
Sayısı : 100 Para 

Cumhuriyet bayramı 
münasebeti le -·-Büyüklerimize çeki 

len tebrik telgraf /a
rına gelen cevaplar 

Ôzdemir Günday vali 
Size de kutlu olsun. 

ATATÜRK 

Aydın Valisi Ö. Gündag 
Bayramınızı kutlular, tetekkür 

ve saygılarımı sunarım. 

Türkiye B. M. Meclisi reisi 

A . Renda 

Günday vali ve C. H. P. 
Başkanlığına 

Cümhuriyetimizin 15 inci yıl 
dönümü vesilesile vuku bulan teb
riklerinize teşekkür eder büyük 
milli bayramımızın size de kutlu 
aziz milletimiz için refah ve sa
adetle dolu olmasını dilerim. 

Başvekil 

Celal Bayar 

C. H. P. Başkanı 
Türk inkılap ve istiklilinin ve 

bütün başarılarının yaratıcısı Bü
yük Şefin yüksek idaresi altında 
birbiri ardı sıra onbeş yıllık sulh 
inşa hamle ve refah devresini id
rak eden büyük Türk milletinin 
layık olduğu ve ya:-attığı Cum· 
huriyet bayramını candan kutlu
lar sevgi sunarım. 

Dahiliye vekili C. H. P. 
Genel sekreteri 

Şükrü Kaya 
YT~Y•••Y•• 1f2fVYY'F~Y 

YIL 2 4 il. Teşrin 1938 CUMA SAYI: 383 

Gazetemiz, bugünden 
itibaren daima dört büvük 
sahife olarak intişar ~de
cektir. 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİYASİ HALK GAZETESi 

Kamutay Büyük Şefimizin Başvekil 
tarafından okunan nutuklarile açıldı 
Atatürk nutuklarında; geçen yılın yapılan işlerini anlattı 

ve yeni yıl çalışmaları için kıymetli direktifler verdi 
Ankara 1 (A.A.) - Kamutay 

beşinci intıhap devresinin dör
düncü içtima yılı toplantısına bu 
gün Reisicumhur Atatürkün Baş· 
vekil B. Celal Bayar tarafından 
okunan açılış nutku ile Laşlamış-
tır. 

' eşkilatı esasiye kanununun 
36 ıncı maddesi hükmüne tev 
fikan Cumhurreisimiz Ata ürk
ten aldağımı z emir üzerine bu 
seneye ait nutuklarını okuyorum. 
(Alkışlar) 

Sayıo Millet vekilleri! 
Hepinizi sevgi ve saygı ile 

selamlanın. Geçen sene aziz 
Kamutay arkadaşlarıma millet 

ve memleket için ne gibi feyizli 
işler başarmak istediğimizi izah 
etmiştim . Bugün de bunlardan 
hangilerinin bu yıl içinde yapıl
dığını bildirmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım; 

Her şeyden evvel size ktvançla 
arzedeyim ki millet ve memle
ket geçen seneyi de tam bir 
huzur ve sükun içinde yükselme 

ve kalkınma faaliyeti ile geçir
miştir. Uzun yıllardaaberi de
vam eden ve zaman zaman had 
bir şekil alan Tunceliodeki top
lu şakavet hadiseleri muayyen 
bir proğram dahilindeki çalış 

maların neticesi olarak kısa bir 

zamanda bertaraf edilmiş, o 
mmtakada bu gibi vak'alar bir 
daha tekerrür etmemek üzere 
tarihe devrolunmuştur. Cumhu-

riyetin feyzinden yurdun diğer 
evladlan gibi oradakiler de ta
mamiyle istifade edeceklerdir. 

HUSUSİ İDARE ve BELE· 
DİYELER 

Hus·~si idare ve belediyelerin 
bu yılki faaliyetleri geçen se
nelerden fazla ve daha verim· 
li olmuştur. İmar işlerit de Bele
diyeleri türeli surette aydınlat
mak klağuzlamak ve faaliyet
lerini takip ve murakabe etmek 

Devaml 3ncü sahifede 

• • . 1 

lngiliz-ltalyan anlaşması Karpatlar altı Ru~y?sında l 

Avam kamarası takriri kabul etti 
Londra 3 - ~vam kamarası ingiliz - İtalyan anlaşmasının me

riyet mevkii ne girm !si hakkındaki takriri 138 reye karşı 345 rey

lo kabul etmiştir. 

İçinde Çorçil, Edea ve Ons bulunan grup, anlaşma teklifi tak-

ririnin reye konulması sırasında müstenkif kalmışlardır. A.A. 

Polonyalı tedhışçılere 
karşı örfi idare 

Prag 3 - Ç - T - K Ajansı 
bildiriyor. 

Karpatlar altı Rusyası hüku
meti şimali hudud mıntaksıoda 
Polonyalı tedhişçilerin çıkarmakta 
oldukları kanşıklıklara nihayet 

1
ı 

vermek için Volov mıntakasın
da ürfi idare ilan etmiştir. 

Sayısı : 100 Para 

Söke 
Parti Kamun 
Kongreleri 

İlbay ve Parti başkanımız sa-
yın Özdemir Günday, evvelki 

gün be"aberlerinde Parti ilyön 

kurul üyelerinden Belediye reisi 

Etem Mendres olduğu halde 

Sökeye giderek partimizin Do

ğanbey ve merkez kamun kon

grelerinde bulunmuş ve dün şeb;. 
rimize avdet buyurmuşlardı . ., 

Ilbayımızın başkanlığındrrelllllJltr.~tfr: 
lanan her iki kongrede r. 
ket ihtiyaç ve dileklerj 
şulmuş, İlbayımız tesbı r 

dilekleri kongreye iza 
köylülerin tapu, topr 
ihtiyaçları hakkmda da 
emir ve direktifler VC111PJJ4lll11Niı4>: ~ı.,,..--.ıı: 

Her iki kongreden 
ittifakla seçilen kamuJ; '.r:....!~1"'.'.'!~·=-• 
üyelerimizi bildiriyoruz : 

Doğanbey Kamunyön 
asıl üyeliklerine : 

Ahmed Tunçay, Hüseyin U 
ğuz, Halil Karacan, İbrahim Er 
doğdu, Halil Şengül 

Yedek üyeliklere: 
Kazım Alp,Mebmed Pehlivan, 

Mehmed Tufan, Recep Erdoğan 
Halil Çetin. 

Deleğeliklerer : 

Şehir Meclisi 
İlk toplantısını Salı günü yaptı 

Belediye reisliğine Bay Etem Mendres seçildi 
büyüklerimize tazim te lğrafları çekildi 

G •• •• h Haber varildiğine göre, p0 • unun ava raporu lonyalı tedhişçilerle Çek jandar-
maları araımda yapılan müsa
demelerde bir çok maktul ve 

Ankara 3 - Düne göre 
memlekette suhunet Trakya ve 
Eğe bölgelerinde 2 de ece düş
müş diğer bölgelerde birden 
beş de ecye kadar yükselmiştir. 

Ahmed Tunçay, Hakkı Atay, 
Halil Şengül. 

