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Bay Numan 
Menemenci oğlu 
Almanyadan döndü 

İstanbul 28 - Almanya ile 
ticaret mukavelesi akdine 
memur Türk heyeti reisi ha
riciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menemenci oğlu bu 
sabah sabah saat yedi yermi 

beşte Semplon ekispresile 
şehrimize gelmiştir. 

istasyonda başvekil namı
na başvekalet kalemi mahsus 
müdürü, hariciye vekaleti 
mensubini: ajans ve matbuat 
mümessilleri tarafından kar
şılanmıştır. 

İzmir fuvarı 
Hazırlıkları devam 

ediyor 
İzmir 28 {Hususi] - İzmir 

enternasyonal fuarının bu sene 

geçen yıllarınkinden daha 
mütekamil ve daha güzel ol
ması İçin hummalı bir faaliyet 
sarf edilmetedir. ' 

Fuarın medhalı yıkılmış ve 
yerine çok güzel ve esaslı 
bir kapı yapılmağa başlan
mıştır. 

Gerek kapımn ve gerekse 
fuarın içinde yeniden yapıl
makta olan inşaat ilerlemek· 
tedir. 

Bu sene fuara bir lak ya
pılacak ve bu IAkın üzerioôe 
bir de gazino olacaktır. 

Fuarın hayvanat bahçesine 
bet çift maymun getiriliyor. 
Ba euretle bu kuun de tak
viye edilmit oluyor. 

Fuann dekorasyon işleri de 
bir mütehassısa verilmiş olup 
bu işler de bir taraftan tan
zim edilmektedir. 

lzmir belediyesi ve fuar 
komitesi fuarın tekamülü ve 
güzelleştirilmesi için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmemekte
dirler. 

Halkeoi k6,-•i: 
~~ 

Bugün: 

l - Saat 17 de köycü
lük, 20 de Yayın komite
leri toplanacakbr. 

2 - Saat 18 de Halke· 
9İ binasında güreş ders
leri deYam edecektir. · -

' 

• 

\ Franko kuvvetleri kırk sekiz kasa-
. ha ve şehir ele geçirdiler 

Salamanka, 28 (R.] - Ebri ı 
cephesinde nehiri geçmiş olan 
cumhuriyetçilerin temizlenme 
harekatı devam etmektedir. 
İstramavora cephesinde Fran· 

ko kuvvetlerinin ileri hare
keti durmaksızın inkişaf et
mektedir. 

Pişdarlar, Suvorayola kasa
basına girmişlerdir. Bu kasa
banın işgali cumhuriyetçilere 
mühim bir darbe olmuştur. 

Taarruzun ilk safhasından 
beri beş bin kilometre murab
balık arazi, dört yüz yirmi 
bin nüfu~lu kırk sekiz kasaba 
ve şehir işgal edilmiştir. 48 
tank, 1326 otomobil ve kam
yon ve bir çok iaşe madde
sile hayvan ele geçirilmiştir. 

Hangisi doğru 
Frankistlerden 4000 

esir alındı 

Hankov 28 [ A.A.] - Ecnebi mabafilden alınan haberlere 
göre Çin ordusu Konanın ıimalinde ve Envehin cenubu gar
bisinde mühim kuvvetler teksif etmektedir. 

Diğer taraftan Çinlilerin Hopeyi ve P.eypinğ eyaletindeki 
faaliyetleri devam etmektedir. 

Japon kıtaatmın Tesenıen, Tesiodeki kırk kilometrelik bir 
cephe tutan Çin kıtaatına karşı yapbklan taarruzlar semeresiz 
kalmışlardır. 

Bu muharebede Japonlar bin beş yüz ölü ve yaralı 
vermişlerdir. 

Türkiye - İran 
Hudud komisyonu 

işini birtirdi 
-~ 

Erzurum 28(A.A.] - Trab
zunda toplanan Türkiye İran 
tahdidi hudud komisyonu me
saisini bitirmiştir. 

Memleket erine dönmekte 
dönmekte olan İran heyeti bu 
akşam Erzuruma gelmiş ve 
fevkalade merasimle karşılan
mıştır. -···-
Yugoslav - italyt1n 
Jktisad Encümeni 

Belgrad 28 [ Radyo ] -
Romadan bildirildiğine göre 
Yugoslavya - İtalya Daimi lk
tisad Encümeni konferansı 
Ağustosun birinci günü Ro
mada açdacaktır. 

