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Devlet demiryolları 
İdaresi İzmir fuarı münasebetiyle yeni 

1 

tarifeler hazırladı 

Yurdun muhtelif 
yerlerinde zelze

leler oldu 

Ankara 2 - Bugün ııaat 15,S 

Bilet fiatlarında da büyük tenzilat yapıldı 

Ankara 2 - Devlet demir· 
Yolları lzmir fuarını ziyaret için 
lcolaylık tedbirleri almıştır. 

ve Afyondan aktarma olmadan 
İzmire geçecektir. 

Haftada Dört defa işligen 

1 geçe oldukça kuvetli, 15,S ile 

15, 10 arasında fstanbul, Kutah 

ya, Kocaeli ve f nönünde hafif 

ve 15, 10 da lnegölde 20 saniye 

Bu meyanda 15 Ağuıtosta,_n 
2S Eylule kadar karşıhklı An
kara lzmir arasınd11 yemekli ve 
Yatakh vagonlar işliyecek ve 
katarlarde fazla yolcu arabası 

' İzmir - Aydıo • Karakuyu, 1 

Af yon trenleri 15 Ağustostan 

devam eden şiddetli bir sarsıntı 

olmuştur. 

Uşaktan alınan bir 

göre orada da sarsıntı 
habere 

olduğu 
25 Eylü.1~ kadar her gün işliye• 
cektir. 

b l Bilet ücretlerinde büyük ten-u unacaktır. 

-bildirilmektedir. a.a. 

Kara yollarında 
Seyrü seferin intizamını temin icin 

teşekkül eden komisyon dün ilk 
toplantısını yaptı 

Yollar da jandarma karakolları otobüslerin haddin
den fazla yo]cu ahp almadıklarını kontrol edecek 

lsti'ap haddinden fazla yolcu 
ve yük taııyan otobüs ve kam· 
yon gibi umumi nakil vastaları· 

. nın bir ninm ve intizam stltına 
alınmasını temin için vilayetin 

Eskişehirdeki aktarma kaldı- zilat yapılmıştır. Hatayı ziyaret 
rılaıak sureriyle Haydarpaşadan edecekler için yüzde elli ticaret 
kalkan tren değruca f zmire ge- biletlerinin muayyen müddetleri 
lcc:ektir. lskenderonde vize edilmek şar-

fskenderondan İzmir hattına tiyle 15 ğünlük müddeti 17 gü-
doğru yolcu arabaları konacak ' ne çıkarılmııtır. 

lngiliz ·Akdeniz kuman
danı lstanbulda 

umumuna şamil bir talimatname 

hazırlamak üzere valimiz B. 

Sabri Çıtağ'ın emirlerile teşek· 

kül ettiğini yazdığımu: komis· 

yon dün öğleden evel belediye 

dairesinde ve belediye reisi B. 

Etem Meodresia reisliği altında 
ilk toplanhsıoı yaptı. 

Vilayet jandarma komutanı 

ile sıhhat ve içtimai muavenet 

müdürü doktor Hayri Sayman 

nafia müdürü B. Feridun İriı 

ve emniyet müdür vekili B. Na· 

ilin hazır bulanduklar1 komisyon• 

da domobil lf azalarına karşı 

alınması lizım gelen tedbirlere 

......................... 
l\nkaradan hareket 
hanirden 

Ankara - lzmir hattı 
20,20 lzmire muvasalet 

Ertesi gün 
1 

20,45 1 
8,10 

Müttefik donanma, donanmamız 
tarafından karşılandı 6,30 Aoka-raya muvasalet 

Hagdarpeşa - lzmir hattı 
raydarpaşadan hareket 14,25 izmire muvasalat 19,39 
lrtıirden hareket 7,50 Haydarpşaya muvasalet 14,15 

lst"nbulan 
hareket 

8,15 
fllbirden 
bllreket 

7,30 

lstanbul - Bandırma - lzmir hattı 
Bandırmaya 

muyasalet 
12,30 

16,30 

Bandırmadan 

hareket 
13,10 

17,30 

İzmire 
muvasalet 

22,01 

lstanbula 
muvasalet 

22,15 
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ıvı a ı aya zırhlısı İzmir de 
~Üttefik ve dost devletin bahriyelileri 

samimi tezahüratla karşılandılar 
Misafir bahriyeliler şehrin her tarafını gezdiler 

d 
hınir 2 - lzmire gelen Ak· 

e . 
llız filosuna mensup fırkateyn 

:ltıiral Tübeyi hamil, 31,100 
~~luk Malaya safıbarp gemisi 

1 0 stcn adası açıklarında uya
~ık gemimizle tayyare filomuz 

1 llrafından karşılanmış ve Ma 
:Ya zırhluı saat 10,30 da li
la ana vasıl olarak 21 para tap · 
b fehri selamlamış ve sahil 
d;ta~yalarımızdan mukabele e
t.1 ınıştir. Halk mukterem misa
ıır· 
1 ı alkışlamak için sahil yol-
'"ın d Z 8 olmuş bulunuyordu. 
f 

11 
.•rbtı limana girdikten sonra 

lll'~ıliz general konsolosu ve 
't.~1 rtıandarlıklarına tayin edilen 
s~~at zırhlıya giderek amıralı 

~rn~arnışlardır. 
a· tlıtral Tube konak iskele· 

IQd 
~t en karaya çıkarak vali 

leri muhtelif guruplar halinde 
bugün lzmirin görülecek yerle
rini gezmişlerdir. Gezicilerin 
rütbelerine göre otomobil ve 
otobüsler tahsis edilmiş ve l:.ü· 
tün nakil vasıtalarile st rbestçe 
gezmeleri temin olunmuştur. 

