parti başkamtz sayın 

Sofya 26 ( A. A ) Köse Ayva- Ö 
nof Sofya d:ı bulunan bütün 

zdemir Günday dün beraber-
lerinde ilyönkurul üyelerinden 

mebusl:ırın iştirak ettiği bir top- Bay Raif Aydoğdu olduğu hal-
lanhda Batgar dış pulatikasının de Çineye giderek parti ilçe 
ana hatları hakkmda verdiği kongresinde belunmuşlardır. 
izahattan, Bulgar dış pol tika-
sının Avrupa ve Balkan barı~ına 
olan kati ve halisane merbutiyetini 
Yugoslavya ve Türkiye ile olan 
ebedi do ~tluk paktile Romanya 
ve Yunanistan He bu memle
ketlerle muallakta olau mesele
leri hürmet, samimi ve karşılıklı 
itimad,b.üsnüniyet ve hakkaniyet 
havası içinde hallini tatmin e
den tam anlaşmıya dayanıldığını 
söylemi~tir. 

Bulgar talebeleri 
bir nümayiş 

yaptılar 
Sofya 26 (A.A) - Üniversite 

talebeleri Sofya sokaklarında 
Nöyyi muahedesinin tadili ve 
bu muahede ile bazı komşu 
memleketlere geçen Bulgar ek
seriyeti yerlerinin geri verilmesi 
lehinde tezahürattı bulunmuş
tur. Polis tezahüratçıları dağıt
mıştır. 

Kongre başkanlığına sayın 
İlbayımı z, asbaşkanlığa Bay Raif 
Aydoğdu, sekreterliklere Bay 
Cafer Ayguç ve Hüseyin Tan 
seçilmişlerdir. 

Kongre büyük ve ebedi Şefi
miz Atatürkün aziz hatıralarına 
hürmeten ayakta beş dakika 
saygı sükutu yapmı~tır. 

İlçe Yönkurulun iki yıllık he

saplariyle 939 mali yılı bütçesi 
ve kamunlardan gelen dilekler 
konuşularak ~abul edilmiştir. 

Kapalı reyle yapılan seçim 
sonunda ilçeyönkurul asil üye
liklerine: 

Nuri Güngör, Hüseyin Tar, 
Osman Cerit, Hidayet Yavaş
oğlu, Kamil Işık, Osman Bala
b:rn, Cafer Uyguç. 

Yedek üyeliklere : 
Sadık Vur al, Hasan Denktaş, 

Necip Güney, Mehmet Milaslı . ' 
Mustafa Anbarcı, Ismail Tar-

h A hmet Akman. an, 

Fransadaki grev 
300 kişi tevkif edildi. Şimendifer 
münakalatını askerler temin edecek 

Paris 26 - Hükumet tara· 
fından verilen emir üzerine tah
liye edilen Blanko fabrikası nii
mayişçilerinden tevkif edilenle
rin yekunu dört yüz elli kişiyi 
bulmuştur. Yar alana nların kırkı 
polis, otuzu nümayişçi olmak 
üzere 70 kişidir. İsyan ve cebir 
cürümlerinden 300 kişi mJhke
meye verilecektir. Amele tara
fından yapılan tahribat dolayı

siyle madenler üç gün kn palı 
kalacaktır. Hükumet. tarafından 
neşredilen bir kararnamede hali 

hazır vaziyet do\ayısiyle halkın 
şiddetle ihtiyacı olan şimendi-

fer mün<tkalatının askeri luta

lar tarafından işletileceği bildi

rilmiştir. Avzen ve şimal demir

yolları için alman tedbirler di

ğer dem:ryollarında da tatbik 

edilt!cekt'r. Yeni emirname ile 

maaşları fazlalaştırılan memur

lar ı n umumi greve iştirak etmi

yecekleri ümit edilm ~ktedir.Hü
kumet her türlü tedbiı i almak 

halskını muhafaza etmekted' ır. 
Greve iştirak edecek memurlar 

derhal azledilecek ve yerlerine 
yenileri alınacaktır. a.a. 

• 



iktisadi Savaş 
Kooperati i.....a· 

l<uruluş C 
İçerisi d u umhuriyet yılları 
hlizin n e kalan koopcratifleri
ren zamanla müstahsılı güldü-

vc onuz l d 
Çal ama..., a tatmine en 

f ıııaları d 
içindekil . ~ar ır. Bu çalışma, 
b erının de anladıgv ı ve 
azınıetr~ · 

gözet ıgı şekilde gayeyi 
iktıs :.ekte ve devletçilik gibi 
nı·ı al ı sabada müessir ve a-

l o an bir pr . b' .. l k tad ensı ı one a ma -
ır .. 

Partiın · · Halk l ızın ( Cumhuriyetçilik, 
'l'k)çı ık, Layıklık ve milliyet

çı 1 I gibi dört umdesinden son
ra ( nkılapçılık ve devletçilık) 
unıdcleri T" k 1 ur topraklarını za-
tnanın k d' . en 1sıne tabi kılmak 

v~ onu iktı!!adi olan bu ilerle
~~şc uydurmak lüzumuna bağlı 

1f g~ye taşır. 
k ktısadi yolda gelişme ve mü
d ernrnelleşme idealinden doğan 
evlctçiliğimiz, pek çoklarımızın 

ıannetr~ · .. · d ıgı gl\)ı yalnız bu saha-
k 8• rol sahibi kalmamış memle-

dtın endüstüriel hattı hareketin-
e de 'f l vazı e almıştır .. 