Mısır 

Bahriye kumandanı 
şerefine ziya/et 

lstanbul 28 ( A. A. ) -
Dün buraya gelen Mısır Bah-

riye kumandanı Amiral Mah
mud Hamza bugün cumhuri· 
yet abidesine bir çelenk koy 
muştur. 

Amiralın şerefine vali ta
rafından bir öğle ziyafeti ve
rilmiştir. 

Yugoslav-Bulgar 
çiftçi hooperati/leri 

Belgrad 28 [Radyo] - Yu
goslav Bulgaristan çiftçi koo-
peratifleri arasında vasıta ve 
irtibatta bulunmak üzere Bul
gru- kooperatifcilerioden bir 
memurudaimr mümessil olarak 
Belgrada gelmiştir. 

Nazili fabrikası mil
dürü Adanaga gitti 

Nazilli ( Hususi ) - Sümer 
bank basma fabrikası direk
törü Fazlı T orga istifa etmiş 
ve istif ası kabul olunarak bu 
gün sabah trenile yeni vazi
fesi olan Adana mensucat 
şirketi umum müdürlüğüne 
başlamak üzere Nazilliden 
ayrılmıştır. 

Fabrika müdürlüğüne şim
diye kadar Almanyada Sümer 
bank taleoe müfettişliğini ya
pan İbrahim Akçora ta~n 
edilmiştir. 

Fazlı Torganm, Nazilliden 
ayrılması umumi teessürü mu
cip olmuştur. Fazlı Torga 
Avrupada yetişmiş kıymetli 
mensucat mühendislerimizden
di. UTuo müddet Bakırköy 
iplik fabrikası müdürlüğünde 
bulunmuş, Kayseri ve Nazilli 
bez ve basma fabrikalarının 
ilk müdürlüklerinini yapmış 
ve ha fabrikaların kuruluş ve 
çok kısa bir zamanda inkişaf
larıoda büyük hizmet ve ya .. 
rarhğı görülmüştür. 

F abrikanm buğün bütün 
Eğe bölgesinde hatta Ankara 
ve İstanbul piyasalarında Çok 
tutulan ve bütün kibar bayan
ların v:e gençlerin üzerinde 
Gördüğümüz ince bir zevk 

mahsulü olan tık ve cazip · 
desenli basmaların kazandıjı 
rağbet, fabrikamızın inkiıaf 
ve muvaffakiyetinin en bariz . 
bir delilidir. 

F azli Turga, Parti, Halken 
ve ıpor işlerinde de büyük 
hizmeti görülm!lştür. Yeni · 
vazifesinde de muvaffak oJ .. 
maıını dileriz. 

Bakırköy bez fabrikası mil
dürlüğünde ve talebe mlife-
tişliğinde değerli hizmetleri 
görülen yeni direktör gelioce-
ye kadar bu vazifeyi vekale
ten Başmühendis Hikmet Sa .. 
gun yapacaktır. Hikmet Sa
gun kimyegerlikten baş mü
hendislige terfi etmiştir. 

F abrikamn terakki ve inki
şafında yararlığı görülen ve 
kendisini muhitine çok sevdi
ren Hikmet Sagunu tebrik 
eder, yeni vazifesinde de ve
rimli başarılar dileriz. 

Dün akşam Fazlı Turganın 
şerefine bir veda ziyafeti ve
rildi. Bu ziyafette fabr:ka er
kini ile Kaymkam Parti ve 
Halkevi bqk•nları bulunıpuı
lardır. Yemekte samimi .Öy
levler v~pi. 



; 
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Mübadeleden dolayı devlete intikal 
eden arazi ve çiftliklerin vaziyeti 

Bunlar toprağa muktaç olan çiftçilerimize 
nasıl tevzi edilecek ? 