Yedek delegeliklere : 

Öçüncü intihap devresinin miz Atatürke, Başvekil ~elal 
başJaması münasebetiyle şehri- Bayara, kamutay başkanlıgına, 
miz belediye meclisi 1 ikinciteş- Dahiliye vekili C. H. P. Genel 
rin Salı günü belediye dairesin- Sekreteri Bay .Şükrü Kayaya 
de ilk tsplentısını yapmıştır. tazim ve saygı telgrafları çe-

Celse, Belediye reisi Nafiz kilerek önümüzdeki Pazartesi 
Kurabudak tarafından açılmştır. günü toplanılmak üzere celseye 
B. Nafiz Karabudak, kısa bir son verilmiştir. 
hitabe ile yeni meclisi selamla- ~===========~ 
dıktan ve mesailerinde muvaf- Trabzon içme sugu-
fakiyetler diledikten sonra ruz· nun temel atma töre-
namenin birinci maddesi muci- ni yapıldı 

Trabzon 2 ~ Atatürkün 
Trabzona büyük hediyesi olan 

Bugün hava; Karadeniz ve 
cenubu şarki Ana~oluda kapalı 
diğer yerlerde yer yer kapalı 
ve yağışlıdır. 

Yağan yağmurun metre mu· 
rabbama isabet ettiği mikdar; 
Ankara da 26, Dörtyolda 21, 
Yenişehirde 16, Muğlada 14, 
Mazillide 6, İzmir de 4 kilo
gramdır. 

Bugün Ankarada hava sabah 
çok bulutlu, öğleden sonra yağ-
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murlu İstanbulda çok bulutlu 
ve yağmurlu geçmiştir. Hava 
tazyikı 760 milimetredir. 

yaral1 vardır. a.a 

İtalya Yogoslavya 
Ticaret müzakereleri 

başladı 
Belgr~d 3 - İtalya ile Yu

goslavya arasındaki ticaret 
müzakesi bugün başlıyacak ve 
müzakerat on gün temadi ede
cektir. 

Bu müzakereye büyük bir 
ehemmiyet atfedilmeldedir. Ha
rıcıyc nazırı kont Ciyano ital-
yanm ticaret siyasetini idare 
eden zevata; Yugoslavya ile 
İtalya arasındaki hali hazır ti
caretin daha vasi bir şekilde 
yapılmasını arzu ettiğini bildir· 
miştir. a.a. 

Mehmed Öı:kan, Ali Karaba· 
cak, Halil Koyuncu. 

Merkez Kamun yönkurul asil 
öyeliklerine : 

Abdullah Tanrıkul, Mustafa 

Çetin, Osman Ôzde1ı, Necati 
Dicle, Behcet İncekara, 

Yedek üyeliklere : 
Bekir Erde), Muammer Döşe

meci, Hakkı Ersoy, Hakkı Öz
başh, Kenan Küçük: 

Delegeliklere : 
Necatı Dicle, İsa Baygür, Os

man Özden,İbrahim Seçkin. 

Yedek Delegeliklere : 

Abdullah Tanrıkulu, Mesut 
Savaç, ~~leyman Toyran, Sü· 
leyman Ozgör. 

hince Belediye reisi seçimi ya
pılacağını beyan ederek riyaset 
makamını en yaşlı aza B. Salih 
Akbaşa bırakmış ve müteakiben 
gizli reyle yapılan seçimde B. 
Etem Mendres Belediye reisliği
ne seçilmiştir. 

ve yarım milyon lira sarfiyle Civar memleketlerde bava 
yapılacak içme suyunun temel B ç b 1 

vaziyeti; Bükreş, Sofyada çok em er ayn 
yatma töreni bugün binlerce bulutlu, Batumda kapalı, is- . • • 
halk önünde yapılmıştır. 

V d A k kenderun ve Şamda yağmurlu- 1 k • 
hük:~e~~:~ev~.ık;n :~:c: ;: dur. 1Hit erlete rargörüşecek Bu neticeden sonra riyaset 

mevkiine geçen B. Etem Mendres 
kendisini belediye reisliğine seç
tiklerinden dolayı teşekkür et
miş ve meclis mUzakerelerine 
riyaset etmiştir. 

Bundan sonra riyaset divanı, 
meclis encümenleri ve daimi en· 
cümen azalıkları saçimi yapıl
mıştır. 

Ruznamede yazılı maddeler 
konuşularak karara bağlandık
tan sonra meclisin ilk toplan· 
hıı münasebetile Ulu Önderi· 

şükranlarının tercümanı olmuş- İskenderunda sühunet 21 de- 1 
a recedir. a -

~b~r·~~~~~a~·~· ~~~~~~~a_. -· ~ ~umülakatıbir d8rtlerko: ~erasının 

Balkan Antantı mebdei olacak 
Ekonomi komitesi mesaisini bitirdi 
Atina 3 - Balkan Antantı 

istişari ekonomi komitesi ticaret 
ekonomi planı ile buna müte-
ferri teşriki mesai planım ha
zırlıyarak mesaisine son vermiştir 

Bu plana göre dört memleket 

l arasınde ticaretin daha geniş 
bir sahada yapılmasını kolaylaı
tıracak hükümler vardır. Bu 
program hükiımetlerce tasdik 
edilir edilmez tatbik mevkiine 
ieçecektir. A.A. 

Londra 3 - Star gazetesi Baıvekil Çeınberlaynın Hitlerle 
tekrar görüşmek tasavvurunda oldliğunu yazmaktadır. 
. Görüşme noelden sonra yapılacaktır. Bu görüşmenin Fransa, 
ltalya..' ingilter~ ve. ~lmanya a~asında bir konfennsa başlangıç 
olacagı ve aşagıdakı uç meselenın konuşulacağı ilave edilmektedir. 

Konuşulacak işler : 1 - Harp zamanında gaz kullanılmasınııtı 
kaldırılması, 2 - Sivil bava bombardimanının yapılmaması, 3 - • 
Bombardıman tayyarelerinin tahdididir. a.a.ı 



il içintle11 röıport .1 aı ar : 

Boıdoğan incir satış kooperatif inde 

A1duı in · M" . . 
'Peralifle .c.ır . ustabsıllerı Ko-
diit rı ıttıhadı tasfiye edil
konten l ıonra, devlet himaye ve 
1( ro unda kurulan İncir Satış 

OOperatifleri çok kısa b:r za-
~n~a beklenen fayda \1e ne
ıceyı •erdi. 
Jttihatta d . G n evredılen ortaklar, 

Uermlencik, Erbeyli, Karapınar, 
mur u ve K" k k till . oş satış oopera· 
erı depo ve tesisatları ikmal 

ve ıslah d'I' k ' 
S 1 e ı ır en yeni kurulan 
a tanbisa A v r, tça, Bozdogan sa-

tıı kooperatifleri depo \1e tesi
satları da hızla tamamlanmak
tadır. Bu yazımda bunlardan 
yapı ve tesisata biten Bozdoğan 
satlf kooperatifi,tden bahsede
ceğim. 

Hemen ilave edeyim ki, bu 
kooperatiflerin kısa zamanda 
gösterdikleri ilerleme ve inki-

Vlllla. 1 flarını, bağlı bulundukları bir-
ktedlr. • yardımı ve devletin ciddi 

Jl-ti"llledl •e b kabe ve muzaharetine borç
' en ve 

tdllaaelc t•rrı~ . 
... ,..... a' -nazı~an 938 tarihinde ku---.ur. u ) 

.. 'l adet ıaf ozdoğan satış koopera-
Vl J 

P •e 2 adet an azı ı ortak sayısı 235, 
: Nonyüs ı a~ln taahhüt ettikleri in· 
Jtrı ile 3 ad~ıOOO kilodur. Her ] 50 
f'tı bulunma aabhüt bir hisse sayılır. 
'1l alınan · •• b • 

1
• 

'

e ıisenın ıh arı tutarı on ı-
n C:ttv~· 9 

· taklar bunu, mabsulle-
iyfutarırun yüzde beşini ve· 

~k hisselerini öderler. 
Taahhüt edilen strmaye tu

tarı 17330 lira olan bir koope
r.attfio iıe başlamaı;iyle 25,000 
hrnlık depo ve o kada · kıymet
te fenni tesisat ve demirbaşa 
sahip olması, yukarıda yazdığım 
gibi Birlik yardımı ve Devlet 
milzaberetiyle kabil olmuştur. 