5 O y~ı ve 10 yıldan sonraki 
I ~ı l ıçınde salahiyettar kalem-
~ın tuttuğu istatistikleri tetkik 

e 1~ce hu gelişme ve mükem
~e eşıncnin hızını. milimetrik 
Çızgiler u" ze . d k b'l' . rın en o uya ı ırız .. 

( Devletçilik siyaseti neler 
yaptı? Devletçilik umdesinde 
cemiyet hayatına tesiri hangi 
~o~taludadır ve devletçiliğindaha 
ı elrdı gayesi nedir?. Sualleri soru v 

Şdi~g; zanıan hatırımıza Büyük 
•1 91111923 tarihinde gezete 

cı ere hulu d kl ., y . n u arı bir beyanattan 
b' ~nı Ttırkıye devleti cihangır 
ır . avlet olmıyacakttır .. Eakat 

yenı Türk'ıye d l t' 'k . dA b' d 1 ev e ı,ı tısa ı ır 

e; et olacaktır!,,Cümlesi gelir .. 

d u cümle ile biz· Yeni Türk 
evleti · 'le . A ' nın ı hsadı yolda kalkın-

:a_sının, hepsinden daha üst ve 
egeri bir kalkmma sayılacağı 

zannına kola b'l' . F k yca vara ı ırız .. 
ferd~ at bu iktisadi kalkanına 

ın sermaye ve emeğinden 
~:ı~nun kuvvetinden doğan bir 
ınile:n:a _dek il, milli ve beynel. 
. d ır hcari kalkınma zaviye· 

•ın en kabul 
melidir.. ve mütalaa edil-

uın~unu.n~a beraber (devletçilik ) 

totaı'~ızın istihdaf ettiği bu 
di alkınnıa karşısında; fer-

n eıneg~ i f d' .. . 
ferd' • er m muessesesı, 

kala:: kermayesi ehemmiyetsiz 
kalk manası çıkmamalıdır .. Bu 
mü ınrnada ferdi emeğin, ferdi 

esseses· · 
nin d ıoın ve ferdi sermaye· 
vard e muhakkak ki bir değeri 
hadır. Bu değer ekonomik sa
ku : .toplu gidişin ve toplu 

y etın be l . . . h • 
idaına ed· . ~d~yıcısı ve attu 

D 
ıcısı ır. 

evletin 'k . 
ferd' I ı hsadi kalkınması 

ın o an k 
esses 1 . eme sermaye ve mü-
bulun~ e~; devletleştirmek, onları 
çevre ~ . arı sahade beynelmilel 
zetir ,,~ıh alnıak gayesini gö
çıkar: " B~ndan da şu formül 
beraberi' v ır birliğe, birlik 

t .. ıge .. " 15 yıldan evvel 
uccar ve ti 

istihf fi b caret kelimelerinin 
yası, İsa ılıakıldığı iktisat dün
k d d y n başından sonuna 

a ar evletin .. . 
ğu be b u~erınde durdu-
ve b unu bellı başlı bir fiil 
bir ~;::1etd.noktası kabul ettiği 

c ır . 

Enver Demiray 

İç ve dış içtimai siyaset bu
günkü rejim için nekadar pü
rüzsüz bir vaziyet taşımak mev
kiinde ise iç ve dış iktisadi 
siyaset te onun kadar ve belki 
daha şumullü bir şekil arzet
mek mecburiyetindedir. 

İktısadi siyaseti her yönden 
kollamak lüzumu memlekette 
zirai kredi kooperatiflerinin doğ · 
masına yaramış ve bugün Ege 
mm takasında kurulan 1 O incir 
9 kuru üzüm satış kooperatifi 
alıcı ile satıcı arasında bir na
zım olmuştur. 

Bizde kooperatifler ve bizdeki 
kooperatifçilik ne çok geniş bir 
sermaye kuvvetinin randımanı, 
ne de gelisi güzel bir teşekkü
lün inkişafı değil, belki tabii bir 
ihtiyacın cevabı olarak kurul
muş ve yine tabii bir (reform) un 
gidişine bağlı bırakılmıştır. 

Alıcı ve satıcı arasında dev
letleştirilmiş prensiplerin şaşmı· 
yan tartısını ve ölçüsünü. gidi
şinin umdeleri arasına koyan 
kooperatiflerimiz, bu umdeyle 
eski devrin teşevvüşe uğrattığı 
( arz ) 'e ( talep ) kanununu, 
ciddi ve şumullü bir düzene 
bağlama~a ve hunu zamanla her 
müstahsil için bir kaide ad et
meğe mütemayil teşekküllerdir. 

Ferdin; nazım tanıdığı pren
siplere intıbak1, fertlerden te
şekkiH eden ·cemiyetin de o 
prensiplere zamanla tabi kalma
sını intaç ederki bu hal, ferdde 
pasif, cemiyette aktif bir reali
tedir. FPrrtin şuurunda pasif ve 
fakat cemiyetin b i'nyesinde ak
tif olan intıbak keyfiyeti ve bu 
prensipleri benimseme hali za
ten reel hayatın inkişafının da 
belli başlı bir amili değilmidir? 