Muhtelif kanun ve muahe
delerle devlete intikal etmiş 

olan veya Türk mübadilterin 
istihkakları bakiyelerine kar
ıılık tutulmuş bulunan, metruk 
arazi ve çiftliklerden içinde 
veya civaranda toprağ muhtaç 
ziraat erbabına dağıtilacak 
olanlar Bakanlar heyetince 
tesbit olunan arazi tevzii ta
limatnamesine göre tevzi edi
lecektir. Bu talimatname e
saslarına göre tevziat, tevzi 
edilecek arazinin bulunduğu 
köy veya kasabada yerleşmiş 
olanlar tercih edilmek şartile 
hiç arazisi olmıyan veya ta
sarruflarındaki arazi mikdari 
184 dekardan az bulunan ve 
bizzat ziraatle meşgul olan 
çiftbi dilelerine yapılacaktır. 

Köyde veya kasabada mu
kim ve ziraatle filen meşgul 
olup bakkallık, mekkarecilik 
Ye saire gibi iştigalleri de 
olanlar tevziden yari nisbette 
istifade edeceklerdir. . 

Sanat veya ticaretle iştigal 
ve bu yüzden iaşelerini temin 
etmekte olan bağ, bahçe ve 
tarla sahipleri bilvasıta zira
etle meşgul olsalar bile onla
ra bu talimatnameye göre 
arazi verilmiyecektir. 

Tevziat, mevcut arazinin 
genişliğine ve kıymetine göre 
evveli biç arazisi olmıyan, 
ikinci derecede 45 dekardan 
noksan arazisi olan çiftçilere, 
üçüncü derecede 45 dekardan 
fazla yeri bulunan ziraat er
babına, vaziyet ve ihtiyaçtan 
gözetilerek yapılacaktir. 

Te_,zi nisbeti esas itibarile 
bir yerde tavzi olunacak arazi 
ile muhtaç çiftçilerin adedine 
veya ihtiyaçlarına göre tayin 

• edilecek ve arazinin sulak ve 
kıraç gibi farklı olması halin
de iyi, orta ve aşağı olmak 
Uz~re üçe ayrılacak ve arala
rında bir nisbet bulunması 
lazım gelecaktir. Bu takdirde 
meseli 30 dekar iyi toprak, 
45 dekar orta ve 60 dekar 
aşağı toprağa bedel addedi
lecektir. 

Arazisi müsait olan yerler
de ik nüfuslu bir aileye iyi 
topraklardan en az 30 dekar 
en çok 45 dekar; orta top
raklardan enaz 45 ve en çok 
60 dekar : aşağı topraklardan 
en az 60 ve en çok 90 de
kar toprak verilecektir. ikiden 
fazla her nüfus için bu mik
tarlara, iyi topraklardan en 
az 15 ve en' çok 20 ve en 
çok 30 dekar ilive edilecektir. 

Bu suretle verilecek arazi 
her hane iein - kendi mevcut
larile beraber - 184 dekarı 
geçmiyecektir. 

Arazi müsait olmadığı tak
dirde bu miktarlar hane ve 
nüfus me•ıcuduna göre ve o 
nisbet dahilinde tenzil edile
cektir. 

- Sonu yann -

Barselon 
hükumetinin cevabı 
neşredildi 

Londra 28 - Barselon 
hükômetinin gönüllüler hak
kındaki cevabı neşredilmiştir. 

Bu cevap bir kabul mahi
yetinde olup bir takım muta
laalan ihtiva etmektedir. 

Barslon hük\ımeti gönül
lülerin iadesini heyet umumi
yesile kabul etmektedir. 

a.a. 

B. Hitlerin 
Mutemedi Londrada 

Bekleniyor 
Londra 28 [Radyo) - Hit

lerin mutemedi yüzbaşı Rid
man Londrada beklenmekte· 
dir. 

Yüzbaşı Ridmanın başvekil 
Çemberlayın tafandan kabul 
edileceği söyleniyor. 
~ 

ltalganın halkevleri 
inşaatı 

.Roma 28 [Radyo] - İtalya 
hükumeti halkevlerinin inşası 
ıçın otuz beş milyon liret 
teahsis etmiştir. 

Yugoslavganın 

ihracatı 
Belgrad 28 (Radyo] - Bu 

senenin ilk altı ayı zarfında 
Yugoslavyanm buğday, hay
van, odun ihracatında tedenni 
mısır ve yumurta ihracatında 
terakki vardır. 