Çiftçinin ilerleme ve yüksel
mesini, müstahsilin teıkilatlan
maaında ve kooperatifleşmesin
de gören rejimin ciddi muraka~ 
besi, bu teşekküllerden bekle· 
nen faydanın çok kısa bir za
manda idrak edilmesini temin 
etmiftir. 

Bozdoğanda mevcut 8000 
müstahsil yılda vasati 2,500,000 
kilo incir iı.tibsil eder. Buna na
zaran bugün kooperatifte yer 
alan müstahsilin yüzde nisbeti 
10 ve umumi istihııale nazaran 
mahsulün yüzde otuzudur. Bu 
rakam ve nisbetler görünüşte 
milbim bir şey değildir. Fakat 
h~nOz bir yıllık ömrü olmıyan 
bır kooperatifin ilk hamlede bu 
rağbeti kazanması yarın için bü
yük ümit veriyor. 

itekim koopuatife dahil
•Wahsillerin gördükleri k~y
lık ve menfaat mütereddid iocir
cilerin tereddüdünü kırmış, on
ların hepsinde kooperatifte yer 
almak hususunda kuvvetli bir 
arzu ve heves uyandırmıştır. 

Önümüzdeki yıl mahsulün id
rakinde kooperatıf sınıfında yer 
alacak müstahsillerin teşebbü· 
ıünün çolo yüksek olacağına şüp
he etmiyelim. 

Satıı koopratifleri Ortakların
incir alifında gelişi güzel fiat 
vermez, Alışta ve fiat takdirin
de Barem hakimdir. İncirin ba
remi bir kilo incir [üzerioe hesap 

ilir. Elli beş adedi bir kilo 
olan içinde yüz gram Refüz bu· 
lunan incir tam orta kabul edil
aaittir. Bunun bu yll İzmirde bir-

U. k merkezinde ahı fiati 9,S ku-

O. Beeerik 

ruştur. Adedin azalması veya 
çoğalmasına nazaran fiat yükselir 
iner. 
Bozdoğan kooperatifi Nazilli 

istasyonuna kadar nakliyatı 

kamyonla yapar. Depodan İz
mir deposuna kadar umum 
masraf 1 kuruştur. Ayrıca 90 
santim de dahili ve işletme 

masrafı alınır ki hepsi 1,90 ku
ruştur. 

Malına tüccara satan bir müs
tahsilin tüccara bırakacağı kar
la, nakliye, komüsyon, simsari
ye, depo kira ve sair masraflar 
hesap edilirse kooperatif orta
ğmın ödediği masraflar, serbest 
bir müstahsilin katlandığı kül
fet yarıyarıyadır. 

Bozdğan satış kooperatifinin, 
bu yıl ortaklarının en aşağı 
mallarına 5,75, vasat mallarına 
7,60, en yukarı kalite için de 
12,75 kuruş fiat vermiştir. 

Müstahsil teslim ettiği malın 

yüzde 70 şini peşin alır. Yüzde 
30 zu da planço neticesi tahak
lrnk eden kar ve zarara göre 
Kanunusani ayında ödenir. 

Yukarıda müstahsilin kiloda 
90 santim dahili ve işletme 

masraf ödediğini kaydetmiştim, 

bu görünüşte biraz fazladır fa
kat unutmıyalım k;, bunda etüv 
masrafı da dahildir. 

Etüv deyince sayın okurların 
aklına elbise veya eşya etüvü 
gelecektir, hayır incir etüvünden 
bahsediyorum. 

İDcir nasıl etüvden geçirilir. 
Pek basit .. Dış pazarlarda bil
hassa Amerikada kurdu öldürül 
memış incir geçmez.. Buoun 
ıçın evvelce yalnız ortaklar 
deposunda bulunan incir kurdu 
öldürme tesisatı şimdi daha 
modern ve daha pratik bir şe-

. kilde bütün depolarda yapıl

mıştır. 

Bozdoğan deposunda bir sa
atta 125 çuval yani on iki bu
çuk ton incirin kurdunu öldüre
cek modern tesisat vardır. 

İncirler her tarafı beton ve 
hava ile irtibah olmayan bir oda
ya istif edilir. Kapısı sıkıca ka
pandıktan sonra 3 beygirlik bir 
motörle, motörün üstüne konu
lan klorisol depo4!una bağlı bo• 
rulardan depoya hava ile kJorisol 
verir. Bir saat sonra yine mo
törle bu ilaçlı hava başka bo
rulardan boşaltılır. Her cins in
cirde nihayet bir ay sonra gö
r iilen kurtlar tohumu bu suret
le tam1men imha edildiğinden 
kurt olmaz. 

Deponun şen ve nüktedan me
muru bay Eminin keşfine naza
ran insanın bir dakika dayana
mıyacağı bu depoda incir kurt
larını imha için bir saat bıra

kılması, bu kurtların çok anut 
olduklarına ve müstehlik pa
zarların bunlardan ürkmesine 
bak vermek lizımgeliyor. 

Satış kooperatiflerinin, müs
tahsili doğruluğa ve malını te
mizlemeğe mecbur tutan çok 
yerinde ve takdire değer bir 
usdlünden de bahsedeceğim. İn
cir müstahsilinin zarar etmesine 
ve malının değersiz satılmasına 
en büyük sebep, mahsulünü eyi 
tamif etmemesidir. Kooperatif 
ler bunun için her kiloda yuka
rıda da yazdıiım aibi 100 gram 

AYDIN 

Şehirlerimiz için 
Merkezde kurulacak teknik büronun 

vazifeleri 
Şekircilik içinde tetkik ve planlı esaslar dahilinde çalışmak 

lüzumuna işaret eden Büyük Şef senelik nutuklarında, belediyeleri · 
tureli surette aydınlatmak ve kılavuzlamak işiyle uğraşacak mez
kezde bir teknik büro kurulmasını tavsiye Buyurmuşlardır. 

. 
Belediyelerin beşer senelik ça

lışma programı hazırlığına sev
kedilmesi harita, imar, su, ışık, 
kanalizasyon kültür ve spor iş· 

leriyle şehirlerin sağlık ve gü
zelliğini ilgilendiren belli başlı 
işlerin planlaştırılması ve bu 
planların merkezde kurulacak 
teknik büronun tetkik ve kont
rolüne tabi tutulması belediye
lere, mesken, bina, yiyecek, içe
cek gibi hayat ucuzluğuna mü 
essir işlerde yeni vazifeler ve
rilmesi Kamutayın tasvip ettiği 
hükumet programında yer al
mıştı. 