Teşekküller, ittibatlar, elele 
ve haşhaşa verme keyfiyeti, 
eğer yaratılışta fertlerin şuurun
da gizlenmiş bir temayül olma
saydı toprak üzerinde insanların 
münferit çalışmaları namütena
hi de olsa semeresiz kalırdı. 

İnsanlık tarihinin iş bölümü 
ve ittihat duygularından mah
rum bulunduğu anlarla ileri 
devirlerin bu iki fiili benimsedi
ği son devirler arasındaki in
kişaf bedihidir. 

Hele bu asrın ilerleme ve te
kemmül etme esasını iktisatta" 
buluşu ve iktisadi olan her ha
rekete planının önünde yer 
verişi sınırlanmış ve sınırlarını 

diğer devletlere kabul ve tastik 
ettirmiş milletler için cezri bir 
hareket oluyor. 

Bu cümlden olarak türk bir
lik ve beraberliğinin temelleş
mesi de beynelmilel olan iktisa
di gidişe tabiiyetle mütecellidir. 

Son devrin devlet telakkısi 
ve son asırın ideolojisi şu nok
t ada mihrak teşkil etmektedir. 
" Semalarını fabrika bacaları
nın dumanları sarmıyan, ufuk
ları tezgah ve makine seslerile 
sarsılmayan milletler, belirsiz 
bir çöküntü arzederler. Binaen
aleyh, artık top, tüf enk ve as
kerle değil, tezgah. fabrika ve 
atölye ile çarpışmak, devletler 
için bir ideal olmalıdır. " 

Cumhuriyet devrine ermeden 

AYDIN 

Partimiz Çine ilçe 
ko·ngresi toplandı 

-··· Baş tarafı ikinci sahifede 

İl kongresi delegeliklerine: 
Hüseyin Tan, Kamil Duyguç, 

Nuri Güngör, Osman Cerid, Ha
san Ersoy, Hidayet Yavaşoğlu, 
Osman Balaban. 

Yedek delegeliklere : 
Necid Atila, Mustafa Anbar

cı, Ali Akar, Kamil Işık, Sadık 
Oral, Cafer Uyguç, İsmail Tar
han seçilmişlerdir. 

-9'C6--

Söke 
Parti ilçe kongresi 

toplandı 

-···-
Partimiz Söke ilçe kongresi 

evelki gün toplanmış büyük ve 
daimi şefimiz Atatürkün mane

vi huzurlarında kongre ayakta 
beş dakika ihtiram sükutu yap-

mıştır. Kongre başkanlığına İl 
bay ve Parti başkanımız sayın 

Özdemir Günday, asbaşkanlığa 
R1fkı Ulusoy, sekreterliklere de 

Mehmet Ceylan ve Necati Dic· 
le seçilmişlerdir. 

İlçeyönkurulun iki yıllık he
sapları tasdik ve 939 yılı büt

çesi kabul edilmiş, kacıun kon
grelerinden gelen dilekler üze· 

rinde İlbay ve başkan uzun iza
hat vermiş dilek ve tekliflerin 

açık konuşulmasını istemiştir. 

Delegelerin teklif ettikleri yeni 
dilekler de kabul ve tesbit 
olunmuştur. 

Yeni ilçeyönkurul asıl üye
liklerine! 

Eyüp Özbaş, Hilmi Fırat Ne · 
cip Ersov, Rıfkı Ulusoy, Hüsnü 
Adalı. Eı;at Ilgaz, Cemal Özbaş. 

Yedek üyeliklere : 

1 

Kenan Küç!ik, Nazım Özbaş, 
M. Cenap Çubukçu, Ziya Ersoy, 
lsa Ruhi Baygür, İbrahim Seç- 1 
kin, Kemal Durgun. 

Delegeliklere: 
Bilmi Fırat. Rıfkı Ulusoy, Ne

cip Ersoy, Esat İlgaz, Ctmal 

evvel memlekette iktisadiyatı
mıza şahit ve bunµ zamanla 
tevsi etmeğe kabiliyetli tek eser 
gösteremiyen osmanlı devleti 
yeni ismini aldığı zaman ve bu 
isme müsemma olalı 15 yılda 
yurtda yurdun şurasında bura
sında tesis ettiği adedi ( 590 ) 

• olan tarım kredi kooperatifle
rile değerli bir plan viicude ge
tirmiş ve bu planla yukarıdaki 
Beynelmilel ideolojiye cevap 
vermeğe hazırlanmıştır. 

1935 yılında 2834 ve 2836 
numaralı kanunla kendilerine 
geniş ölçüde vazife ve salahi
yet verilen tarım kredi koope
ratiflerimiz ( 1930 - 1938 ) 8 se
nelik mesaisile müstahsilin kar
şısında bizzat alıcı ınevkiinde 
kalmış olmakla, istihsal madde
lerine kanununun icapları dai
resinde layık olduğu kıymeti ve-

1 
rerek müstahsili güldürmüstür. 1 
Henüz 8 senelik bir tevessü dev
resi içinde bulunan tarım ltre
di kooperatiflerimiz , aynı 

zamanda mukriz vaziyette 
bulunarak müstahsile işleme 

ve üretme yolunda geniş serma
yeli bir mesnet olmuştur. 

