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Parti Kamutay grubu 
Başvekilimizin izahatını 

tasvip etti 
ittifakla 

Ankara 8 - Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
a-urubu umumi heyeti bugün ııaat on beşte reiı vekili Trabzon 
aaylavı B. Haıan Sakanın başkanlığında toplanmıştır. 

Söz alan Başvekil Celal Bayar Biiyük Millet mecliıiuin 
tatil bulunduğu zamanda cereyan eden dahili ve harici mesail 
hakkında Hatay ve Dersim meseleleri de dahil olduğll halde 
izahat vermiştir. 

Umumi heyet hükümetin bu izahatını ittifakla tasvip etmiş, ruz-
namede başka birşey olmadığından Salı günü toplanmak üzere 
celıeye nihayet verilmiştir. A.A. 

lngiliz krah 
Avam kamarsında mühim ~irnutuk 

söyledi 
" Sulhun Münih anlaşmasının hüsnü suretle 

tatbik edileceğini : şare t c tti ,, 

Londra 8 - Kralın avam 
kamarasında bu sabah oknan 

Kral nutkuna devaml i\ ; bü
tün devletlerle ber,ıber İngili z 

nutku ingilterenin siyasetinin hükumetide Uzak şa rl<ta bir 
ecnebi devletler'e olan siyase- itilaf vücude getirmeğe amade 
tini teyid eder mahiyettedir. 
Kıral nutkuncıa sulhun Munın n~~ırlar mecHsinde hazırlanan 
anlaşmasının hiisnü suretle tat- raporun parlirnentoya tevdi 

bikmdan haııl olacağını söyle- edileceğini söylemiş ve on m l-
miş, İngiliz İtalya münasebeti- yon İngiliz lirasının Çekoslovak 

D in yeniden başlamrsı, Roman- l . t yaya verilmesi lizumuna ışare 
ya kralı ile Fransa cumhur rei· etmi,tir. Kral müteakiben da-

s·ın·ın önümüzdeki ilkbaharda 1 k 
bili, idari, bilhassa sosya e o· 

Londraya Yapacakları ıeyahatı b h t · 
nomik tedbirlerden a se mış-

.. e nazırların Kanadada yapa- 1 . 
... f tdari tedbirler ı .. k oçyaya 
cakları turneleri memnuniyetle ır. 

'tt" a.a. 
k d. aı ır. 

kaydetme t::e:,ı:,:r:_· -----------"'.:--=---
in eyiyi en ucuza maletmek 

Yugoslavyada bü-· 
yük tezahürat 

Çek-Macar anlaşma.sı 
Belgrad, 8 - Öğleden sonra 

çıkan gazeteler biiyük yazılarla 
dün memleketin her tarafında 
Radikal Sosyalist partisi tara-
fından yapılan muazzam tezahü
rata ait yazılar yazmakta Ye 

başvakil Dr. Stoyadinoviç için 
Petrehofta yapılan samimi te
zahürattan bahsetmektedirler. 

Çeklerin bıraktıklan yerleri Macarlar 
hadisesiz işgal ettiler 

Peşte, 8 - Macar askerleri pazar günü için teabit edileD yerleri 
hiç bir hadise olmadan işgal etmişlerdir. Krlll naibi amiral Horti 

ı 14/11/938 de Kasta şehrine merasiınle ıirecektir. 
==========--=..c::;.=::='========-

Siyasi bir süikast C. H. P. Ocak 
kongreleri ............. =-.......................... .. 

Pariste Alman sefarethanesi katibi 
Lehli bir yahudinin tecavjzüne n1aruz kaldı ---------Paris 7 - Alman sefaretba- ameliyat yapılarak isabet eden 

nesi üçüncü katibi Pol Von Raft iki kurşundan biri çıkarılmıştır. 
Polonyalalı bir yahudinin teca- Parl.t 8 ~ Almanyanıa Pariı 
vüzüne maruz kalarak sefaret- sefiri. Hariciye nazırı p. ·Boneyi 
hanedeki yazıhaoesinde tabanca 
ıle ağır surette yaralanmıştır. · 

· Merkeı Uçeıine l:iatlr safer 
kaıiıun lcongreai diba alrfım pır
ti kur•j-anda 8. 'Etem Men~a 
huzurile toplanmıfbr. 

Dlrelder könutulduktan IODra 

yapılan ıeç'm neticemule lra· 
munyöokurul aılf Bydiifne : 

Raııp Ege, Mehmet Sana1, 
Zah Zengi. 

Yedek Oyelildere : 
Şevki Kamürc'Bojlu, Huri T .. 

•İyecl,r Yusuf San. 
Delegeliklere : 

Zabıtaca derhal yakalanmış 
olan mütecaviz milletdatlarının 

intikamını almak istediğini söy
lenıişlir. yapılan tahkikata göre 
mijtecaviz usulce sefarethaneye 
sokulmuş ve katibi görmek is
t~diğioi söyliyerek Pot Von 
Raft'ın yazıha nesine gi ı er gir
etmış'tır. l aralı derhal hasta
neye sevkedilmiş, ve derhal 

Nafi• KarabuHak, Eyllp 'le• 
ve suikastçımn huzurunda istic- · hin, H6seyin Ulutilrll. 
vap edildiğini ve Polonyalı bir · Yedek delegelikler•: 

ziyaı et ederek Almanya sefa
reti katibi Pol Yon Rafta yapilan 
suika o; t hakkında görüşmtiştur. B. I 
Bone suikastten haberdar olur 
olmaz başveHl Fonrad hakkın
da beslediği sempatiyi bildirmiş 

Yahudi olan bir şahsın sefaret· Terzi Nigir, Mehmet Ura• 
hanPv"" ~rt o .... ;tl.lı'---1- :-;- __ , J ~~ 1.-[üfia...l;·a.~1~ -A-
bir müddet sefaretbanenın et- 'ı şam parti kurajlncla merkez 

Devam==-ı=3=u=·n=.ciı-=· =s•=h=if=ed=e= • ilçe Yöakutuf bqkaDl dOktor 
Nafiz Y azıanın lnauriyle top-

T e 18 ş etmeyiniz! 1•0;;;:::~~. 1ıo..,.a1ıluktu ..... 
1 

• - yapılan .seçim.: neticelİDd•-: 
• } kt Kamun Yönkurul ...... ljelk. Su tesisatı şehrin her yerme yapı aca ır 1 . ıerioe: · 

İçme suyu tesisatının şehrin baraj ve depolarda ·nıc keıif- 1 

1 

bazı taraflarında, ezcümle Cuma lerden fazla inşaat yapılmış ol- BeJedİyenlD tediye 
ve Orta mahalle semtlerinde duğundan bu ilaveler yirmi bin \ ~:~1~n· 
yapılmayacağı hakkında bir müd- lira kadar fazla bir masrafı is- X ~ 

dettenbcri dolaşmakta olan şa- tilzam etmiş ve dün akşam top- Gerek yevnifye ife mütellf 
yialar bu mahalle hallunı çok lanan belediye meclisi, bu mas- 1 belediye 1iitilit!tfenıide pllfU 