İç Baka~lık Büyük Önderin 
tavsiye buyurdukları ve hükii · 
met programında işaret edilen 
esaslar dahilinde bir kanun ha
zırlamış ve proje alakalı ba
kaolıkların mütalealan alınmak 
suretiyle Başbakanlığa verilmi~
tir. Proje, teknik büronun iç 
Bakanlık mahalli idareler genel 
direktörlüğüne bağlanması şek
linde hazırlanmış iken bilahara 
teknik büronun Bayındırlık Ba
kanlığında kurulması daha uy
gun görülmüş ve proje ona gö · 
re değiştirilmiştir. Projenin ha
zırlanması mucip sebepler layi
hasında şöyle izah edilmekte
dir: 

Çok mütenevvi ve mühim o
lan ve her biri ayrı bir tekniğe 
tabi bulunan şehircilik işlerinin 
tam bir düzenlik içinde yürü 
ye bilmesi ve belediye idare
lerinin faaliyet ve hareketlerin
dea verimli neticeler elde 
edilmemesi için her şeyden ev-

rofüz yani hurda denilen çtkın
tı malı kabul etmişlerdir. 100 
gramdan fazla çıkacak rofüz
ler için her on gramda 15 san-
tim para kesilir ve bun-
lar beda'va depoya kalarak 
kooperatif hesabına satılır. 

Bun~ anlamıyan ve malını iyi 
seçmemekte inad eden müstab 
ı:Jiller bu cc za neticesi malının 
aı; para ettiğini görünce koope
ratif malımızı ucuz aJıyor yay
garasını basarlar. Karışık JDallar 
yüzünden milli mahsullerimizin 
dış pazarlarda ne kadar rağ
betten düştüğüne ve milli ser
vetten ettiğimiz zararlar dıkkate 
alıoınc:ı bu usulün tatbikinden 
doğan faide ve isabet daha çok 
belli olmaktadır 

Müstahsil bidayette şikayetçi 
olduğu bu tedbirin fayda ve 
ehemmiyetini takdir etmiş ve 
mahsulünü iyi seçmeğe ve tas 
nif etmeğe şimdiden alışmış
tır. Nitekim son zamanlarda 
gelen malldf için kiloda 100 
gramdan fazla refüz yok deni
lecek kadar azalmıştır. 

Türk köylüsünü faizcinin pen 
çesinden kurtaran Türk müs
tahsilini mürabahacıya boyun 
eğmekten koruyan kooperatif
çilik olmuştur. Rejimin her eli
ne aldığ iş gibi bunda da ta
maman muvaffak olacağımıza 
kim iman etmezi .. 

vel bu işlerin planlaştırılması 
teşkilat ve vasıtaları çok mah
dut olan belediyelere müessir 
yardımlarda bulunulması ve bu 
idarelerin devamlı surette ay
dınlatı1ıp ktlavuzlanması lazım
dır. Belediyelerimiz bütün tek
nik işleri ıçın ayrı ayrı müte· 
hassasları bulmak imkanlardan 
tamamen mahrumdurlar. Bele
diye idarelerinin muhtelif hiz
met sahalarındaki hareketleri
ni memleketin umumi faaliyeti
ne ve fen tekniğioe uydurmak, 
mesaide ahenk ve vahdet hu
sule getirmek bu idareleri şe
hircilik işlerinde başaramıyacak
ları kısımlar-o tahakkukuna ait 
tadbirleri almak imkanlarının 
elde edilmesi ve bu işlerin ba
şarılabil me~i için bu proje hazır· 
lanmıştır. 

Projenin ihtiva ettiği esasla
ra göre şehiı cilik işlerinde be
lediyeleri türeli surette aydın
latmak ve kılavuzlamak, bu iş

lerden konseyce tensip edilecek
lerin tahakkukunu temin ede
cek her türlü teşebbüslere giriş
mek, tedbirler almak ve tatbi· 
katını murakabe etmek maksa
diyle Bay.ındırlık Bakanlığı teş
kilatına bir teknik büro ilave 
olunacaktır. 

Ayrıca alakalı bakanlıklar de
le.ı.ıeleri ve teknik daire reisle
rin den mürekkep bir konsey 
kurulacak ve ayda bir toplana
caktır. 

Kon rey, lütün şehircilik işleri 
üzerinde mütalea beyan edecek, 
bu işlerin tertip sırasını ve han
gilerinin teknik daire marifetile 
tahakkuk ettiri!eceğini tayin 
edecek, belediyelerin hazır-

hyacaldarı çalışma proğ· 
ramlarının teknik daire mari
fetiyle tahakkuk ettirilece
ğini tayin edecek, belediyelerin 
hazırlıyacakları çalışma proğram

larını teknik daire mütehaHıs
larının da iştirakiyle tetkik ve 
kat' şekilde karara raptedecek
tir. 

Belediyeler, çalışma proğram 
larına konsey kararı~a müsteni
dea verilecek direktife göre ha
zırlamıya ve programlı işler için 
her yıl büdçelerine lüzumu kada~ 
tahsisat koymıya ~ecbur olacak
lardır! 

Belediye bütçelerioe konula
cak tahsisat miktarı belediye 
varidat bütçelerinin yüzde onun
dan aşağı olmayacaktır. 

Bu paralar muayyen aylarda 
ve iki taksitte ve devlet büt
çesinden ayrılacak yardım his
seleri de birer defada belediye
ler bankasına yatırılacaktır. 

Bütçeye bu ma!<sat için kf)• 

nulacak tahsisat belediyeler ba:!" 
kasından başka maksatlara sarf
olunmıyacaktır. Senesi içinde 
kullanılmıyan paralar gelecek 
senelere devrolunacak ve bu 
paralar başarılan işlere muka
bil Belediyeler bankası tarafın
dan milteahbitlere verilecektir. 

SAYI: 383 

Orman işleri 
Ürtl'anlar insanlık ve mede

niyetin en çok muhtaç olduğu 
bir varlıktır. İnsanlık medeni 
yükselişte yol aldıkça ormanla
rın öne mi artmiş ve orman iş
lerinin ele alınması; başarılması 
Milli bir dava halini almıştır. 

Cumhuriyet rejimi ilk kuruluş 
gününde bu gerği kavramış, 
eski devrin bakımsız ve harap 
bir halde bıraktığı ormanları
mızı hem halkın isteklerine de
vamlı bir şekilde yaramak hem 
zenginl iklerini artırmak bakı
mından onları layıkh bir \dare 
ve işletme sistemi altına almak 
çarelerine baş vurmuştur. 

Ormanlar yüzlerce yılın mah
sulü olduklaı ından yetiştirilme
ri güç ve uzun zaman ister. 
Keza harap durma gelmiş bu
lunanıoı onarmak, dinçleştirmek 
işi de böyle zahmetli ve sene
nelerce çalışma, masraf istiyen 
bir meşgaledir. 

Belli maksatlara göre yetiş· 
tirilecek ormanlar için ağaçla .. 
rıo istenilen çağ ve çapı bu .. 
lunması mutlak beklemek la
zımdır. İnsan emeği bu işte ni .. 
hayet neticeyi yaklaştıran bir 
yardımcıdan başka bir şey de
ğildir. 

Asıl vazifeyi görmek ve ba
şaraçak tabiattir. Bizde eskiden 
yetiştirici ve öğretici ormancı

lık hizmetleri tamamen tabiate 
bırankılmıştı şimdi muhtelif ka
nallardan harekt.te geçilmiş ga
yeye tez varmağa yarayacak 
faali yeti er başlamışlardır. 

1 - Yaşadığımız asrın or
mancılık ihtiyaç ve ideallerini 
memleket;mizde husulini temin 
vasıtası olan ormancılarımızın 

bilgi ve ihtisaslarını ve sayı
larına arttırmak. 