Ezcümle Türkiye toprakların-

SAYI : 400 

Dünkü ve bugüııkü hava raporu 
Ankara 26 - Devlet Meteo

roloji işleri umum müdürlüğün
den: 

Düne nazaran suhunet orta 
Anadolu ile garp ve Karadeniz 
kıyılarında 1 5 derece düşmüş 
diğer bölgelerde 1-4 derece 
yükselmiştir. En düşük suhunet 
sıfırın altında Eskişehir, Kütah
ya, Bolu, Erzincanda dört, Kas
tamonide 5, Karsta 14 derece
dir. En yüksek suhunet İzmirde 
16, Bodrumda 18, Adanada 19, 
Antalyada 22 derecedir. 

Yagış vaziyeti : 

Yurdun Akdeniz kıyıları ile 
cenup doğusunda kapalı ve 
mevzii yagışh diğer bölgelerde 

bulutl•J geçmiştir. Yagan yağ
murun metre murabbaına bırak
tığı su miktarı Antalyada 61, 
İspartada 8, Muğla ve Dinarda 
üç, lslahiye 2., Afyonda ! kilo
gramdır. 

Rüzgar vaziyeti : 
Cenup ve cenup doğusunda 

durgun diğer bölgelerde 7 met
re süratle esmiştir. 

Bugünkü muhtemel hava va
ziyeti: 

Yurdumuzla civar memleket
lerdeki umumi hava vaziyetine 

nazaran yarın ( bugün ) havanın 
cenup ve cenup doğusunda ka-

palı, mevzii yağışlı diğer bölge
lerde bulutlu geçeceği rüzgarın 

cenup ve cenup doğusunda dur
gun diğer bölgelerde şimalden 

eseceği tehmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava az 
bulutlu ve durgun geçmiştir. 

Suhunet gölgede 15 derecedir. 
Saat 14 te yapılan rasadata 

göre hava tazyiki 683, deniz 

seviyesine göre 765 milimetre

dir. Bugüo İstanbulda hava ka
palı geçmiş. ruzgar şimalden 5 
metre süratle esmiştir. Hava 

tazyikı 768 milimetredir. 

Komşu memleketlerde hava 
vaziyeti: 

Sivastopol, Odesa, Biikreşte 
kapalı Sofya - Selanih .ı\tinada 

bulntlu geçmiştir. Ruzgar şimal
den 2 - 5 metre süratle esmiş-

tir. En yüksek suhunet Sivasto
pol Odesa, Bükreş ve sofyada 
8 Selaııik, Atinada 17 dercedir. 

Bulgar borçları et-' Alman yada 
rafında anlaşma 

Sofya, 26 ( A.A) - Londra
dan verilen bir habere göre 

harpten evvel ve sonraki Bulgar 
borçlarının tediyesi hususunda 

yabancı hamiller ve B ılgar de
legeleri arasında bir anlaşma 
yapılmıştır. Anlaşma beş kanu
nuevvelde ne~redilecektir. 

,.,,,,...___===:::=::-:;_;__...;:.,_:.::======= 

Özbaş. 

Yedek delegeliklere: 
Hüsnü Adalı, Nazım Özbaş, 

Kenan Küçiik, İsa Ruhi Baygür, 
Kemal Durgun, İbrahim Seçkin 

Kapalı reyle ittifakla seçilm iş· 
lerdir. Ötedenberi cemiyet ve 
memleket işlerinde de~erli çalış· 
malan görülen yeni İlçeyönku
rulu tebrik eder, muvaffakiyet· 
lerininin temadisini dileriz. 

da tarım kredi kooperatifleri 
müstahsile 1937 yılında yaptığı 

20 milyon liralık ikrazatiyle ga
yesini tahakkuk ettirmiş bulun 
maktadı r. 

Faaliyetleri büzme halinde 
ziraat bankalarımıza bağlı bulu
nan İncir satış ve tarım kredi 

kooperatifleri bilvasita Rahş 
hirlikleriiıe de bağlı bulunmakta
dır. 

Şöyleki Ege bölgesinde 10 
incir ve 9 kuru üzünı satış lrn
operatifinin İzmirde bulunan 
müşterek bir birliği vardır ki bu 
birlik yekdiğeriyle mesaısım 
tevhit eden tarım kredi ve sa
tış kooperatiflerinin doğrudan 
doğruya ihracatçı bir orgnniza
yonu halindedir. 

Adedi 590 nı geçen kredi ko
operatifle imizin ortak sayısı 
son istatistiğin gösterdiği raka
ma göre 100.000 ni mütecaviz
dir. Binaen aleyh uzun müddet 
ortak sayısı 60.000 etrafında 
dolaşan kooperatiHerimiziıı bu 
adedi artırması verimli ve ga· 
yeye muvafık bir şekil ihdas 
etmekte olduğuna delil sayıla
bilir. 