-···-1940 Dünya sergisi 
için hazır tıklar 

Roma 28 ( Radyo ] - Ye
ni tren teşkilatı işleri faali
yetle devam etmektedir. 

Malum olduğu üıere bu teş
kilat; 1940 senesinde açılacak 
olan Dünya sergisi için ha
zırlanmaktadır. 

İnşaatta beş bin işçi çalış
maktadır. 

imtiyaz aahlbi ve Umumt Netrlyat 
Müdürü : Etem Mendru 

Ba•ıldığı yer ı 

C. H. P. BasımeTl 

--=-= - -------. 
HadiHlcr karıı•ında: 

Bir nüfus meselesi 

Bir arkadaşım anlattı : . 1 
Evvelki gün İzmirde bele

diye reis muavininin yanında 
idim. İçeriye en büyüğü on, 

on bir, en küçüğü iki, iki 
buçuk yaşlarında, üstleri baş
ları oldukça temiz altı cocuk
la orta yaşlı bir kadın girdi. 

Reis muavini, kadının ken
dine verdiği kağıdı okudu ve 
baş·nı sallıyarak sordu: 

- Bayan, kağıtta yedi ço
cuk yazılı, halbuki bunlar 
burada altı taneler. 
Kadın cevap verdi. 
- En büyüğünü iskelede 

eşyaların yanında bıraktım. 
- Pekala biraz dışanda 

bekle bakalım. Ve kadın 
çocukhrile çıkar çıkmaz zile 
bastı gelen hademeye: 

- Bana B. Avniyi çağınn 
dedikten sonra bu sahneyi 
hiç bir şey anlamaksızın sey
reden bana dönerek; 

- İşte aıizim. dedi. bir 
facia ki yürek titretiyor. 

Bu kadının kocası inhisar
lar idaresinin Cibali fabrika
sında amele imiş. Orada ka· 
zandığı ile karısını ve yedi 
çocuğunu geçindirip gidiyor 
imiş. 

Geçenlerde yaşın elli beşi 
geçti diye işten çıkarmışlar 

ve bunlarda böyle dokuz nü
fus elleri böğiirlerinde muz
tar bir vaziyette kalmışlar. 

Kadın memleketi olan Na
zilliye gitmeğe karar vermiş. 
toplanmış İstanbul belediyesinin 
yardımıle buraya gelmiş, bize
de keoldilerini Nazilliye sevk 
etmek vazifesi düş yor. 

B. muavin anlattıkça hara
retleniyordu. O sırada içeriye 
çağrılan memur girdi. 

Reis muavini; dışarıda bek
leyen çocuklarla kadını tekrar 
odaya aldı ve memura; 

- Bunlara bak ta, dedi. 
Nazilliye kadar gönderilme
leri için lizımgelen tren üc-
retini hesap et, durmasanlar, 
yollarda sürünmeden birin 
evvel memleketlerine gitsin
ler. 

Onlar gitti. Kendi kendime 
dilşündüm. 

- işte göze batmayan bir 
facia. 

Bir aileki bir kaç ay evve
line gelinceye kadar, babanın 
mahdud, fakat onları kimseye 
muhtaç etmeyen 'geliri ile 
kendi alemlerinde ve imkin 
nisbetinde mesut yaşıyorlardı. 

Lakin bir gün babanın 
yaşının haddi kemali bulduğu 
görülünce eline verilen bir 
kaç kuruşla iş;nden çıkarılı
yor ve o sabah saadetle baş-
layan ailenin hayatı iztıraplı 
bir akş~ma eriyo1". 

Baba düşünceli ve keder
lidir. 

Anne; kendinden çok yav
ruları için üzüntüdedir. Ve 
ailenin iki büyüğünün yüzleri
ni buruşturan bu iztırap ço-
cukların neşelerine sirayet 
etmiştir. 

Artık ne kahkaha, nede 
şarkı sesi var bu yuvada. 

Hayatlarında meşum bir 
tabavvülün vukuunu onlarda 
seziyorlar. 

Nihayet karı koca yeni bir 
iş için uzun didinmeden, medid 
bir uğraşmadan sonra ellerin
deki avuçlarıdaki son parala
rın da güneş önune konul
muş bir kar parçası gibi 
süratle eriyip gittiğini gürü-
yorlar ve karar veriyorlar. 
Kadın; yavrularını alacak ba-
ba ocağına gidecek, erkek te 
burada yeni bir işin arkasın-
da daha biraz koşacak. 