2 - Ormanlarımızı harı-p ol
maktan kurtarmak üzere kesim
de ormancılık fennin tayin et
tiği mikdarı aşmamak, orman
larda kesimden artan en küçük 
servetimizi israf ve tecavüzler
den korumak, 

3 - Çıplaklaşmış yerlerimizi, 
harap olmuş ormanlarımızı yeni 
baştan ağaçlandırmak. 

4 - Halkı mızm kereste ve 
mahrukat ihtiyacını ucuz fiat
larla kolayca karşılamak. 

Yeni orman kanunumuzun 
istihdaf ettiği gayelerdendir. 

Macaristanın 
Çeklerden aldığı arazi 

ve nüfus 
Viyana, 3 - Hakem heyeti 

karariyle Çekoslovakyadan Ma
caristana on iki bin dört yüz 
kilometre arazi ile bir milyon 
altmış dört bin nüfusu geçecek
tir, 

Bu suretle qüfusu pn milyonq 
bulacak ve mesahi sathiyesi yüz 
bin kilometre murabbaı olacak-
tır. a.a. ........ 

Bir düzeltme 
Gazetemizin 29 Birinci teşrin 

tarihli nüshasında "İş kanunu,, 
başlığı altında çıkan yazının 
"bölgeye 167 dahili talimatna
me tevdi edilm~ ve bunlardan 
144 ü tasdik ve 23 çü de ka
nuna aykırılığı görüldüğünden •. ,, 
paragrafındaki "tasdik ve 23ü,, 
kelimelerinin tertip sehvi ola
rak girmediği anlaşılmıştır. Dil· 
zeltir ve özür dileriz. 



SAYI : 383 AYDIN 

Büyük Şefimizin Nu!kunu Başvekil okudu 
Baş tarafı birinci ııayrada yapılacak programlı ve praHk 

çalışmalar bu maksada ermeği 

kolaylaştıracaktır. Fakat bu ha
yati ıp isabetle amacına 

ulaştırmak için ilk önce ciddi 
etüdlere dayalı bir ziraat siya
seti tesbit etmek ve onun için 
de her köylünün ve bütün va· 
tandaşların kolayca kavnyabile
ceği ve severek tatbik edebile
ceği bir ziraat rejimi ~urmak 
lazımdır, tavsiyesinde bulunmuş
tuk. Buna ait etüdler ikmal edil· 

ı 
ü:zere merkezde bir teknik büro 
teşkili , yol ve yapı kanununda 
işlerin ve istimlak muamelele
rinin süratl e yürüme ıini temin 
edecek tadilat yapılmas, , Bele 
~iyeler bankasının imar .işle.rin: 
de yardımını geniş~et~e~ı, çıftçı 
mallarınınm emnıyetını koru
mak ve zirat şuçları süratle 
meydana çıkarıp suçluların ce
zalandırılması için yüksek ka
mutaya sunulmak üzere birer 
kanun layihası hazırlanmıştır. 

Büyük Meclisin tasvibine ar
zedilmiş olan yeni nüFus kanu
nunun kabul ve tatbiki nüfus 
işlerinin daha modern ve m~n: 
tazam bir şekilde yüriltülmesını 

~ miştir. 

teıpine hizmet edec~ktir. 
~ ŞlliHİ JŞLER 

Muhterem arkadaşlar: 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaleti kendisine verilen sağ
lık ve içtimai yardım vazifele
rine, iskan ve göçmen işlerine 
yüksek meclisin kabul buyur
duğu tahsisat dahilinde başa-: 
riyle devam etmişt~r. 

l<IRŞEHİR SARSINTlSl 
Bu senenin ilkbaharında orta 

Anadoluda bilbas~a Kırşehir ve 
Yozgat havalisinde bir kısım 
köylerimizi harap eden, aziz va .. 
tandaşlarımızdan bazılarının ölü
müne sebebinet verlilekle bizi 
çok müteessir eden bir yer ~a~ 
sıntısı olmuştu, Sıhhat ve lçtı .. 
mai muaveyet Vekaleti ve ayni 
zamanda bu işle tavzif edilen 
Kızılay cemiyeti felakete uğrı· 
yan vatandaşlarımızı korumak 
için derhal gereken tedbirleri 
almışlardır. Bu sahada yapılma
sına karar verilen 2114 evden 
bir kısmı bitmiştir. Bir kısmının 
da inşaatı ilerJemekte<lir. Bu 
hizmet ve mesaiyi memnuniyet
le kaydederim. 

ADALET MAKİNESİ MUNT A
ZAM İŞLİYOR. 

Yüce saylalarl 
Memlekette mevcut huzur ve 

asayişe müvazi olarak adalet 
cihazı da intizamla işlemektedir. · 
Meşhud cürümler kanununun 
tatbikatından elde edilen iyi 
neticelerinden örnek alınarak 
bu kanun ağır cezalı cerümler 
de de teşmil edilmiştir. 

İnkılabımızın istikrarını teyid 
için yeni kanuni tedbirler alınmış· 
tır. Bu maksatla Türkceza ka
nunundaki devletin şahsiyetine 
ve devlet kµvvetlerine taalluk 
eden ' cürümler daha kuvvetli 
müeyyidelere bağlanmıştır. 

Cezaevlerinin terbiye ısla~ 
ve iş esaslarına göre düzeltil 
mesi yplundaki hayırlı faa\\yeti~ 
genişlemesi çemiyete, dC?,ğru yol
~aq saparak hürriyetini kaybet
miş olan binleree vatandaşı 
nafi birer uzuv olarak kazan
dırmaktadır. 

ZİRAi Kalkınmamız 
Sayın Millet Vekilleri l 
Devletin ekonomik sahadaki 

yapıcı ve yaptırıcı 
1 kudret 

ve prensibinin ziraat işlerimize 
de teşmili yolunda bir nümune 
olmak üzere hükmi şahsiyeti 
haiz ziraat işletmeleri kurumu 
teşkil edilmiştir. Geçen seneki 
nutkumuzda milli ekonomik te
meli ziraattir, Bunun içindir ki 
zirratte kalkınmamıza büyük ö 
nem vermekteyiz. Köylere kadar 

Cumhuriyetin 15 inci yılı planlı 
ve sistemli ziraat ve köy kal
kınmasının mebdei olmalıdır. 
EKONOMİK DURUMUMUZ 

VE DIŞ TİCARET 
POLlTİKAMIZ 

Sayın arkadaşlar ! 
Ekpno~i işlerimiz normal \n

kişaf yolunu takip etmektedir ı 
Bu yıl da istihsalin mübadele
nin ve kredinin düzenlenmesi 
ile sanayileşme ve teşkilatlanma 
sahalarında müsbet netiçeler 
alınrqıştır. 

Maden t~tkik ve arama işleri 
ile mad~n işletmeleri mevçut 
pr~gramına göre inkişaf etmek• 
tedir, 

Dış ticarP.t politikamız vazi
yete milli ve beynelmilel kon
jaktü.-e uyaa.ak karşılıklı men · 
f~at ve müsaadeler esasına bağ
la kalmakta devam etmiştir. İh
racatın murakabesi ve ih aç 
mallarım!zın ist .. ndartlanması 
yolundaki çalışmalar yürümekte 
ve bayırl ı nt. ticeler elde edil
mektedir. Bu sene yeniden bir 
takım ihraç mallarım z da m J 

rakabe edilen mallar arasına 

girmiştir. Böylece ihracatımızın 
ve ihracatç mızın itibarım yük
selttiğini gördüğümüz bu usu
lün sahası genişletilmektedir. 