Memleketin iktisadi kalkrnnıa-

Yahudi malJarının 
tasfiyesi 

Berlin 26 (AA) - Almanya

da Yahudi ticaret evleri ve 

müesseselerinin kapatılması ve 

bsfiyesi için bir nizamname 

neşredilmiştir. 

AYDJN 
Spor kulubü azasına 
Nizamname mucibince kulü

bümüz idare heyeti devre müd
detini doldurmuş bulunduğundan 

yeni seçim yapılmak üzere 
4 kanunuevvel 938 pazar günü 

saat 19 da bütün üyelerin ku· 
lüp salonuna teşrifleri rica olu-
nur. 952 

Aydınspor kulübü 
başkanlığı 

sını ufaktan başlıyan bu teşek
küllerin zamanla tatmin edici va
ziyetinde bulunması müjdeliyor. 

Satış kooperatiflerimiz te
şekkiil ve teessüs tarihi yeni 
olması itibariyle kredi koopera

tiflerim'z kadar verimli bir had-

i de henüz ulaşamamıştır. Bu-

~ nunla beraber her iki teşekkii

lün ileri günler için gözeteceği 
ve tahakkukunda israr edeceği 
gayeler şunlardır: 

1 - Müstahsili çevresi içine 
almak için salahiyetini önle
mek ve bu yolda propaganda 
istimalin den ferağat etmemelid'r. 

2 - İstihsal maddelerine müs
tahsili güldürecek ve mümkiin 
olduğu k adar tatmin edecek bir 
kiymet vermelidir. 

3 - Her iki kooperatif, asıl 
olarak müstahsile değil de onun 
çalışma ve üretme yolundaki 
değerine göz çevirmelidir. 

Bizim koopeıatifçiliğimiz, ik
tisadi kalkınmamızın en başta 
gayesi ve onun alfabesidir. 
Mütesanit ve insicamlı tcşek
~ üller (devletçilik) prensipimi
zin vücuduna muhtaç bulundu
ğu unsuru aslilerdir. 
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SAYI ı 400 AYDIN 

İcra ve iflas dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair tetkikler HABERLERİ ıı 1 12 yaşlarında olup gri ilk 

:: zAaırA j-:1 ı Kayıp çocuk 
Çalın Deve nahiyesinden olup mektep e!bisesini labis Nazilli-

VZO: 3 

Söke Belediye Riya
setinden: 

Belediyemiz elektrik fabrikası 
için 687 lira keşif bedeli 7000 
kilo motorin ve 850 kilo vakum 
yağı münakasaya çıkarılmıştır. 

Rehnin parayaçevrilmesi 
yolile yapılacak takip 

Aydında oturan Recep oğlu . nin Piribey köyünde amcası Mus 
Mehmed Erdemi Dügen Çineli tafa Balcının yanında oturmak-
Mustafa oğlu şoför Mehmed ta olan Mehmet Ceran 35 
yakalanmıştır. gündür kayıptır. Kendisinin bu 
Sarhoş olduğu halde genel taraflara geçtiği ve bir yerde 

evlere girerek rezalet çıkaran çıraklıkla çalıştığı zannedilmek-

.. İhale 1112/938 perşemb~ gü
nu saat 15 dedir. Talip olanla
rın belediyemize müracaat et-

vazifenin kaldırılması teklif edil
di. Bununla beraber, bu teklif 
muhik sebeplere istinat etme
mektedir; burada bahis mevzuu 
olan mesele şudur : Hacız sıra· 
sında malların tahmin edilen 
kıymeti bütün alacakları kapat
mağa kafi görünüyor ve ancak 
paraya çevirme neticeginde bir 
açıkla karşalaşılıyor ve bu su
retle malların tahmin edilen kıy
metin hatalı olduğu o vakit te
beyyün ediyor Bu hatayı müm 
kün olduğu kadar seri bir şe 
kilde tashih etmek icra dairesi
ne aittir. Mütemmim icra mas• 
rafları eve'ce yapılan ıatış be
delinden ödenir. 

45. Madde : 143. 
Haciz vesikasının bedava ve

rilmesi icabedecekti, çünkü za
rara duçar olan alacaklının bu 
vakıanın tevsiki için yeniden 
masraflar ihtiyar etmek mecbu
riyetinde ka'ması hakkaniyete 
muvafık değildir. Esasen vesi
kanın bedava verilmesi halleri 
kanunca meçhul olan bir şey 
değildir. ( 62 inci maddenin 3 
üncü fıkrası ile 78 inci madde· 
nin 3 üncü fıkrasına ve 169 
uncu maddeye bakınız ). 

Binaenaleyh, 143 üncü mad
denin 1 inci fıkrasını şu şekilde 
tamamlamak muvafık olacaktır: 

" Alacaklı alacağın tamamını 
alamamış'a kalan miktar için 
kendisine bedava ve pulsuz bir 
aciz vesikası verilir. 

BEŞiNCİ BAP 
REHNİN PARAYA ÇEVRİL
MESİ YOLUYLA TAKİP 
46. Madde : 146. 
Rehnio paraya çevrilmesi yo

liyle takipteki ödeme müddetle 
ri menkul rehin mevzuubahis ise 
on beş günden on güne ve gay-
ri menkul rehin mevzuubahis 
ise 30 günden 20 güne iodirile· 
bileceklerdir. Bu hükmün ikinci 
fıkrası aşağıdaki yeni madde 
147 a. ile tebdil edilecektir. 
Binaenaleyh 2 irıci fıkra tayyo
lunabilecektir. 