İktisat vekaleti sanayii 
yakından kontrol edecekı 

haklı olarak telaş ve enrtişeye rafı karşılamak üzere belediyeler t 've gereb~· ıair •uretle ilacaklı 
düşüımiiş ve Çavuş köprü9ünün bankasından yirıni bin liralık 1 bulunaa btthlcak lltldplettiaer.Wr 
ilersioe kadar yol kenarlarına bir istikraz yapılmasına karar kolaylık olmak here &eleıill7e 
serilen su borularının bilahare vermitrir. Kısa bir zaman için- tediye gDnlul • tUbit etmlfllt. 
kaldırılarak başka yerlere gö- de bu istikraza ait muameleler Bundan ıonra .belediJe ....... 
türülmesi hu telaş ve endişeyi ikın ,1 edilerek para şirket em- ıinden tediyeler her hafta Sah, 
birkat daka aıtırmıştır. rine verilecek, Cuma ve Orta Per,emba ve Cumartui ,.anleii 

h . b' k ı mahallelerinin borularıda yerle- yapıla~ak, diğer rilaler, pjD• 
.. k t l hakkında hiikümetin hazırlamış olduğu kanun ıı 

Sanayıın on ro u . . B . ..h .. 
. . K t iktisat encümenine gelmıştır. u proje, er gu~ 

preıesı amu ay .. . d . . en ucuza maletmek,, prensı-
inkitaf eden sanayıımız e en eyıyı 

biyle hazırlanmıt~ır. b l l .. - olarak ele almak zaruridir ve 
HükUmet, mucıp ıe ep er a . . T k 'k 

l ektedir· zamanı gelmıştır. e nı ve 
yihasında şuollahr~ söb! etmknı"k v; iktisadi kontrol ile temin edile-
" Geliııai güze 1ç ır e . ... 1 .., tib' imadan cek neticeler, ılmıış etme ve 
iktısadi ~ontrola . h' ı o e ted- milli ekonomi esaslarına daya-
kurulan bır sanayı, ımay · l 

b. ı · k ldırıldıg" ı ve normal narak israf men balarını bu up 
ır erı a l' f" tl 

l d t ttigı" · zaman· ne ifna etmek, ma ıyet ıa aranı 
ıart arın av e e ' . · k •· 

l ·1 l •ıda ne i" pa- düşürmek, kapasıtelerı ve a ı-beyne mı e çar.,. , T .. • 'h ı 

d t t b'l' Maliyeti yük- teleri yukseltmek, ıstı sa zar a u una ı ır. . . k 
k 1 

' 
ı .. aranılan ev- ile sarfıyab tevazün ettırme , 

se 0 an, m mu u . . . .. .. hl· 
fta "olmyıan bir sanayı açın müteşebbus tuccar ve müste ı-

ıa • f tl · · b. 
1 k her tedbir ve yapıla- kin karşılıklı men aa erını ır-

a ınaca h d d' ı_ ı· ·1 h ak her fedakarlık bey u e ır. leştirmek ve bir Ke ıme ı e er 
c Sanayileşme hareketimizin işte iktisadiliği ve verimi yük-
muvaffakıyeti ancak iç ve dış seltmek suretinde hulasa oluna· 
pazarda tutunabilecek kuvv~t~i bilir. . . 
ve sağlam bir ıanayiin .t~es~us~ Büyük ~an~yi meml~ketle~ını.n 
ile mllmkilndür. Bunun ıçındır kı hcrübelerı, bıze teknık ve ıktı-
aanayiin teknik ve iktiıadi ıadi ıılihat yeni raıyonalizas-

kotorlUnlln bir deYlet vaıife1i Devamı 3 ncll aahlf•de 

Su te!lisatının şe rın ır ıs- k 
mına yaptırılıp diğer ir. ıs~ı.- l l ı · · h 1 b k rine konacaktır. Bir bütün olan l tediye olunaca evrakın ·~:c: 

- Aydın · •ehrinin yarısı· terte- e erının azar anmasına 
nın bundan mahrum edıltcegt- \ " - 1 kt B tl L-1-.ıı_ 

· · miz içme suyu kullanırken diğer 1 o unaca ır. u ~ure e ~cur 
ne inanmamakla beraber ııın l" d l caklı ol 1 L' ...n • . 

Yarısının bir kerbela .çö .u ye e a a an ar ..,ır •-
aslını alakadarlardan ve mes d b z 1 ı -·• 

g'ıbi yanmasına imkan ve ıht.ı- önce en ~ "aıuwt o~ .~~ 
uliyetini n~tür. e almış bulunan h meleli evrakları il'zerfnde ~ 
srlahiyet sahibi zatlardan tahkik mal verilebilir mi ? Mnıterı bekle~ek•izin 'paralarını UIDlf 
ettik. olunuz. Tesisat şehrin h~r tara- • olabilec~klerdir. 

Filhakika ne tice tahmin etti- fına yapılacak~ t~ı~r4~--_:.-.:......~~~-::--~:---:-'"--~-:~;.:..._-

ğimiz gibi çıktı. Vekaletçe tas- \-y. en·ı Par· t.,-,.,,.e. ·,·,·n-ka-
dik edilmiş bulunan proje ta-

mamen tatbik edilecek ve şeh- • ld 
rin hiç bir tarafı teıisaitan bul to•· reilı yapı . 1 
mahrum bırakılmayacaktır. 

Esasen tesisatı yapan şirket 
bu işi ihale tarihinden itibare .. ~ 
yirmi ay· içinde ikmal etmegı 
taahhüt etmiş bulunduğuna . na
zıran işe başlayalı henüz on iki 
ay bile olmuş değildir. Bu iti 
barla tesisatın bitmesine daha 
sekiz ay kadar bir müddet ~a~ 
demektir. Şu kadar var kı ı 

.. da Partimiz merkez 
Son uç ay . t'l' 

1 Yazılan yem par ı ı-
cak arına " l · 0 . rtiye kabul toreo en 

lerın, pa 
diln akşam parti ~alonunda, par· 
tililer huzurile yapılmıştır· 

Törene İlbay ve Parti başka
nımız adına. İlyönkuiul üy-ıin
den B. Ettm Mendres başkan- · 

lık etmiş ve yeni Gyeltri tebrik 
ve muvaff~kıyetler dileyerek 
parti prensip 'fe t~I litiklun
da bir aöylW verlnif Ye f:Nlitili 
olmanın ıetefi v~ :.faalikı I• par
tilinin vazifelerini izah etmtttır. 