Halkımızın bedii kabiliyetle · 
rine makes olan ve her günkü 
ihtiyaçlarımızın büyük bir kıs
mını taşıyan el ve ev küçük sa 
natlarının Cumhuriyet rejiminde 
layık olduğu mertebeye yüksel 
tilmesi icap edt- r. Bunun için 
teşvikler yapı lmasını ve bu bap· 
taki layıhanm bir an evvel mü· 
zakeresini tavsiyeye şayan bu-
lurum 

Geçen içtima devresinde yük
sek mec'isin kabul buyurduğu 
sermayesinin tamamı devlet ta
rafından verilmek suretile ku
rulan \~\isi\cli teşekküllerin 
teşkilitile idare ve murakabe
leri hakkındaki kanunun ta:tbi · 
kı için te,killta, başlamıştır. 
Memleketin ~uhtelif yerlerinde 
kredi ve satış ~oopratif\erinin 
v~ birl\kleriqin kur'1lmasma de-: 
vam edilll\iştir. Ezcüml~ Kara
deni~ mu~takaşında fındık mah-: 
sulümüz için 5 koopratif ve 
bunlar için merkezi Giresonda 
olmak Uzere bir birlik teşkil 
olunmuştur. Küçük esnafa ve 
küçük sanayi erbabına muhtaç 
oldukları kredileri temin etmek 
üzere halk bankası ve halk 
sandıklan kurulmuştur. Kredi· 
nin normal şartlar altmda ucuz
latılmasının ekonomik alandaki 
mü,him tesiri malumdur. Büyük 
Millet Meclisinin kabul buyur-
duğu kanuun ile faiz h~dlerinin 
indirilmesini memnuniyetle kar
şılarım. 
DENİZBANK: 
Büyük Millet Meclisi Denizhan-

kı kurmakla çok isabetli bir ha
rekette bulunmuştur. Birinci beş 
senelik sanayi planımız muvaf
fakiyetle bitm ~k üzeredir. Buna 
ilaveten üç senelik bir maden 
işletme program1 tanzim edilmiş 
ve tatbikine başlanmıştır. Bu Uç 
senelik maden programının bü
yük bir kısmını içine almak ve 
şeker saneyiini de genişletmek 

suretiyle makine, kimya, gıda 
maddeleri toprak ve su mahsul
leri ev mahrukatı sanayii ile li
man ioşasını ve nakliye vasıta
larının çoğaltılmasını ve deniz 
işleri için duyduğumuz ihtiyaçla
rı ihtiva ve ifade eden 4 sene
lik 3 numaralı yeni bir program 
yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu 
plan için sarfolunacak para 85 
i~a 90 ınilnm lira arqsıoda tah
min edi\II\ektedir. 

Buna ait kredinin temin edil
diği malumdur. Memleket için 
olan her teşebbüsü yüksek bir 
vatansever\ik quygusu ile tervi~ 
ve hiıqaye e(ien , değerli Kamu
tayın bu planı da müzaharetine 
mu;h~r kılacaj•ndan şüphe et• 
mi yorum. 

DEMİR YOLLARIMIZ VE 
NAFIA İŞLERİ 

Muhterem millet vekilleri 1 
Memleketin imar ve kalkın

ması yolunda çok mühim vazi
feler alan Cumhuriyet nafıasının 
bu yıl içindeki çalışmalarının 

azami rand man vermiş olduğu
nu görınel\.tey im. Geçide açılan 
büyük töpr . .lerin bu yıl 115 şe 
baliğ olduğunu kayd ve adetıe 
rinin ihtiyaçl-1 mütenasip olarak 
sür' at le çoğaltıhıasını temenni 
ederim. i~bnbu_ldan başhyan 
Avrupa turistik asfalt yolu .. 
nun birinci kısmı ikmal edilmiş 
tir. Ve son kısımlarının inşaa

tına devam edilmektedir. 

Memleketin umumi su siyase
tinin büyük ehemmiyeti üz .. rin
de durmaktay.z. Gt çen devrede 
kabul buyurduğunuz bir k anunla 
Adana ovasının sulama işlerine 
hız verilmiş olmasını memn .ıni
yatle kaydederim. Diğer su iş-

lerimiz de pı ogrc m dahilinde 
yürümektedir. Geçen sene yapıl
masına ba şlandığını bild"rdiğim 
radyo merkezi stüdyosu t mam
lanmıştır. Şirketlerde1' el\l]>ıiZ~ 
geçen de~ir y~U <' Fımn ıslah na 
ve muharrik ve müteharrik 
edevatın her türlü ihtiy.: ç.a ce
vap verecıt,~ surette ikm -ıline 
çalışılmaktadır. Memlek~tte nak
liye hacm~ a,~.tltlıaktadır .. Muhte
lif malların sevkini ko\aylık•a 

te~in etme~ iti~ yeni nakliye 
va~ıtaları sipariş edi\m\şı ve 
numaralı pro~amda da bu hu
susC\ ayrıca yer verilmiştir. Ge
çen yıl Divrigiye ulaitığını gör
dilınğümüz demiryolunun bQ yıl 
Erzlncana vardığını ve önümüz
deki yıl içinde de Erzurum şeh
rino vasıl olacağını kıvançla 
müjdelerim. 

MALİYEMİZ 
Arkadaşlar! 
Maliyemiz denk bütçe, sağlam 

tediye, vergi sistemlerini mü· 
kellef lehine ıslah ve tahfif ve 
milli paranın istikrarını muha
faza prensiplerini tam bir sada
kat ve muvaffakıyetle takip ve 
tatbik etm~ktedirr. Halkın ve 
çiftçinin vergi yekünunu hafif· 
letme1c yolunda ötedenberi gü· 

dülen prensibin imkan nisbetin
de tatbikine bu yıl da devam 
edilmiştir. Kazanç ve müvazene 
vergilerinde, yünlü ve pamuklu 
kumaşların istihlak vergisinde 
ve hayvan vergilerinde indirme· 
ler yapılmış, hayvan vergilerinin 
at ve katıra a it kısmı He tıbbi 
ve ispenciyari maddelerin istih
lak vergisi tamamen kaldırılmış· 
tır. Bir kısım vergilerde yapı
lan mühim indirmelere rağmen 
tahsilat muhammen varidattan 
geçen sene de 29 milyon lira 
bir fazlalık göstermiştir. 

Bu seneki tahsilatın da tah
minlerden ziyade olacağı umul
maktadır. Ekonomik sahadaki 
inkişafla mütenasip olarak da
ima 5t3 tahminlerini aşan dev· 
let varıdatmın devamlı artışı 
bir taraftan vergi tahfiflerini 
muayyen bir proğram dairesin
de tahakkuk ettirmeğe, diğer 
taraftan muhtelif sahalarda ve
rimli işlere ve milli müdafaa 
hizmetlerine daha çok pay ayar 
mağa imkan vermektedir. Teş
viki sanayi kanunundan istifade 
eden uıüesseselere hariçten ge· 
tirdikleri iptidai maddelerle ma 
kine alat ve edevat için veril
miş olan gümrük muafiyeti kal
dırılarak mezkur kanundan is· 
t ifade eden ve etmiyen bütün 
sanayi erbabına şamil olmak 
üzere bu nevi iptidai maddeler
le makine alat ve edevatın güm
rük resimlerinin cüzi bir hadde 
indi~mesi ve makina alat ve ede 

vatı ıÇin muamele vergisi muafiyeti 
niıı kabul edilmesi memleket sa
nayii üzerinde hayırlı neticeler 
verecek bir tedbir olmuştur. Bir 
kısım vergilerimizin tarh ve ci
bayet usullerinin ıslibı ve tat
bikatta sadelik ve birlik temini 
maksadiyle hazırlanarak yüksek 
Kamutaya sunulan layıhanın bir 
an evvel çıkarılmasını temenni
ye değer bulurum. 