Artık aile parçalanıyor. 
İhtiyaç onları dağıtıyor. 
Kadın çocuklarile birlikte 

Belediyeain lütfüatıfetine sı
ğınıyor. yola çıkıyor. Doğdu-
ğu memlekete dö1&üyor. Fakat 
orada ne olacak ? 

Muhakkak ki orada kendi
sini sevret, refah beklemiyor. 
Eğer öyle olsaydı; vaktile bir 
lokma ekmeğin peıinde ora
dan ayrılıp lstanbula gitmez
di. 

Şimdi gübüz birer Türk 
yavrusu olan bu çocuklar, 
orada bakımsızlığın, yoksullu
ğun pençesine düşacekler ve 
bir sene sonra kimisi sıtmamn 
kimisi açlığın tesirile kavru
lacak. 

Nüfusu çoğaltalım. diye sı
rası geldikçe yazılar yazarız, 
bunun için bin türlü çareler 
dilşüollrüz. Ortaya bir çak 
fikirler atarız. 

Fakat işte memleketin nü
fusuna yedi çocuk daha kat
mlJ olan bir aile ki sırf bu 
yüzden bugün büylik bir ızb
rap ve felakete surükleniyor. 

Eğer bu çocuklar olmua 
hiç şüphe yok ki kan koca 
kendilerini geçindirec~k· bir 
lokma ekmeği nerede olsa 
bulur. 

Asıl düşünülecek olan bun
lardır. 

Bu iç sızlatan sözleri a6yli
yen arkaşım yorulmuş gibi 
bir an sustu. Sonra; 

- Bunu sana niçin anlab
yorum biliyormuıun ? Dedi. 
Bu mevzu etrafında bir iki 
yazı yazmışbnda onun için. .. 

Vatanın nüfusunu çoğalt
mak için dııardan muhacir 
getirtmekten ziyade memle
kette doğumun artması ve 
korunması fikrini mlidafaa• 
etmiştin da onun için. 

V. H. 
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Köycülük Konuşmalan 
__,,.__..._,_,...,..._.._........ -- -

Köylü ve içki •.• 

-2 
( Dünkü sayıdan devam ve son) 

Keyf için içilen bir kadeh 
rakı, tekerrürü halinde içeni 
rakıya esir etmekte, iradesi 
zayif olan bu yuddaşı içki 
hastalığına uğratmakta; ken
disini alkolik yapmaktadır. 
Alkoliklerin çocukları, uzviyet· 
leri alkollü olduğundan bu 
kanalla dölleri de alkollün 
tesirile dünyaya ruban hasta 
çocukların doğmasına sebeb 
olmaktadır. Fenni tabirile, 
içenlerin tohumları bozulmak· 
tadır. ki buna yaban dilinde 
•BJastophoirie=-= Tohum bozuk
luğu,, denmektedir. Erkek me· 
nisi ispirto ile zehirlenmekte 
ve doğan çocuklar sağır, dil· 
ıiz, veya deliliğe müsteid, ru
ban hasta olmaktadır. Nete· 
kim bu gün cemiyet içinde 
suç işliyen sınıf içinde, içki 
istirarı denilen dipsomanı = 
içki deliliği, alkoliklerden ayrı 
olmakla beraber, en başda 
gelen bir suç işletme sebebi
dir. 

Alkolikler içtikten sonra 
süreksiz deli mahiyetini gös
termekte olmasına karşılık, 
dipsomanililer. içmek için bat
ti suç işlerler. "Alkoliklik, 
içki itayadından doğan bir 
bir zehirlenme lavhası, dipso
maniler ise, içmeden delidir. 
Deliklik onu içmeğe zorlar. 
Alkolik ise içince deli olmakta. 

Alkolik süslü rakı tepsisi 
çeşit çeşit mezeler yaptığı 
marifeti teşhir ederek keyfli 
keyfli içer. Dipsomani ise, 
içme ihtiyacını içinde duya 
duya utanır, y~rlere geçer 
delice içme arzusunun pençe
sinde kıvranmağa başlar. Ni
hayet iztirar~ mağlüp olur. 
Kimseye göstermeden gizli 
bir köşede içer, içer, istemi· 
yerek içer. Sızıncaya kadar 
doymaz." (1 J 

Bu gibi hastalar içki bul
mak için suç işlemeği, adam 
öldürmeği, hırsızlık yapmağı ••• 
bile göze alırlar. 