Ayam·: :Yen~ ·partililen lait
Julaf, muvaffakıyetler dilir. 
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AYDIN 
~ ------- Kırtasiyecihkle 

PRENSİP ŞUDUR: Büyük ziraat kongre 
si 11 komisyon halin-

de çallşacak 

Enerji kaynak\anm'z 
üzerinde etüd\er 

Elektrik iıleri etüd idaresi 
yurdun zengin enerji kaynakları 
üzerinde çalışmalarına devam 
etmektedir. İdare ilk defa ola
rak ele almıf bulunduğu Sakar
ya, Fırat, K1zıhrmak, Yeşil.ırmak 
nehirleriyle Adranos ve Kırmas-

Çok iş ! Az söz ve ya~ı _! 
Hazırlanan iş talimatı proıesı 

mühim esasları ihtiva ediyor 
H"k" f . devlet daire ve müesseselerinde kırtasiyeciliğin 46 muhtelif mevzuu tetkik için tali 

komisyonlar da kurulacaktır 
tı ırmaklarında, Adana-Kayseri 
mıntakalarJ suları üzerinde etüd· 

u ume ımkız. . "aslı kararlar almak üzeredir. Bürokrasiyi kö-
önüne geçme ıçın e .. 
k"nden kaldırmak yolunda at ı lan adımların ba_şu~da kayıt,. ~azı ~e 

h . K6y ve ıiraat hayatımıza ait bütüo me,eleleri ve bunların hal
.. 

111
• ?1ü~knn kılıcak projeleri teıbit maksadiyle toplanacak ol~n 
~f~cı köy ve ıi aat ka\kınmt konıresi,, ne ait hazırlıklar bıt

lllıttır. 

ler yapmaktadır. . .. 
idare bu sular üzerınde mute-
addit tarassut istasyonları tesis 
etmiş ve enerji istihsali için bir 
çok baraj yerleri bulmuştur. E
sas Mendres nehri ile Çine ve 
Banaz çaylar,nda birer, Sakar
yada iki, Gedizde. 1, Fıra~.ta 5, 
Murat suyunda ikı olmak uzere 
13 yerde baraj tesisi etrafında 
tetkikler yaı\maktadır. idare 
ıimdiye kadar biri Çatalağz.ı~d~ 
45 bin kilovat takatında dıgen 

d
u . l . . tanzimi gelmektedir. Hükümetımız bunun ıçın, bu
osya ış erının k dosya mua-

tün Vekaletler ve devlet d airelerinde a y ı t, yazı. ve . .. .. 

.Kongre, ota bir komisyona ayrılarak çalııacaktı ... Ayrıca ~irço~ 
talı komisyonlar vardır. Ana komisyonlar, bağ ve bahçe zır~atı, 
tarla ziraati, hayvan yemi, hayvanat ziraat sanatları, marketıng, 
tedrisat, ınevıuat, ormanc1bk •e temenniler kom\syonlard.ır. . 
T~ilit komisyonunun tili muhtelif mev~ular~ . aıt vesıka· 

konıısyoııu, merkeı kadroıu ve lar, bir taınıfe tabı tutularak 
taıra yayım letkilitı ve ban· kısımlara ayrılmııtır. ~ . 

melelerinin birleştirilmesini ve aynı esa.,lar. d~iresı~de ış gorulme-

l kt d r Bu maksatla hır ış talımatı hazırlan-
sini temine ça ışma a 1 · 

mıştır . . . 
İş talimatının esasları dahıh- EVRAK TEATİ BÜROSU: 

kalar, k&y birliklerini ihtiva Ttırkiye ziraatioe umuma hır 
etaıck iiıcre "vekilet bünyeai,, bakıf, ekstanıiyon vork denen 
k.oaıiıJonuclur. Bat •e bahçe ve köylere modern ziraati yay-
ııraati komiıyonunun: bağ, mey- mak ve köy kalkınmasını . en 

Kütahyada 60 bin kilovat taka
tında yurdun bir çok mınt~ka
larına ve yeni kurulan fabrıka-
lara enerji verecek iki mı~tak~ 
elektrik santralına aid yroıelerı 

ye vekaletinde emniyiye~ ~mum 
müdürl'iğü arşivinin tanzımmden 
elde edilen müspet neticelere 
dayanmaktır . Bu talimat b~şve -. 
kalette vekaletlerin se\ahıyetlı 
mümessillerinden mürekkep ola
rak toplanan komisyonda tetkik 
ve az bir tadille kabul edilmiştir. 

Talimat bütün vekaletlerde, 
vilavet ve devlet dairelerinde 
meri o\acak ve ihtimamla tatbik 

o\unacaktır. 

İş talimatının en mühim ha
reketlerinden biri de merkezde 
postahanede bir Başvekilet.e 
bağlı (Evrak teati bürosu teşkı
lidir. Cumhur başkanlığı, baş
vekalet, genel kurmay başkan
lığı, bütün vekalerler ve daire
leri, müstakil umum müdürlük
ler, milli bankalar, diğer ehem
miyetli resmi müesseseler ve 
cemiyetler, şirketler bu ( evrak 
teati bürosu ) teşekkülüne bağ
lanacaktır. Taşrada büyük vi
layet merkezlerinde fayda gö· 
rüldüğü takdirde gene bir ( ev
rak teati bürosu) kurulacaktır. 

va ıeytin ve ~ay, sebze ve çi- kasa yoldan temin et~ek tek-

haz•rlamış bulunmaktad1r. 
-·~ '3!+-'" 

çe1i: tili komiıyonları vardır.Tar-1 niği olan ıekil ve tatbıkat hak~ 
la ziraat komiıyoıau, kuru ve 1 kında resmi bir Amerikan esen 
•ulu ıiraat, gübreler, nebatlar 11 bize benzer ve biıi alikadar 
ıılib', mücadele, makineler ola- eden . bit . çok. safhaları ola~ 
rak umuaıi; buğday ve arpı, , Amerıka zıraatı hak~ında ~ea 
yulaf, masır, çavdar, pirinç ola- 1 mi bir eser, Amerıkada zırat 

Dünkü ve bugünkü Talimatın tatbik olunacağı ma· 
kamlar, mesleki hususiyetlerine 

tak hububat; üçüncü olarak da kalkınmada bUyük rol oynıyan 
~akliyat \ili komisyonlarını Hl- Amerikan kooperatif sistemi, ı~-
lıva etmektedir. kil ve nevileri hakkında İngıl-

Hayvan yemi ~omiıyonu ta· tere ziraat nezaretince yaptırıl-
bit ve ıuni çayırlarla, yemeklik mıı bir tetkik, latin meml,ket_-
ba\diyat ve ıaire yefil ıilo tali lerinde zirai sendikalar ıeklı, 
konıityonlarma ayralmakbdır. \ oıabiyeti ha1'kında bir eıer, 
Hayv•nlar komisyonu evveli \ köylü birlikleri tarzında olan 
umumi ·u~ huıu t o'anlarıa kooperatifler sistemi, atatü ve 
"4u4'i•MD, alay.-tıuı maasuuer ı· ıariıtaa ziraat teıkilitı ve 

nin kıymetleadirilmeai; lluıusi J Amerika ekstansiyon sistemini 
olan kısımda da at~ıhk, •ıtır- 1 
cılılc, davarabk, 1ı&y hayvaola- naııl kendi ihtiyaçlarına adapte 
rı ve tavtan ~ııımları bulun· ettiği hakkında dikkat ve alaka 
maktadır. ile okumaya değer resmi bir ra-