47. Madde : 147 a; ( yeni 
madde) 

Rehnin paraya çevrilmesi yo
luyla takip neticesinde mülk sa
hibi rehnedılen mal üzerinde 
tasarrufta bulunmaktan menedi
lemez. İcabında borcun mevcu
diyeti veya muacceliyetini ya
hut rehin hakkının mevcudiye· 
tini tanımamak niyetinde i11e 
kendisine de itirazda buluumağa 
imkan vermek için müşteriye 
bir ôdeme emri tebliğ etmek 
icabedecektir. Rehnin satışı an
cak ödeme emrine mnlik üçüncü 
şahsa karşı dn icrai kabiliyet 
iktisap ettiği takdirde yapılabi
lir : Bu suri!lle icra büyük bir 
teehhüre uğrıyacaktır. Böyle bir 
zorluğu bertaraf etmek için sa
tış istiyen alacağı rehinle temin 
edilmiş alacaklıya temlık hakkı
na karşı tapu siciline bir tahdit 
hakkının şerh verilmesini talep 
etmek hakkını tanımak muvafık 
olur. Bu tedbir neticesi olarak 
müşteri muallakta kalan takibe 
nazaran suiniyet sahibi telakki 

6-

1 
edilir ve bu suretle rehin satı
şına müsamaha göstermekle mü-

1 kellef tutulur. 
Yeni madde şu mealde ola

caktır : 
11 Satışı istiyen alacağın re

hinle temin edilmiş alacaklının 

talebi üzerine icra dairesi Türk 
kanunun medenis!nin 920 inci 
maddesi mucibince, aşağıdaki 
sebeplerle temlik h1kkma kar
şı bir tahdidin tapu siciline şerh 
verilmesirı i tnlDp eder: 

1 - Ödem! emrine itiraz 
edilmez ( veya itiraz kanuni şe
ldl ve müddetler içinde yapıl

mazsa ) ve yahut. 

ve Osman oğlu Yılmaza küfür tedir. Bilen veya yanında tutan-
eden Dalamalı Nuri oğlu Şükrü larm lütfen alttaki adrese ha-
Balcı yakalanarak adliyeye ve- her vermelerini dilerim. 
rilmiştir. 

D k O h il Adres: Piribey köy muhtarı nn a şam rta ma a eden 
K d. "l İb Mustafa Candemir a ır og u terzi rahim sar-
hoş olduğu halde rezalet çıka- ( 956 ) 
rarak sokaklarda dolaşırken ya
kalanmış adliyeye verilmiştir. 

Kurtuluş mahallesinden Ü.i
ma kızı ve Hüseyin karısı Ha-
tice Nazın evine giren ve ırzı· 
na tecavüz etınek istiyen aynı 
mahlJeden Abdülkadir oğlu Nu
ri hakkında adli muamele ifa 
edilmiştir. 

Söke Belediye 
Reisliğinden 

meleri ilan olunur. (959) 
27 29 30 1 

Aydın As. Sa. Al. 
Komi~·yon11ndan: 
Aydın birliğinin eylfıl ve bi

rinciteşrin 938 ayları ihtiy2cı 
için mukavele ve mübayaa su
retile alınan yirmi beş kalem 
erzak ve sebzeye ait aşağıda 
tarih \'e numaraları yazılı onüç 
adet ayniyat tesellüm makbuzu 
Aydından Bornovaya gönderi
lirken zayi edilmiştir. Yerine 
yenileri verileceğinden e!kileri .. 
nin hükmü kalmadığı ilan olu-
nur. (960) 

2 - Usule uygun olarak ya
pılan jtiraz, geuk refi usulü 
veya basit usulü muhakeme yo
liyle istihsal olunan nihai bir ka
rar ve gerek vazgeçme netice
si, düşerse. 

İsmail oğlu Mustafa Berkiyi 
sandalye vurmak suretiyle ya
ralıyan AbduJJah oğlu Ali Gül 
yakalanmıştır. 

Kral Karol 
B. Hitlerle mühim 
konuşmalar ııaptı 
Berlin, 25 (A. t\) - Romanya 

kralı Karol dün Hitlerle siyasi, 
iktisadi ve kültürel münasebet
lere dair en mühim meseleleri 
görüşmüşlerdir. 

Belediyemizece 2171 lira 39 
kuruş keşif bedelli bir Peynir 
hali yaptırılacaktır. Buna dair 
krokilerle fenni şartname bele
diyede mevcut olup ihalesi 
51121938 günü saat 15 de icra 
edilecektir. İstekli olanların mez 
kur gün ve saatte belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 

(958) 27 29 1 3 

Zayi 
İstanbul, Üsküdar nüfus da

iresinden aldığım nüfus kağı
dımı zayi ettim. Yenisini çıkar
tacağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Ayniyat makbuzlarının 
Tarihi Numarası 

28! 91938 429978 
29/ 9/938 429979 
" " 429980 
" " 429981 
" " 429982 
" " 429983 " İcra dairesi ödeme emri su

retinin tebliği sırasında satış 

istiyen alacaklıyı bu madde 
münderecatından haberdar ede
cektir.,, 

48. Madde : 147 b. · f- ( yeni 
hükümler ). • 

Kanun, Türk kanunun mede· 
nisinin 778 iuci maddesi muci-
bince kiraya yerilmiş bir gayri 
menkulü takyit eden rehinin 
kiralara şümulü meselesini tan
zim etmemektedir. Yukarıda nu
mara 46 da zikredilen İsviçre 
nizamnamesinde tesis olunan şu 
prensipleri kabul suretile bu 
noksanın giderilmesi ica beder. 