Devamı yarın 

Aydın sulh hukuk 
mahkemesinden: 1305 
Aydında avukat Şerif Ak

yurtlu tarafından Aydında elek· 
trikçi Meh~e.~ Şara,r aleyhine 
açtığı tabliye ve alacak dava
""sının muhakemesinde müddei
aleyhin ikametgah\ bulun~adı
ğından ve yapılan ilanen tebli
gata rağmen yin.~ mahkemeye 
gelmediiinde~ bu defa gıyap 
kararı tebliğine karar verildiği 
cihetle muhakemenin muallak 
buiunduğu 9--11-938 tarihine 
müsadif iUnde saat 14 te Ay
dm sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmadığı veya vekil 
dahi göndermdediği surette mu
hakemenin gıyabıoda devam 
edileceği ilan olunur. 

908 

Aydın orta okul tale
be kooperatifi başkanlı-
ğından: ~ 

Kooperatifimiz başkanlıgın 
emriyle yeni bir şekilde kurula
cağından eski teşekkül tasfiye 
t.dilecektir. Kooperatifle ilişiği 
olan mezun talebenin 15 Birin
ci Kanuna kadar müracaat ede-
rek ilişiğini kesmeleri, müdde· 
tini tecavüz ettirenlerin serma
yeleri yeni teşekküle irat kay
dedilece\{i ilin olunur. 

913 9-15-25 

Aydın icra 
Dairesinden 

YÜZ: 3 

93811047 
Alacaklı : Aydın Filibeliler ti-

c~rethanesinde emlakçi Ahmet 
oglu Kavas Osman · 

Borçlu : Cumhuriyet mahaUe
sınden şaban oğlu Ahmet. 

Satılan gayri menkul: Tapunun 
pafta 8 parsel 48 de kayıtlı Ay-
dın telli dede mevkiinde 7830 
metre murabbaı ve içinde 16 
incir v~ 4 zeytin ağacı mevcut 
1920 hıssede 640 hisse satılıktır. 

Hududu: Şarkan yol şimalen 
ve garben 50 numaralı parsel 
cenuben 49 numaralı parsel ile 
çevrili. 

Kıymeti : Beher 939 metre 
murabbaına 40 lira ve satılan 
hisseye 85 lira 38 kuruştur. 

Satışıo Yapılacağı yer ve gün 
Aydın icra dairesinde 13112/938 
tarihinde salı günü saat 15 de. 
Ve ikinci arttırması 28/12/938 
tarihinde çarşa..ıba günü aynı 
saatte yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün artır
ma ı,artnamesi ilan tarihin
den itibaren 38/1047 numara ile 
Aydın icra memurluğunun mdaJ 
yen sayıs~ •• -la her kesin görebl 
mesi için açıktır. 

İlanda yazılı olanlardan fada 
malUmat almak isteyenler itbll 
7artnameye ve 3811047 d y No. 
siyle memuriyetimize m ara 
etmelidir. 

2 - artırmaya iştirak için 
karda yazılı kıymetin 00 7,SıwııDe• 
tinde pey veya milJi bir ban 
nııı taminat mektubu tevdi 
lecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilaıı tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildirme-
leri icabeder. Aksi halde haklan 
tapu sicilile sabit olmadıkça satış. 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır

maya iştirak edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma
lumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve irtibar olunur
lar. 

S - Tayin edilen zamanda 
~ani menkul üç defa bağrıldık
tal\ sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedeli mu
hammen kıymetin % 75 şini bul
maz veya satış isteyenin alacağı
na rüehanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gay
ri menkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok arbranın teah
büdü baki kalmak üzere artırma 
onbeş gün daha temdid ve onbe
şlnci günü aynı saatta yapılacak 
arbrmada, bedeli satış isteyenin 
alacağına ruchanı olan diğer ala
caklıların o gayri menkulle temin 
edHmiş alacakları mecmuuııdan 
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 olduğu 
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 i'iin yüzde 
bP1ten hesap olunacak faiz ve 
dig ... r zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Bir gayri menkul yukarda gös
terilen 13 / 12 /938 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göterileıı artırma 
şartnamesi dairesinde satılacatı 
ilin olunur. (909) · .• 

• 
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ilin ilan ı Aydın tapu sicil 
1 muhafızlığından 

:,udm nafıa eksilt- Agdm vakıf laı· 
1
°misgonundan müdürlüğünden 

, . - 21110/938 .. ·· 'h (K" "k Ah t b ) kf esı yapılmak .. gunu ı a- uçu me ey va ın-
çıka I uzere eksiltme- dan umurlunun çörüşlü mev-
keşi:ı :nd 4~,328 lira 51 kuruş kiiodeki 50 dönüm ve Köşk 
met k e e~lı Nazillide hüku- kır kahvede tepe yeri ve ka-

onaa · b h çıkın d .. 01 ıoşaatına talip mış a çesi namlarmdaki 60 
nıe a kıgından yeniden eksilt- ve diğeri 40 dönüm incir bah-

ye 0nınuştur. çelerinio 30 I 9 / 941 tarihine 
2 - Bu · k d ış ait şartname a ar icarları açık artırmaya 

veAe~k şunlardır. çıkarıldı. ihaleleri 15/11/938 
eks'lt Kapalı zarf usuliyle salı günü saat 10da Aydın 
~ ~e şartnamesi vakıflar idaresinde yapılaca-
C Mukavele projesi ğından isteklilerin ~'o 7 buçuk 

1 
- Bayındırlık işleri ge- teminat akçelerile birlikte 

ne şartoa · .. l 8 ra't' mesı yapı iıleri şe- muracaat arı. 93 26 28 1 
ı ı uınuıniy . E _ .esı 

F Keşıf metraj cedvellert 
l - Resimler 
stiyenler bu evrakı Aydıd 

Def ıa müd'' 1 .... ı ı ur ugünde görebi-
ır er. 

. 3h.-Eksiltme 14/11/938 ta
rın ınde on b pazartesi günü saat 
ıu-·· eJte Aydın nafıa müdür-

gun e toplanacak komisyon 
da yapılacaktır. 

4 . - EksHtme kapalı zarf 
usulıle yapılacakt ır . 
. . 5 :-- Eksilmeye girebilmek 
ıçııı ısteklilcrin 3,700 liralık 
muvakkat teminat vermesi 
ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete müracaat ede· 
rek nafıa vekaletinden aiın
mış yapı müteahhitliği vesi
kası göstermesi ve mütahhi
din bizzat diplomalı mühen-
dis ve · 1 ya mımar o ması veya 
Lunlardan birisiyle müştere· 
ken teklif yapm1sı ve muka
veleyi birlikte imza etmesi 
lizıındır. 