. Ziraat ıuatları komiıyonu, por .. 
Alkol ipekb6cekçiliji. arıcılık ikinci kıaımda dokümanlar 
fili ltomiayonlanna, marketing vardır: Belli ba7h memleketler 
komiıyonu nakil vaııtalan, ıarf ele alınarak her birinde güdüm · 
(amhallj) ıtandardizaayon alış lü ekonomik ziraate tatbik tekli 
•e ıatıı orıaniıaıyonu Uli ko- ve her birioin ziraat listesi hak-
•ieJoillarını; tedrisat llomiıyo· kında Pariatc evvelki yıl tertip 
nu ilk tedriaat, orta tedrisat, 
yilkıek tedrieat, profesyonel 
melıttpler, kurelar tili komis
yoelar1na aynlmaktadır. 

Mevzuat komiıyonunun tlli 
komisyonları ıunlardır : Kadaı· 
tro ve toprak kaaunu, ziraat 
~•yifi, zirai kod, köy kanunu, 
ıtraat ameleai... 

ANA DIREKTIFbER : 
Konrre ile yalnız mfiıpet bir 

plln ve politika değil, biltlln 
mem'elcette bu plin ve politi
kayı ve dalına dinamik halde 
tutacak, beı.;uııiyecek Dir fikir 
~treyanı vOcuda getirmek için 
ana direktiflerin en kııa yoldan 
r ı· ea ızaayonuna yarıyacak baıı 
tckn!k dokiımanlar terceme · ve 
tektır ettirilmiştir. 

Konire ruzoameıinde babiı 
nıeuuu edilen her mevzu için 
ayn ayrı raporlar bazarlanmıştır. 

Ana direktifler kitabında Ata· 
tlirkOn ziraat hakkında muhte• 
lif tarihleraeki direktifleri, pa ti 
proırammın ıiraate ait madde· 
leri, 1937 ikinci te9rin tarihli 
Atatürk nutkunun ziraate ait 
kıımı, Celal Baya .. 'ın bük1lmet 
propamında airaate ait nutku 
'fard•r. 

OOKOMANTASYON: 
~•apeaia tetkik ecleeeil 

olunmuş enternasyonal bir kon
ferans seriıi, Amerika ziraat 

nezareti tarafından orta Avrupa 
memleketleri ziraat politika ve 

ıiatemi baklcmda yıphrılmıt bir 
dOd. 

Üçüncü kısımda, Türkiye ik
tisadiyatını tdkik için Celal Ba
yar tarafından Amerikadan da
vet edilmiş olan ilim heyetinin 
Türkiye ziraati hakkındaki ra· 
poriyle, markentinğ denen piya-

sa için piyasanın icap ve ibti
yacatlarına uygun yetirşirme ve 
piyaaaya ıevketme tekniği ve 
teşkilatı hakkında lngiltere zi:_ 

raat nazırlığı tarahndan taze 
meyva markettngi için yaptırıl-

mış tetkikleri havi iki eser, bü
tün Tilrkiye mallanna tatbik 

şekillerini gösterir Ziraat Veki 
leti marketing servisince vücu
da getirilmiş eser, marketing 
tekaiiiai göstermek için Türki
ye, Yunanistan, Bulgaristan a· 
raıında bir tütün kıymetlendir
me antantı lüzum ve faydaları 
hakkında Balkan tütün l<0nfe-
ransı için ba~ırlanmıt etüd var. 

Kongre, kuvvetli bir ihtimale 
ıire llciaeil .. riain on betinde 
top&aaaur. 

hava durumu 
Ankara 8 - Devlet Meteo

roloji işleri \&mum müdürlüğün
den tebliğ edılmiftir: 

Dün sabahtanberi devam e: 
den karın toprak üıerindekı 

ve t \!şkilat larını!l icaplarına uy
gun olamak veya talimatname
deki m ı dde\eri tavzih eyh mek 
üzl!re hus usi talimatnameler tan 
zim edebilecekltrdir. Yalnız bu 
hükülmer a na prensipleri ihlal 
edemiyecektir. kalınlığı Yozgatla 1, Niğde de 

2, Bolu da S, Ulukışla da 27 san· 
timetredir . 

Rüzgar vaziyeti: yurdun her 
te ılı.c..cl - cmul.ı~'k G-"-mJıfic.'lliÜ..:: 
şimali ıarkiden fırtına halinde 
devam etmiıtir. 

Talimat projesi pek yakında 

\ 
Başveka\ete takdim kılınacak ve 
Başvekalet tarafından .tetkik 
"~ t,ı:\hn\iinc\en sonra talımatta 

1 yenilııder ve tacııııer yapuauu 

mesi Başvekaletin müs:ıadesine 
bağlı olacaktır. Bs takdirde üç 
senede bir toplanacak ~ omisyon 
ic ıp e ılen tadilleri yapacaktır. 

Y drmki (bugünkü) muhtemel 
bava vaz:yeti; yurdun ve civar 
memlekdlerin üzerindeki hava 
vaziyetine naıaren doğu ve ce· 
nu ıarki bölgesinde havanın 
kapalı, yer yer yağışlı, Orta 
Anadoluda az bulutlu ve yağışlı 
geçeceği ve rüzgarın şimalden 
oı ta kuvvett~, Ege cenubunda 
kuvvetle eseceği tahmin edil-
mektedir. Bugün Ankarada ha
va bulutlu, öileden sonra çok 
bulutlu geçmiş, rüzgar saniyede 
6 metre süratle esmiıtir. Azami 
sühunet 9 derecedir. 

Hava tazyiki 682 milimetre 
deniz seviyesine göre 752 mili-
metredir. Bugün lstanbulda ha
va kapalı geçmiş, rüzgar saniye
de 6 metre sllratle esmiştir. Aza
mi sühunet 14 derecedir. Hava 
tazyiki 664 milimetre. Civar 
memleketlerde ha\ a vaziyeti: 
Atina, Selanik, Sofyada açık 
Bükreıte az bulutlu, lskendo
ron ve batumda yağıılı geçmiş
tir. Sühunet azami 18 derecedir. ---

C. H. P. 
Ocak kongreleri 

Ba~tarafı 1 ici sayfada 

Salih Akbaı, Mustafa Rüştü 
Baıkoru, İhsan Taş. 

Yedek üyeliklere: 
Rifat Aker, Hilmi Tükel, Zeki 

Başaran. 