Madde : 147 b. 
"G~rek takip talebinde mün

deriç açık bir beyan ile ve ge
rek masrafların peşinen veril
mesinde ihmal göstermek sure -
reti1e (İcra kanununun 59 uncu 
maddesi) satış istiyen alacağı 

rehinle temin edilmiş alacaklı 
rehinin kiralara şamil olmasınan 
(Kanunu medeninin 778 inci 
maddesi) vaz geçmedikçe, icra 
dairesi takip telebini alır almaz 
gayri menkul üzerinde bulun
ması melhuz kiralar hakkında 
malümat edinir ve hemen rehne· 
dilen malın nakline ödeme em
rinin tebliği akabinde, kiracıları 
bundan böyle vadesi hulfıl ede· 
cek kiraları kendisine vermeğe 
davet ve aksi takdirde iki mis
lini ödemeğe mecbur tutulacak
larını bir ihbarname ile bildirir. 

"Bu ihbarnamenin hatta ta
tiller veya bor~luya yaht.t rehne 
dilen malın maliki üçüncü şahsa 
bah.:edilen takip talikler esna
sınd~ dahi tebliğ edilmeşi şart
far. Gavri menkul evelce hacze· 
dilmiş bulunuyorsa ihbar~am.e 
tebliğinden sarfı nazar e~ılebı: 
lir ve rehin paraya çevrılmesı 
hakkında yeni bir takip tele
binde bulunulur veya gayri men
kul haczedilirse yeniden ihbar-
name gönderilmesine lüzum 

yoktur. 
Madde: 147 C. 
"İhbarnameyi kiracılara teb-

liğ etmekle beraber icra dairesi 
rehnedilen malın malikine aley
hine yapılan paraya çevirme 
hakkındaki takibe binaen, va· 

Çine-İkinci okul öğtetmeni 
Nezahet Gedık 

Aydın Ortaokul satın alma komisyonundan: 
Azı Çoğu Muhammen ~o 7,5 Teminat 

Cinsi kilo kilo Fiat Lira kuruş 
Ekmek 16,000 18,000 9,5 128 25 
Sade yağ 1200 1500 100 112 50 
Dana eti 5000 6000 25 112 50 
Pirinç 1500 1800 28 37 00 
Odun 50,000 60000 1,25 56 25 

1 - Aydın Ortaokul pansiyonuuun Mayıs 939 sonuna kadar ih
tiyacı olan yukarıda yazılı erzaklar on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhaleleri 8 Birinci kanun 1938 Perşembe günü saat 15 te 
Ortaokuld-:ı toplanacak komisyonca yapılacklstır. Şartnameler tatil 
günlerinden başka günlerde okuJda görülebilir. 

3 - Kanuni vasıfları haiz isteklilerin teminat makbuzu banka 
. k ' t~m.mat me tubu veya kanunen muteber diğer teminat vesaikiyle 

bırlıkte muayyen gün ve saatte okula gelmeleri. 

23, 27, 2, 7 955 

desi hulfıl edecek kiraların bun
dan böyle icra dairesince tahsil 
olunacağını ve binnet\ce cezai 
mesuliyet anında bu kiraları 
tahsil veya tasarruf etmekten 
menedildiğini bildirir. 

" İhbarname rehnedilen malın 
maliki kiraların tamamını veya 
bir rehin şumulü dahiline girmedi 
ği iddiasında bnlunursa, kendisinin 
ihbarnamenin almdığı günden yedi 
gün içinde esbabı mucibelerini 
irae etmek ve icabında ihtilaflı 
kısmın miktarını tasrih etmek 
suretiyle keyfiyeti icra dairesine 
bildirme11i lazımgeleceği yolun
da, bir kayıt taşıyacaktır. 

Madde: 147 D. 
"Borçlu veya rehnedilen maliki 

tarafından itiraz vukuunda,icr ada
iresi alacaklıya doğrudan doğı uya 
borcun tanınması veya rehin 
hakkımın reddi için dava açar 
veya itirazın ıefi talebinde 
bulunmak üzere yedi gün müh
let verir. Bundan başka icra 
dairesi alacaklıya refi talebi 
kat'isinden itibaren yedi gün 
içinde mehakimi adiye nezdin
de alacak davası veya rehin 
hakkında isbatı için dava aç· 
mak mecburiyetinde olduğunu 
bildirir. 