6 - Teklif mektupları yu-
karda ü " ·· d çunu ma de de yazılı 
saatten bir saat evveline ka
dar nafıa dairesine getirilerek 
eksiltme ko · . 1 .... mısyon reıs ıgıne 

m~kbuz mukabHinde verile
ce tir. Posta ile gönderilecek 
mektupların n'h t .. .. .. d 1 aye UÇUDCU 

mal dede yazılı saate kadar 
gc . 

mış olması ve dış zarfın 
ınübUr ınu .1 . . k 
hlrnış 

1 
mu 

1 
~ e ıyıce apa • 

d 0 ınası azımdır. Posta-
eda.1olacak geçikmeler kabul 

ı ınez. 

28 2 7 11 891 

• 

ilin 
1Ydın Defterdarlı
gından: 

b S976 lira 56 kurut keşif 
edelli Aydın hükümet konağı 

taraçalarının 3923 lira 6 ku
r~şluk tamir kısmı açık ek-
sıltmc k . ye onulmuştur. Eksılt-
mc l6/l l/938Çarşanba güunu 
saat 11 de Defterdarlık oda
sında Yapılacaktır. 

ilan 
Aydın Belediye 
Reisliğinden: 

1 - Belediyenin mülkiye
tinde bulunan Zafer mahalle-
sinde 138 ada 11 parsel nu· 
maradan ifraz 152.86 metre 
murabbaı arsanın mülkiyeti 
açık artıra aya konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
metresi 30 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle 
ödenecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün yazı 
işleri müdürlüğnE', artırmaya 
girmek üzere 344 kuruş mu
vakkat teminat makbuzlarile 
birlikte 10/111938 Perşenbe 
günü sacıt 15 de Belediye da
imi encümenine müracaatları 

ilin olunur. (896) 
25 29 3 8 

i.lan 
Vakıflar idaresinden: 

Vakfa ait Zeytinliklerin dib
lerinde toplattırılıp vakıflar ida-
resi avlusunda depo edı len 3700 
kilo tane zeytinler ihale tarihi
ne kadar toplattırılacaklarda 

dahil olduğu halde açık arttır
ma ya konuldu. İhalesi 10/11/938 
perşenbe günü saat 10 da Ay
dın vakıflar idaresinde yapıla

caktır. 

İhale bedeli peşindir talip
lerle fazla malümat almak is
teyenlerin Oo 20 teminat akçe
sile birlikte müracaatları. 

4 7 10 

...... 
•• ?O~TOR 1 

MUNIF 1. ERMAN 
MEMLEKET HASTANESi 

Doğum, Kadın hastalıkları müteba1111 
ve Operatörü 

ft Hastalarını her giin Park karşısında Bay Hasan Karni· 
a;. lin evinde kabul eder. 592 

K Muayene saatleri : sabah 1 • 8 
Öğleden sonra 3 den itibaren 

t!lı!ll •rncL111:ıı.·:t.:ı41 ~!1.ı .... ı~fO; '"' . .:a.: · t·:$ tı· • fıa: ~66~ 
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f!~ Demir iş atölyesi t:~ 
N ~ 
f:1 Yeni açılan ve sanatokulu me- ~:~ 
~:] zunları tarafından idare edilen ~:~ 
f !~ D E M İ R İ Ş A T Ö L Y E S i nde t•1 
ro · ~ 
[+"° Her nevi Demjr işi, Galvanizli, Demir ve Kur- l+.a 
r.+~_-1 şun b 1 t · t l ~·! ~ oru u su esısa ı ucuz, sağ am ve tamamen :'.~ 

t+J fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç t!j 
(+J sahiplerinin atölyemize müracaatları. r.~ 
ro ~ [+j Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur "+~ 
[+] ve Osman Alpsoy ~:] 
rA.\: -..~rı; 11.;ııu.;ıııı;ıuı.;qıı.;qıı~ııı;ıı~;1111.;q1'!:1!~'''"''' '""r.ıı••••ıııı•··ııu1J"'lll''"'Q ıı·~r•"!llll"!._~ 
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S Biçki ve dikiş yurdu G 
~ g Süreyya Dıker kayda başladı C! 
f) En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 41 
~ bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir kültür 
t direktölüğünden tasdikli diploma verilir mezun olan 
f1 yurt açabilir masrafın çokluğu gözöoüoe alınarak 
~ geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
~ masrafı üzerine alacakbr ücrette suhulet yapılmıştır. 
ı Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders· 

leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin oaın· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır . 

Adres: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydan 

ı:mn6ıılIDJı ~riJ ~.~tıiıı ~ııQ!ıı :ı:ırı~:ıtl~ iı llıiı 'ı!I· ~ l~rQilı 

r-
A Itı ay vade ile 

SÜMERBANK 
Yerli kumaşlarından bilumum memureyne en ıyı, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır . 

Sayın memurlarımıza bu fırsatı kaçırmamalanaı 

hassaten tavsiye ederiz. 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demir ıolu caddesinde. Aydın 

Basımevimizde 
Bu işe ait resim keşif ve 

ıartnamcler naf'a "d" lü "" , ı mu ur 
~unde görülebilir. Muvakkat 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

j Bey köyü ihtiyar heyetinden 
getirilen Bey köyünün köy içi 
mevkiinde doğusu Mehmed Ali
nin demirci dükkanı razalı ha
len yol ve Köse oğlu Mehmed 
batısı demirci Nuri veresesi ve 
Mustafa oğlu Mehmed kuzeyi 
küçük Ahmed kızı Emine ve 
Mustafa oğlu Mehıned güneyi 
Ali kızı Duran ile çevrili abur 
ve avluyu havi ev esasen İbra
him oğlu zeybek İbrahimin ced
dinden kalma senetsiz malı iken 
300 senesinde ölmesile evladla
rı Mebmed ve Hatice ve Fadi
meye kaldığı bunlarda 315 yı
lında beyinlerinde yaptıkları 

gayri resmi taksimde bu ev bun
lardan Mehmede kaldığı ve Meh
med tarafından işbu taksime . 
müsteniden yeniden tescili iste
nilen bu yerin tapuda kaydı ol
madığından ilan tarihinden iti
baren 11 inci günü mahalline 
tasarruf vaziyetinin tahkikine 
memur gönderileceğinden bu 
yerle alakalı olanlar varse 955 
fiş sayısile yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilin olu-
nur. 910 

S . . ı Orman 
Mühendisliğinden 
Aydının Dağemiri köy civarında 

karlık devlet ormanındaki çam 
enkazından 116 ve gölclik köy ci
vrında 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 meıe o
dun kentali 10 kuruştan ibaret 
olmak üzere 31110/938 tarihin
den itibaren ayrı ayrı olmak 
üzere arttırmaya kunulmuıtur. 

Ve ihalesi de 14/11/938 tarih 
pazartesi gün öğleden sonra 
saat 14 te yapılacağindan ta
liplerin oo 7,5 teminat akçele
riyle birlikte orman idaresine 
müracaat etmeleri iliz olur. 

4 8 10 13 911 

Aydın l11hisarlar 
Baş müdürlüğünden 
Aydın İnhisarlar barut de

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

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

eıninat 294 lira 23 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat temi

natları ile birlikte yukarıda 
bazılı gün \'e ıaatte Vilayet 

efterdarlığıoda hazır bulun
maları ilan olunur. 

(877) 18 26 3 14 

Karar 
Evlenme 

Evrak kayt 
Doğum 

Ye Umu mi Netrlyaı 
ı Etem Mendre• 

uldı~ı ver : • P, Baaım••I 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur 