Delegeliklere: 
Zahire Meodres, Ahmet Emin 

Arkaym, Salih Akbaş, Doktor 
Ziya İteri. 

Yedek delegeliklere: 
Bernev Ercan, Lütfiye Başa· 

ran, Mustafa Rütü Başkoru, 
Mehmet Ali Sez~in ıeçilmitler
dir. 

MEMURL 6.RIN VAZİFE 
VE MESULİYETİ: 
memurların bütün kudrt: Lleri· 

le mevcut vazifeyi, ı . e) fi yete 
halel gelmek ~izin, az1mi süratle 
bitirffieleri, bu hususta mesul 
olan amirler tarafından ehem
miyetle takip ve temin oluna
caktır. Her memur icrasile mü
kellef olduğu işi, derhal ve is
tizansız olarak yapmaya mec 
burdur. İstizan ancak kanun, 
nizamname ve emirnamclerde 
sarahat olmıyan ve bunlarda 
yeri bulunmıyan yeni işler ve 
kanun veya nizamnamelerin sa
rahaten istizana talik etliği hu
sulara münhasır olacaktır. U-
sulsüz istizanları itiyat edinen 
memurların bu hareketi acemi
lik veya bilgisizlik sayılarak 
sicillerine geçirilmekle beraber 
haklarında memurin kttnunu kü-

klimleri tatbik edilecektir. Yersiz 
istizanlarla iş sahiplerinin işle
rinin gecikmesine sebebiyet ve
renler hakkında ayrıca inzibati 
ceza verilecektir. 
VİLA YETERDE TATBİK: 
Tali mat hükümlerinin tatbiki 

vilayet ve kazalarda vali ve 
kaymakamlar tarafından takip 
olonaca'k tır. İşlerin geç kalma
sından da her teşekkülün kendi 
müdür ve şefleri mesuldur. Ma
hallin en büyUk mülkiye amiri 
kendilerine bağlı bulunan biitün 
teşkilatı kontrol ederek talimat 
hükümlerinin tatbik edilip edil
mediğini tetkik eylemek salihi
yetini haiz olacaklardır. 

Büroda daimi bir memur bu
lundurulacak ve bu teşkilat sa
yesinde teati yerinde her saatte 
evrak alınıp verilecektir. Mec-

buri teati saatlerinde her veka
letin mesul memurları hazır bu
lul' acaklardır. Müstacel işlerle 
zarfların açılması, şifreler, tekil
ler, doğrudan doğruva makam-
ae11a Cl&L vl<•u " . ..... ı~ıar, lııarct 

ler, mahrem kağıtlar ve bunla
ra benzer diğer husus\ar hak
kınd iş talimat projesine vazih 
hükümler konulmuşiur. 
TAKİP VE TEFTİŞ : 
Merkezde her dairede umum 

müdür muavinleri ve muavin bu
lunmıyan dairelerde şube mü
dürleri veya şefler hergün da
ireye gelen ve giden evraktan 
takip ve cevabı müstelzim olan
ları not edecekler, muameleleri-

nin muayyen müddetlerinde ne
ticelendirilmesini ve harice ya
zılanlardan tekidi icap edenleri 
de yaptıracaklardır. Mesai sa
atleri bittikten sonra memurla· 
rın masaları muayene edilecek-

tir. Muayyen müddeti geçmit 
evrak bulunan memurlar ceza
landırılacaklardır. 

YAZI İŞLERi : 
iŞ talimatının mlihim madde· 

lerinden biri de, yazılarda umu
mi tahrir esaslarıni\ ve hassa
tan sadelik ve icaza çok dikkat 
edilmesini emreden hükümdür. 

işlerin çok sözle ifadesinden 
bir fayda hasıl olmıyacağı ve 
böyle bir hareketin amir ve ma
fevkler üzerinde eyi bir tesir 

bırakmıyacağı memurlara bildi
rilecektir. Talimat, yazı mese
lesinde (çok iş, az söz ve yazı)
yı prensip olarak almıştır. 

Plan ve ihzarlara, hulbalara, 
mafevk ve madunlara yapılacak 
hitaplara, kağıtların ıekillerine 
ve renklerine, kopyalara, baş
lıklara ve bun~ benzer husua
lara dair it talimatına sarih 
maddeler konulmuştur. 

JMZA SALAHİYETLERİ: 
Buiüne kadar muhtelif veki· 

Devamı 3 Uncl uhlfeda 
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Hadiselerden ilham : 

Düşünememişler ç k iş!Azsözve yazı •• •• 
ZABITA 

HABERLERİ :ı 
Erbeyli İncir ıslah is- -

tasyonu müdürlüaünden: 
İncir ıslah istasyonundaki yüz 

elli bin kilo miktarında tahmin 
olunan incir, menengeç ve ka
raağaç kütükleri bu ayın 27inci 
günü saat 11 de pazarlıkla ar
tırılarak sablacağmdan mahal
linde tesellüm şartiyle incir kü· 
tükleri için kilo.su elli santim
den ve diğerleri için kilosu bir 
kuruştan öteye artırmaya talip 
olanların yazılı gün ve saatta 

Bir gazetede okudum. 
Amerikada; meşhur hayali 

romanlar yazı cısı Ve ls'in son 
yazdığı yine muhayyel bir ro
manının senaryosunu radyo ile 
neşretmişler. 

Roman; Merihlilerin dünyayı 
zabdetmek için haceri semavi
lere binerek felekzede kürrerui
ze hücumlarını ve bittabi bu 
arada cereyan eden bir sürü fa
ci&ları tasvir etmekte imiş. 

Radyonun neşriyat proğramın 
da bu romanın senaryosunun 
ncşredileceği yazılı olduğu ve 
bittabi herkesçe bilindiği halde 
radyo idaresi neşriyatı öyle bir 
tarzda yapmış ki herkes haki
katen Merihlilerin dünyaya hü
cuma kalktiklarını ve yalnız 
Vels'in muhayyelesinde canla
nan facıaların da yer yer vaki 
olduğuna inanmış ve kadın, er
kek, çoluk, çocuk binlerce Nev· 
yorlslu; gece yarısı sokaklara 
dökülmü~ler; Merihlilerin attık
ları veya atacakları gazlardan, 
mermilerden canlarını kuı tar
mak için kendilerine sıgmacak 
yerler aramağa başlamışlar. 

Bu patırdıya zabitada ayak 
uydurmuş; velhasm saatlarca 
süren bir hay huy Neyork so· 
kaklarını saatlarca bir mahşer 
yerine döndürmüş. 

Bunu ağır başlı bir gazete
miz de okumamış olsaydım ; 
yazı kıtlığında uydurulmuş za· 
rarsız bir şaka diye telakki 
ederdim. Fakat hadiseyi yazan 
gazetenin şahsiyeti; ciddiyetine 
en büyük bir zıman olduğu ıçın 
dogruluğuna inandım. 