İçkinin, iç örganlardan ka
raciğeri tahrip edişi, böbrek
leri, hatta akciğerleri, mide 
ve barsakları müzmin basta
hklara soktuğunu bilmiyen 
kaylü içer, içdikçe içer. Keyfe 
gelir. Kavga eder. Yanında 
tatıdığı bıçağinı; tabancasını 
çeker elinden, aklı başında 
olsa hiç yapamıyacağı bir 
cinayet çıkar yıllaca, içtiği 
bir kaç kadeh rakının verdiği 
siireksiz keyf uğruna ceza 
evlerinde izbrap çeke çeke 
stlrilnür gider. 

(1) Aynı kitabın 82-83 üncil 
sayfaları. 

Yazan : KÖYCÜ 

Adliyeye gelen işler tetkik 
edilsin, görülecektir ki işle
nen suçların amillerinin ba
şında içki gelir. 

Dört beş arkadaş içmeğe 
karar verirler. Alemlerine 
revnak vermek için kadın da 
bulurlar. İçkinin tesiri dimağ
ta çeşit çeşit istekler uyan
dırınca ortalıktaki kadın dil· 
berleşir, kıskanılır. Derken 
kavga çıkar silahlar boşaltı
lır. Yok yere insanlar ölür, 

Köy düğünlerinde rakı içil
mezse sanki eğlenilmezmiş 
gibi düğün sahibi konuklarını 
memnun bırakmak için acı
madan şişelerce rakı getirir. 
Konuklar zil zurna oluncaya, 
delirinceye kadar içer. Kav
galar başlar, silahlar, bıçak
lar çekilir, düğün yeri bir 
maktele döner. 

İçkiye esirlik, onu her şey
den tecerrüdünü mucip olur. 
Tarlasına gidip çalışmaz, ka
rısını on beş kuruş gündelikle 
çalıştırır akşam olunca bunu 
da elinden alarak ziftlenmeğe 
gider. Evinin kapısını bula
madan sabahı sokaklarda, 
içki yerlerinde eder. Sağlı

ğından olur. Evde çoluk ÇO· 

cuk perişan bir hale döner. 
İçki içe içe, sağlığmı kay

beder döşeğe düşer. Kan ku
sa kusa veremden canını iç· 
kiye kurban eder. 

Yukariki göreyler köylü 
olan yurddaşların bizzat şahi
di olduğum acı durumlaı ıdır. 
İçkiden aile mahvolur, kendisi 
hayatını yokeder. İstihsal kad· 
rosundan bir yurddaş azalır. 
Bunun zararı yalnız kendisine 
olsa bir şey değil. Milletp ya
rın için olan m.üdafaasıada 
bir elemanını elden kaçırmış
tır. 

Hangi cepheden baksak du
rum acıklıdır. Yürek yakıcıdır. 

Benim kendilerine söyleye
ceklerim bitti. içenlerin hali 
yazıldı. Onlar içdikçe kendi
leri, karıları, köy varlığı, mil
let daima en büyük sızılar 
içinde iztirab çekecektir. Bun
ların, sağlığı namına ne yap
mak gerekiyorsa el birliğiyle 
yapalım. Yazık oluyor bu kör
pe köy varlığına. 

Delilik içkiden, katillik, hır
sızlık içkiden, tenbellik içki· 
den, verem, karaciğer, böb
rek, mide 'e bağırsak hasta
likları içkiden. 

İçki, önünde durulmıyan az
gın bir düşmandır. Köylü 
kardeşlerim bu duşmanı yen
mek için bize siz yardlm edin 
içki içmeden kendinizi korta;. 
rın. içenleri içmekten soğutun. 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi 
Merkezinden 

Afyonkarahisar Maden su
yunun bir litrelik boş şişeleri, 
saman külahile beraber 9 ve 
sandıkları 50 kuruştan geri 
alınacaktır. 