Merhunun maliki kiraların ta
mamının veya bir kısmının rehi
nin şumulüne girmediği iddia 
sın da bulunursa, icra daiı esi 
kiralar üzerinde kabul edilıni
yen rehin hakkının tanınması 
için mahkemeye müracaat et
mek üzere alacaklıya yedi gün 
m:.ihlet verir. 

"İhhlrnameme, tayin edilen 
müddetlere riayet edilmediği 
trkdirde, kiracılıra bildirilen 
ihbarnamelerin hükümsüz kala
cağı veya. kiralar üzerine rehin 
h 1kkının sade ve bir kısmının 
kabul edilmemesi halinde, ancak 
rehin hakkının inkar edilmiyen 

kısmına tatbik edileceğini ve 
icra dairesinin evelce tahsil 
olunan ldraları veya sadece bir 
kısmının reddi halinde evelce 
tahsil olunan rednedilen kısmı ... 
ları kiralıyarak tevdi edeği yo
lunda bir kayıt taşır. 

"Tayin edilen müddt: t'ere riz
yet edilir3e kiralar hakloada 
alınan tedbir bütün şumJlü ile 
veya, icabında yalnız alacaklı 

tarafından açılan davanın mev
zuunu teşkil eden kısım için 
baki kalır. 

(Sonu var) 

11101938 429985 
" " 429986 
" " 429987 
" " 429988 
" " 429989 
3/10/938 429990 
" " • 429991 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

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

2 - Bu işe aid şartname ve 
evrak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
~iltme şartnameii 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındıriık işleri genel 

şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif metraj cetvelleri 
F - Re9imler 
f sliyenler bu evrakı Aydın 

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

şembe 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 
lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yu
karda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat evveline kadar 
Nafıa dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta i.le gönderilecek mektup
ların nıbayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olma
~ı v.e. dış zarfın mühür mumu 
ıle ıyıce kapatılmış olması la-
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

18 22 28 3 (935) 
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1Yduı Nafia eksiltme 
ffOm. 

ısuonundan 
377 li 15 k li A d ra uruş keşif bedel-

töly?si 
1~ san~t okulu demir a

açık ek ~ektrık malzemesi alımı 
Eks'ltsıltmeye konulmuştur. 

gü .. 1 nıe 5/12/938 pazartesi 
1.1 .. nd~ saat 15 de Aydın Nafia "'U urı·· y •• 

t ugu odasında yapılacak-
ır. 

Bu işe 'd aı resim ke~if veşart-
nanıeler Ayd f' .. d" l" 
ğü d ın na ıa mu ur u 
~ c görülebilir. 

1• uvakkat teminat mikdarı 28 
ıra 29 k İ 
nı 

1 
uruştur. steklilerin 

~va11.kat teminatlari ve tica· 
re odası vesikalariyle yukarda 
Yazılı ·· f' gun ve saatte Vilayet na· 
ıa müdürlüğünde hazır bulun

lllaları ilan olunur. 
937 16 20 27 2 

•·••••••· Ah · · : one şeraıtı •••••••.• 
f Yıllığı her yer için 6 lira. i 
! Altı aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. ; 
! P. Basıınevi. i 
! gazeteye ait yazılar için ~ 
! yazı ışleri müdürlüğüne ilin- ! 
: :ar ir= 'd . ~ ~ .. ; 
: .. T

1n ı are m~ durluğune : 
i nıuracant edilme!idir. i 
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Söke Belediye riya
setinden: 

Söke Belediyesinde taşlı taş· 
sız 2817. 75 M2 kaldırım tamiri 
750 lira 5 kuruş bedeli mubam
menli 14/11/938 talihinden 5/ 
11/938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuş

tur. 
Taliplerin ihale günü olan 5/ 

12/938 günü saat 15 te teminat 
akçelerile birlikte Söke beledi
yesine müracaatları ilan olunur. 

947 19 23 26 1 

Söke Belediye riya
setinden: 

Elektrik fabrikası için 276 
lira 50 kuruş be1eli muhanı

menli ve eksiltme şartnamesi 
belediyede mevcut mııhtelif e
lektrik malzemesi sc.tın alına

caktır. İhale 5/12/938 saat 15 
tedir. İsteklilerin belediyeye mü
racaatları ilan olunur. 

948 19 23 26 1 

lmtlyaı aanlbl ve lJıııumt .Neşrlyot 
Müdürl ı Etem Meudre• 

Ba;ıldıvı ver ı 

C. H, P. Ba11mevl 
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Demir iş atölyesi : 
Yeni açılan ve sanatokulu me
zunları tarafından idare edilen 

DEMiR iŞ A TÖL YESİnde 
Her nevi Demir işi, Galvanizli, Demjr ve Kur

şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. İhtiyaç 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

Biçki ve dikiş yurdu 
Süreyya Diker kayda başladı 

En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 
bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alınarak 

1 
geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
masrafı üzerine alacaktır ücrette suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam-

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 

• • [• 

1 

l 
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4
dır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Biçki Yurdu S. Diker Aydan 
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MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .w 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

,, ,,.,,,, 
BU ÇILDIRTtCI GUZt.LLIGI 

JOLİ f.ôcM 
K Q.t;Mİ ıı PUDQ.ASI Vf ALLIK
LARJNA BORÇLUDUR. 

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 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19t19 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

-- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğu 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, ~ n iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