Likin; şu Nevyorklılar çok 
tabansız ve o nisbette de dü
şüncesiz kimselermiş. 

Radyonun verdiği bu haberi 
soğuk kanlılıkla dinleyip telaş 
yerine düşünselerdi; farzı mu
hal olarak dünyalar arasında 

böyle gidip gelme imkanı ol
saydı;merihinde çoktan istila edil
miş bulunacağını ve o yıldızı paylaş 
mak için de dünyanın muhtelif 
şehirlerinde üçler, yediler, do
kuzlar veyahut kırklar konferansı 
adı altında bir çok konferans-
lar kurulmuş olacağını anlarlar
dı. O, geldıkleri bildirilen Me
rihlilerin de bu konferanslarda 
yurtlarının nasıl paylaşıldığını 

dinlemeğe memur delegeler ol
duklarını tahminde güçlük çek
mezlerdi. 

Düşünememişler bu kadarcık 
teyi .• 

Ç. o. 
-·~· -

Köy işleri: 

Koçarlıda 
Köy salmaları indiriliyor 

Koçarlı (Aydın) Koçarlı mer
kez köyü bu yıl köy namına 
yaptığı Burçak, Buğday, Arpa 
Bakla zeriyatından 1000 lira ge
lir temin etmiş bu suretle köy 
halkmın, köy işleri için ödemek 
mecburiytinde bulundukları sal
ma yan yarıya inmiıtir. Kamun· 
bay Osman ve muhtar Mehmet 
Çoban gelecek yıllar, köy şah
siyeti namına daha verimli ge-
lir kaynakları temin etmek su
retiyle salmayı bütün bütün kal-
dırmak azmindedirler. 

Kam una eahil diğer beş kö · 
yün de köy şahsiyeti namına 

yaptırılan zeriyatla köy sandık
larına epeyce gelir temin edil· 
11ti1tir. 

Ba,br fı 2 inci sayfada 

let ve resmi m tiessesclerde imza 
salahiyetine ait türlü şekiJler 
cari olmataydı. Bürokrasinin 
önüne geçecek olan bu blimat
nanıe bu esaslı noktayı da l.ö 
künden halletmiştir. 

Talimatlar ve talimat mahiye
yetini haiz tamimler, Başveka

lete, genel Kurmay başkanl •ğı 

na yazı lacak mlı harrerat, ve 
kaletlere yazılaceak t!hemmiyet· 
1i yazılar, yeni bir hak ve vazife 
tevlit ve tehmil eden tahrirat, 

vekalet makamrnın bizzat imzasını 
tensip edeceği evrak ve mühim 
şifreleri bizzat vekiller imzalı

yacakhr. 
Bunun haricinde kalanl"arı u

mumi kati? veya m·Javinleri, 
müsteşarlar muavinleri, şube 

müdürleri ımza edebilecekler
dir. 

Evrakın ehemmiyeti ve veki· 
lio, umumi katip, muavin, müs
teşar ve müdürlerin imzahya
cakları evrakı vekalet makamı 
tayin edecektir. Vilayetlerde va
liler vekaletlere yazılacak mu
harrerat ve telgrafları bizzat 
imza edeceklerdir. Sair makam· 
laı ile olan muhabereler için 
muavin ve m f ktupçulara imza 
salahiyeti ve rilebilecektir. 

Vekiller her hangi bir suretle 
merkezden ayr . ldıf< lan takdirde 
daki c..ımhur ri) as etine ve Bü 
yük Milltt mecllsine yazıla c ak 
tezkereler behemehal kendilf
rine imza ettirilec.!ktir. B"r em
ri veya ka 1nın teklifini ihtiva 
eden hususlarda muhakkak ve
killer tarafından imz •lanacakt r. 
Bunun haricinde \·ekaletlere 
veya Başveld\lete yazılacak ya
zıların umumi katip ve müste
şarlar tarafından imzalanması 
kabul edilmiştir. 

DOSYA İŞLERi : 
İş talimatnamesinin tatbik e

dildiği dJird <:! rin dosyala ı, 
mevzularına gö :·e, ilmi bir şe

kilde ve desimal sistem üzerine 
tasnif edılmiş plan ve şemalara 
tevfikan tutulacaktır. Dosya 
plan ve şemaların ne şekilde 

tertip ve tasnif edilecel< lerini 
tavzih maksadile ayrıca bir nü· 
mune talimatnamesi hazırlan
mıştır. 

ARŞİV İŞEERİ : 
Vekaletlerde, müstakil umum 

müdürlüklerde, diğer resmi te
şekküllerde, hulasa iş talimatı
nın tatbik edildiği bilumum da
irelerde teşkilat ve malzeme 
noksanlığından doğan ihtiyaçlar 
itmam edilir edilmez ( arşiv 
müdürlükleri ) ihdas edilecek 
ve dosya, evrak, daktilo işleri
nin birleştirilerek tedviri vazi-

Siyasi bir suikast 
Baştarafı 1 inci sayfada 

rafında dolaştığı nı ifade ettiğini 
ve bütün sprgulara sükunetle 
cevap verdigini söylemiştir. 

Paris 8 - Hitlerin huıusi 
doktoru Münih Üniversitesi 
profesörlerinden Gran ile pro
fesör Mağniis Hitler tarafın
dan verilen emir üzerine buraya 
gelerek V on Raftın başı ucuna 
git~işlerdir. 

Alman matbuatı bu suikast . 
ten bahsetmekte ve Almanya
daki ecnebiler için fena akıbet
ler doğuracağını işaret etmek
tedirler. 

fesi bu müdürluklere verilecek
tir. Bu müdürlükler doğrudan 
doğruya dairenin en büyük ami
rine merbut ve müstakil bir şu

be hal"nde idare edilecektir. 
Arşivle rin ne şekilde tutulacağı 
ela talimatnamede mufassalan 
izah edilmektedir. 

BU İŞİN MASRAFI : 

Hakaret etmiş 
Cuma m-ıhallesinden Nuri oğ

lu Suat Meyremi tahkir eden 

Ali kızı Kamile adliyeye veril

miştir. 

§- İzmirli olup Aydmda şo
förlük eden Hamit oğlu Meh
md Gülte i tahkir eden ~u iş-

leri mühendislerinden Haydar 
oğlu Osman Bağatır yakala11a
rak adliyeye teslim edilmiştir. 

Bıçak taşımış 
§ - Aydında kunduracılık 

yapan Mehmet oğlu Muıtafanın 

Erbeylide incir ıılah \stasyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

9, 12, 15, 18 

Aydın As. Sa. Al. Ko
misyonundan : 

İş talimatına tabi olacak da
ire v~ müesseseler şimdiden bu 
işin icap ettireceği masrafı tes
bit etmektedirler. Bu iş için 
sarfı icap eden para tayin olun
duktan sonra talimat Başveka
lete takdim olunacak ve verile
cek emre göre derhal harekete 
geçilecektir. Aydın birliğinin ihtiyacı için 
• - ( 96000 ) kilo yulaf veya arpa 

iktisat Vekaleti sanayii ~!·:m:~:~:.me il• münakasaya 

ruhsa tsıı bıçak taşıdığı görüle
rek yakalanmıştır. 