Afyonkarahisar Maden su
yuna mahsus boş şişelerin ucuz 
fiatle şişecilere verilmemesi 
ve cemiyetimizin bayilerine 
yukarda yazılı değer fiatla 
iade edilmesei sayın hall<ımız-
dan rica olunur. [699] 

Aydın acenteliği 
Ahmed Nuri Sakiroğlu 

29 30 31 

Aydın Vakıf/er 

Müdür/ünden 
Aydın merkezile nahiye ve 

köylerinde vakfa aid incir 
babçelerile bağların 938 senesi 
mahsulünden birinci ve ikinci 
artırmada talip çıkmayanların 
merkezi vaziyette olan nahiye 
ve köy pazarlarında pazarlık 
saretile taliplerine satılmasına 
26111938 de karar verilmiş 

olduğu ilün olunur. 
[ 688) 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızllğından 

Vakıflar idaresi tarafından 
tescili istenilen Neşeliye kö
yünde Voyvoda Mehmet zev
cesi Hatice vakfından olan 
şarkan yol garben arap boca 
Ali vereseleri şimalen genç 
Osman vakfı cenuben tahtacı 
koca Veli ile çevrili 6 dönüm 
miktarındaki bahçenin bulu
nan tapu kayıtları yerinde 
tatbik edilmek suretile tasar
rufu tahkik edilme üzere 
gazete ile ilan tarihinde 11 
gün sonra yerine memer gön· 
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddihasında bulunanlar varsa 
resmi belgelerile birlikte ye
rinde bulunacak memura ve
yahut o güne kadar 671 fiş 
numarasile idaremize baş vur
maları bildirilir. 

686 

Onlara içkinin zararlarıoı an
latın. Düğünlerde içki adeti
ni kaldırın. Yoksa bu haller 
böyle sürerse hepimiz bir deri 
bir kemiğe döneriz. 

Zaten vucüdleriniz beslen
memeden zayıf, Bir de içkiyle 
bu zayıf gövdeleri yıpratırsanız 
netice ölümdür. Buna, karımz 
çocuklarınız ağladığı kadar 
bizde gözyaşı dökeriz. Çünkü 
size değeri olmayan güvdeni· 
zin bizce olan değeri pek bü
yüktür. O gövdeler, yurdu, mil· 
leti, namusu ve şerefi koru
yacaklardır. Bunu unutmıya
lım. 

YÜZ 3 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Vakıflar idaresi tarafından 
tescili istenilen Ômerbeyli 
köyünde vaki şarkan canbaz 
zade Necip garben keçeci 
Sabri şimalen Tarik cenuben 
imam oğlu Mustafa b~hçeleri
le mahdut hacı Mustafa bah
çesi demekle maruf bahçenin 
şarkında olan 8 dönüm mik-
tarındaki · köle hacı Mustafa 
vakfından bahçenin tapuca 
bulunan kayıtlar tatbik edil
mek suretile tasarrufunun 
tahkiki için gazete ile ilan 

· tarihinden 11 gün sonra 
yerine memur günderilecektir. 

. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
resmi belgelerile birlikte ma
hallinde bulunacak memura 
veyahut o kün kadar Aydın 
tapu siciJ muhafızlığma 672 
fiş sayısile müracaatları ilin 
olunur. 686 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Terziler mahallesinden ha
fız Ahmed oğlu Tabirden 
gayri resmi satın alan avukat 
Şerif tarafıod: n namına tes
cili istenen Köşkün Kavak 
kuyu mevkiinde şarkan avu· 
kat Etem veresesi ve kısmen 
Abdurrahman vereseleri gar
ben yol şimalen Ahmed oğlu 

M hmed Sülek bahçesi ve 
Emin vereseleri cenuben Ab
dullah oğlu Şakir ile çevrili 30 
döniım bahçenin tapusu kaydı 
mahallinde tatbik edilmek 
suretile tasarrufunun tahkik 
edileceğinden gazete ile ilan 
tarihinden itibaren 11 gün 
sonra mahalline memur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aym hak 
iddiasında bulunanlar varsa 
resmi belgelerile birlikte ma· 
hallinde bulunacak memura 

- o güne kadar idaremize mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

[690] 

Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 

Çiftlik köyünün taşlı kesik 
mevkiinde doğusu Yahya oğ
lu Ahmed Çayırlı batısı Ah
med çayırlı kuıeyi Yahya oğ-
lu Ahmed güoeyi Ali baş oğ
lu Ali ve Ahmed çayırlı ile. 
çevrili 12 dönüm tarla Kahya 
oğlu Halil kızı Fatmanın ced
dinden gelme malı olduğun
dan namına yeniden tescili 
istenilen bu yerin Fatmanın 
babası adına tapuca iki kayıt 
bulunmuş ve bu kayıtlann 
tescili istenilen yerle alakası 
olup olmadıgı ve sebebi ta
sarrufu ilan tarihinden itiba
ren 11 inci günü mahallinde 
keşfi yapılacağından bu yerle 
alakası olanlar varsa 673 fiş. 

sayısıle yerınde bulunacak 
memura muracaat eylemeleri 
ilan olunur. (691] 
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DOKTOR 

MONIFI. ERMAN 
MEML.IEKICT HAaTANIE•I 

Dotam, Kadın lıaltahldan mltebauıı 
n OpentlSril 

Hutalannı her ıiia Park kartıııada Bay Haaa Klmi· 
lla e.iade kabul eder. 592 

Mua1ene aaatlerl : mala 7 ·- '8 
Otleden Mnra 3 .ten itlbarea 

VilAget daimi encamenlnd~n 
Muhammen Ta. Beheri :Adet 

Lira K. Lira K. 
2750 00 5 50 SÔO iki qilik okal 

ura11 
Cumhuriyet olmlandald numuneleri veçhile 200 tanesi gil· 

çilk ye .. 300 taneai orta boy olmak lzere iki kifilik okal 
•ralan 11181938 tarihinin perıembe gllnll •at on birde vilAyet 
daimi encllmeninde ihale eclilmek ilzere yirmi .glla mOddetle 
açık eksiltmeye konuln1111tar. Muyakkat temioat 206 lira 25 
karattu·. 

Taliplerin 16zii geçen ve •aatte daimi encilmeaine ve . 
teraiti Btrenmek iıtiyenlerin her giin encllmen kalemi ile 
kültllr direktörliliiine mlracaatleri ilin olunur. 
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r ooo~o~::~•;atılk Ev )-
Aydının Cumhuriyet mahallesinde eski Ziraat 

Bankası veznedan 8. Mebmed Tevfik Günencin 
Mahallei mezkiire<le iki katlı albada iki oda bir 
Alon ve bir mutfak ve bir çamaprlıane Ye w de
posu ile 400 metre bahçesi ve llıtiinde llç oda Ye 
ulonu baYi bir bab hane acele aabhkbr. Talip olan
lann Aydmda Doktor B. Halil Gkayclma mllraca-
atlan Din olanar. (684) 

AYDIN 
itin; her köşesl1ıe tlağılan 'ile erı 

. ~ok okunan !bir tane gü:Melik 
1az1ıtesidir. 

OPERATÔR 

Dr. Nuri Erkan 
Memleket butanui eakl opuatlrl 

Pam bp fakillteai hutaneleriadea muma 
Her tirli cerrahi aaaellratlar yapılır•• butalar te.ıa.ı eclllir 
MUA YENEflANE : Park kar111ıada yeni rapbrdıta e.latle 

Her aatte laastalan kaba( edeı Ealdr lautalar IİIH

DOKTOR - OPERATÖR 

Medeni Boyer 

HO 

Memleket H11stanal OperatlJril 
Hutalanm Her glln park caddesinde Demirci 
Bay O.mama yeni yapbrdıiı eYİD llst katmcla 
kabul ecler. 

Muayene aaatlan : 
Sabahlan 8 kadar 
Akpmlan 3 - 8 

BAKTERIYOLOO 

Doktor Şevket Kırbq 
Bulaşıcı hastalıklar mütehassısı 

Hükiimet caddesinde Haya Kanama ~ 
muayenehaneaiacle, herglin saat yediclea Mime .,. 
liçtea yediye kadar lautalaruu kabal " tedaıri 
eder. Her tllrlll kan, idrar, balsam muayea.a.i icra 
edilir. Veremliler, ea IOD teclaYi -vaa-.. olaa 
Piaoaaotorabi ile tecla.t edilir. ~151) 
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