Yakından tetkik .edecek ı •• ~;:::~!c:~ı::,.·ı;;:-:~ ;~0~~i::~ 
teşrin 938 cuma günü saat 10 

• - da Aydın askeri satın alma ko
İktısat Vekaletine bilvasıta ve-Baş tarafı birinci say'ada 

yon bakımından elde edilen bü
yük fayd:\ları göstermektedir. 

Y r lnız Almanya da devlet teş
kilati ve hususi teşkilatla be 
raber bine yakm rasyooalizas~ 

yon enstitüsü işlemektedir. 

misyonunda yapılacaktır. Arpa-
ya bilavasıta bağlı olan sınai nın muhammen bedeli 4195 lira 
müesseselere İkhsat vekaleti 2 k y l O uruştur. u afın muhammen 
tarafınd?ı:ı emredilebilecektir. bedeH 4435 lira 20 kuruştur. 
Vekalet, lazım gelen ıslahatı hu · Yulafın ilk teminatı 332 lira 64 
susi müesseselere tavsiye ede- A lk 
cek tir. kuruştur. rpanın i teminatı 

· 314 lira 64 kuruştur. Şartnamesi 
Iktısat Vekaletince herhangi 

Aydında askeri satın alma ka
bir sanayi şubesinde tatbiki lil-

misyonunda görülebilir. Taliple-

Sanayii ve sanayi şartları ile
memlekt tlerin duyduğu teknik 
ve iktisadi ı, on trol ibtiyacı, mem 
leketinıiz için daha şiddetle his
sedilmektedir. Prensip olarak 
L u kontrol neticesinde alınması
nın gerekli olduğuna hükmedi
lecek ıslahat tedbirlerinin bütün 
sanayie t-ıtbi '< edilmeoı i icabeder. 
Fal<at hn usi sermayel~re bu 
tatJilc mec 1,uriyetini yüklemek 
imldi ıl ınna şimdilik malik de
ğiliz 

zumlu görülen ıslahat projeleri rin mezkur günde kanuni vesa· 
1 bu sanayi ile alakadar müessc· · iklerile birlikte komisyona mü

se ve kimselerin mütaleası alın-
rac a at etmeleri ilin olunur. 

dıktan sonra hazırlanacaktır. 918 
Kanunun tatbiki için yukar- 9-14-19-24 

da yazılı müesseselerden lüzum 

Aydın tapu 1;·icil 
muhafızlığından 

görüldükçe istenecek ber türlü 
malumatı bu müesseseler İkh 
s at Vekaletince tayin olunacak 
şekil ve müddetler içinde gön 

1 de rmeğe mecbur olacaklardır. 
İlk adım olmak üzere devle

tin sermayesi ile alakadar oldu
ğu fabrikaları yani sanayi, 
maden ve deniz işleriyle uğra

şan bilumum müesseseleri elele ' 
almak ve bu suretle biran ev 

Davilya köyünden Hasan oğ
lu Ali ile karısı Ümmühanın 
murisleri balcı olu Ali mahtumu 
Hf\san Aliden gelmek suretiyle 
namına intikalen tescilini iste· 
diği Davilya köyünün koca or
man mevkiinde doğusu hacı 
Mahmut kızı batısı yol ve kıs
men boşnak Muharrem güneyi 
yol ile çevrili 5514 M2 M2 ot
lağın bulunan kayıtlar tatbik 
edilmek suretile tasarrufunun 
tahkiki için gazete ile ilin ta
ribinden 11 gün sonra mahalli
ne memur gönderilecektir. 

vel yapılmasında umumi men
faat görüien s anayii gene bir 
an evel en rasyo ·ı el bir h .ı le 

getirmekle bu işin başlaı gıcını 

ve büyük sanayiimizin normal 
işletme şar 1 larını temin e tıuiş 
oluruz. 

Projede hufüsi nıües s e'iele,.de 

yapılması lazımgeL n ıslahatın 
devletçe tavsıye öJ ile ikt f.t edıl

miştir. Y ~lnız devletin bu tav
siyelerini dikkate alaı ak ittihaz 
edecegi fiyat nisbeti gibi ikti
sadi tedbirlerin bilvasıta bu 
suretle bu müesseseleri ıslüha 
sevkedeceği gibi, bu projenin 
hükümlerini tatbik ederek 
ıslah edilmiş bir devlet fabri
kalarının elde edeceği rasyo
nel neticelerden istifadelerini 
de temin olacaktır.,, 

PROJENİN ESASEARI: 
9 maddeden ibaret olan pro· 

jenin esaslı hükümlerine göre 
İktisat vekaleti, milli endüstri 
muafiyetinin rasyonel ilerlemesi 
gayesiyle gerek hususi serma
yeli olan, gerek sermayesinde 
kısmen veya tamamen davlet 
iştiraki bulunup bilvasıta veya 
bılavasıta kendisine bağlı olan 
bütün müesseseler·in işletme, 
idare ve işleme şartlarını, eko
nomik vaziyetlerini ve bu mak
satla bunlara ait evra \c ve ve 
saiki tetkike salahiyetlidir. 

Yapılan tetkikler net:cesinde 
ıörü!en ııoksanlıklarıo ıslahı 

İstenilen malumatı mazaretsiz 
muayyen müddet içinde vermi
yen, noksan veya yanlış bildi
ren şahıslaı·, şirket ve müesse
selerin müdür veya mümessilleri 
5 Jiradan 25 liraya kadar hafif 
para cezasile cezalandırılacak

lardır. Tekrarlanması halinde bu 
ceza iki kat olarak alınacaktır. 

Vasıtalı veya vasıtasız İktisat 
Vekaletine bağlı bulunan mües 
seselerin bilançolarının bu te 
şekküller idare merkezlerince 
teferrüatlı tetkiki İktisat Ve
kili veya tayin edeceği kim
selerin huzurile yapılacak

tır. Bu kanunun tatbiki ıçın 
İktisat Vekaletinin tayin ey
lediği memurlar 3003 numa
ralı endüstriyel mamulatın ma
liyet ve satış fiyatlarmın kon
trol ve tesbitiyle alakalı kanun 
ile 3008 numaralı iş kanunun
nun sanayi müesseseslerinde 
yapılan teftişler hakkında ve
receği salahiyet ve mesuliyet
leri haiz olacaklar ve bu ka
nun hükümlerine göre cezalan
dırılacaklardır. 

Projenin tatbiki için İktisat 
Vekaleti bütçesine 50-130 bin 
lira tahsisat konacaktır. Layi
hanın Kamutayın bu devresin-
de kanunlaşması muhtemeldir. 

••••••• t 
......... . Abone şeraiti . . . 
: 
: 
: . . . . 

Yıllığı her yer için 6 lira . 
Altı aylığı 3 liradır. 
İdare yeri: Aydında C. H. 

P. Basımevi. 
gazeteye ait. yazılar için 

~ yazı işleri müdürlüğüne, Han
i lar için idare müdürlüğüne 
i müracaat edilmelidir. . ··~ ··········"············ .. ··············•····· 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa yed
lerinde mevcut resmi belgelerile 
mahallinde bulunacak memura 
veyahut o güne kadar 956 fiş 
numarasile tapu sicil muhafızh
ğına müracaatleri bildirilir. 

921 

Aydın tapu sicil 
hafızlığından: 

mu-

Yusuf oğlu Eyüp ve efradı 
ailesine verilen Koçarlı taş kö-

yün Arif oğlu mevkiinde şarkao 
Aydınlı Aziz garben Ahmet oğ
lu Zeynel şimalen kara hafız 

cenuben Zeynel iJe çevrili 300 
ağaç zeytinlik tasarrufunun tah
kiki için gazte ile ilan tarihin
den 11 gün sonra mahalline 
memur gönederilecek tir. Sözü 
geçen yerde mülkiy*"t veya her 
hangi bir aynı ha iddiasında 
bulunanlar varsa resmi vesika
larile birlikt~ mahallinde bulu
nacak memura ve yahut o güne 
kadar Aydın tapu sicil muhafız
lığına 957 fiş numarasile müra-
caatları ilan olunur, 919 
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" 
111 1'apu Sicil Aydın Tapu Sicil 

"':h~/ıı/ığından: muhafızlıg"'ından : 
·llbı 292 t .h 

Jılı t arı ve 743 sa-
apu ıenedile N · 1. k" ü Ortaklar köyil muhtarı Kan· 

IUUrı • · aıp 1 oy b l M h d 2510 kaytı ıçınde ve halen ortaklar er oğ u e me güzeye 
ı&aı .••~arı içinde kalan üç dö- sayılı kanuna ait meyvelik ta-

ıncır b • limatoamesine tevfikan evvelce 
ıab'b' '- •içesi eşcarmın sa-

l ı •U d İlbaylıkça verilmi• olan mezkfır 
1 

1 ' a aıından Caferağa ~ 
aı' •~i Abdullahm 331 yılında köyün imam tepesi mevkiinde 
lbeaıle ve t' . b 'b' dog~ uıu yol ve idris karısı Mer-ill k raıe ıoın ermucı ı 
lb arıs F H yem batısı imamog~ lu mustafa . ı atma ile oğlu ü-

~Y~ne ve Hüseyinde 340 tari- kuzeyi yol güneyi Nasuh oğlu 
~~ e ölmesile karısı hanımla Mustafa ile çevrili 12 dönüm 

0~ q Şükrüye ve Klzimeoin 932 72 zeytin 30 delice 92 incir 
Yı ında ölme ·1 k d ' . d .. fidanlıg~ ı kutmandan metrük olup 

sı e en ısın en on-
ce ölen og·t H" . . vl tapuca kutman namına kayıt 
Şak .. u useyının og u 
d ruye münhasır bulunduğun- bulunmadığından ilan tarihin-

b
an ve bu verese taraf.odan den itibaren 11 inci güoü ma-

a ıra f • hallinde sebebi tasarrufunun erag edilmek istenilmiş 
~e dcynine ait kayıt olmadığın· tahkikine memur göndcrilece-
an ve hudutlarıda doğusu ev- ğinden bu mahal üzerinde aynı 

Ye)cc Al' O bir hak iddiasında alakalı olan-ı smın halen mibri 
çalık gn · l A d lar varsa 950 fiş sayısile yerin-h uneyı evve ce o on 

l 
ıJen Nuri Erten ile çevrili bu- de bulunacak memura müra-

unan b h caatleri. 922 d .. . . u yerin udutlarında 
~f•fıklik olması ve zemininin 

kune ait olduğu belli bulunma
ınası haset..ilt gazete ile ilan 
tarihinden 11 gün sonra bu ci 
hetlerı'n t hk'ki · · .. a ı ıçın memur 
ıonderilecektir. 

Sözü feçen yr rde mülkiyet 
~;~a her harhaogi bir aynı hak l ~•asında bulunanlar varsa el
trındeki resmi vesikalarile bir-

imtiyaz aahlbl ve Umumi Netrlyat 
lıUidütO ı Etem !'deadreı 

8:11 ıldı6'1 ve r : 

C. H. P. Baaımevt 

likte yerinde bulunacak memu
ra yahutta 958 fiş oumaraıile 

Aydın Tapu sicil muhafızlığına 
müracaatları ilin olunur . 920 

l'i:!t~~ ... ~~~~ 11!..."1111 """""~~--..~·~-~"'':.ııl~~~, •rt-~... ~ .... ~~ıı:iıı~~~.:ı~ııeıı·ı~~ .... ~.~~~~ı· • 
[•] DOKTOR • 
M m 
&i Necip Aydın ~:~ 
c:1 Rontgen mütehassısı ı:ı 
t.~ Muayene yeri : Eski operatör Milat kıliniki balen ~~ 
ı·~ doktor Ziya evinde basta kabul eder. [•] 

l~l Muayene saatları : Saat 16 dan 19 a kadar ~:~ 

I:• İcabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. J~+i 
~·.s~~~s2~~~~~~~~ 911 ~-...'='• 
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: Demir iş atölyesi 
• • • • • 
1 

• 
• 

Yeni açılan ve sanatokulu me
zunları tarafından idare edilen 
DEMİR iŞ A TÔL YESİnde 
Her nevi Demir iıi, Galvanizli, Demir ve Kur

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

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 

-~~;ıe~3S""~·~849s:ES&:• 

,..,.. .............. ,,,, •.•••• ,,, .. 
Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
Eo son Pariı metoduyla ve en kolay usullerle 

bilümum biçki ve dikiş dersleri gösterir killtür 
dircktölüğüodeo tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözöniine alınarak 
geri bırakılmaması için yurt direktörü biliimum 
masrafı üzerine alacaktır ücrt-tte suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet işleri yağlı boya ve fosfor ders
leri verilir kayıt kapanmadan milraceat edin nam· 
zet fazladır fazla izaahat yurt direktör8nden alınır. 

Adreı: Gazi Bulvarı S. 7 
Biçki Yurdu S. Diker Aydın 784 

................... ~a6a• .... AAa. 

MEHMET GÜRER 
TECİM EYİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ :~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilumum alalı 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 19.99 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterileriınize iftiharla bildiririm. 

fJ f 12 ay veresiye satış Go 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul ehnez derecede ucuzdur 