Mis .. fırler balkın sempatisiyle 
karşılanmış ve İngiliz bahriye· 
lileride ayni sempati ile muka
bele etmişlerdir. 

Vali Etem Aykut, müstahkem 
mevki komutanı genaral Rasim 
Aktuğ, belediye reisil Bebcet 
Uz saat 15 le birbirini mütea· 
kıp Malaya zırhlısına giderek 
kumandanın ziyaretini iade et
mişler, vali 17, müstahkem mev 
ki komutanı 13 pare topla se-
laomış ve haklarında askeri 
ihtiramat yapılmıştır. a.a. 

-~--

İstanbul 2 - f ngilterenio ak 

deniz filosu kumendanı amiral 
Sir Güniğhav'ı hamil bulunan 

Vaspite zırhlısı ile dört torpito 

muhribi bu gün saat 9 da Is· 
tan bula g .. lmi,tir. 

Misafir gemiler Çekmece ö
nünde donanmamız tarafından 
karşılanmıştır. Selimiye önlerine 
geldiği zamao top atmak sure· 
tile şehri selamlamışlar ve Se· 

Bira ucuzluyor 
15 Ağusf ostan sonra 
bir şişe bira 16 kuruşa 

satılacaktır 
Ankara 2 - Gümrük ve ilı· 

1 
hisarlar vikili Raif Karadeniz, 
İzmir ve lstanbulda yaphğı tet

r kik seyahatinden Ankaraya 
dönmüştür. 

B. Raif Karadeniz Ulus ga
zete muhabirine aşağ.daki beya
natta bulunmuştur. 

Ankara bira fabrikası inhi· 
sarlar idaresi tarafından işle
tilmeğe başlanmıştır. Yaphğımız 
tetkikata göre biranın şişesi 
yurdun her tarafında 1 S Ağus
tostan itibaren müdafaa vergi
si hariç olmak üzere 15 kuruş
tan satılabilecektir. Bu bedele 
bir kuruş müdafaa vergisi dahil 
edilecek olursa bir fişe biranın 
fiatı 16 kuruş olur. Bayilerin 
ellerindeki biralar tesbit edile-
cek ve zarar görmelerine mey· 
dan verilmiyecektir. a.a. 

~'*· 

italva ordusunun -k0~tıı l\ykutu,mü!Jlahkem mevki 
11~ ~Ulana general Rasim Aktuğ 
lJl elediye reisi doktor Behcet 
bir u zi~aret etmiştir. Vilayette 
d,tır~hs rnüfrezesi ve kuman
F • ._d 

1 
ta bir bölük asker tara

ltıitt~n ihtiram resmi ifa edil
b, .. ,•r. Halle muhterem m'safiri 

Sovyet hükumeti manevrası başladı 

iz t~Ue ~lkışlamıştır, a.a. 
ltlır 2 - İngiliz bahriyeli-

6 milyarlık bir dahili 
istiraz yapıyor 

Moskova 2 - Hübfımet alt• 
milyar rublelik yeni bir devlet 
istirazı tedavüle çıkarmıştır. 
f stikraz 20 senede itfa edılecek . 
tir. Yüzde 4 faizlidir. 

Roma 2 - Gece yarısı baş
layan manevreye 150 bin kişi 
iştirak etmiştir. Manevra plim, 
Fransadan yapılacak bir istila 
hareketine karşı Po vadisinin 
müdafaasıdır. 

Manevra 8 gün devam tde
ccktir, 

limiyeden de mukabelede bulu· 
nulmuştur. 

Misafir gemiler dolma bahçe 

önünde demirlemişlerdir. 

Saat 9,30 da İngiliz konsolo · 

su ve saat 10 da amiral Şükrü 

Okan ve 10,30 da İstanbul ko· 

mutanı general Halis Bıyıktay 

V aspite zırhlısına giderek misa • 
fir amirali selimlamışlardır. 

Mısırda vebayı 
bakari var 

M sırda vebayı bakari zuhur 

etmiş olduğundan Mısır menşei 

çift tırnaklı hayvanlarla, domuz· 
ların ve· tuyurun ve bunlara 

ait etleria, kuru ve yaş ham 

maddelerinin, ve sirayet vasta · 

sı olabilecek saman, ot ve güb· 

renin her ne suretle olursa ol

sun Türkiyeye idhalleri men

nedilmiştir. 

-~-

Teşekkür 
Soğuk algınlığı neticesinde 

vahim bir hastalığa tutulan 

oğlum Faruk Gökbel'ın yatırıl· 

dığı memleket hastahanesinde 

tedavisini kabul ederek kısa 
bir zamanda şifa bulmasıaa 
yardım eden ve bütün hastala-

ra karşı en derin şefkat ve 
muhabbeti gösteren memleket 

hastahane:.inin kıymetli dahili· 
ye mütahassısı doktor Muh9in 

Ergüven ile hastahane baş ' he
kimi doktor Necip Aydın ve 

diğer mütabass s doktor ve 
hemşirelere gerek şahsım ve 

gerekse ailem efradı adına 

.minnet 
narım. 

ve şükranlarımızı ~u · 

A.ta/ Gökbel 

dair muhtelıf tarihlerde dahili· 

ı ye ve nafia vekiletlerinden 

tebliğ edilmiı olan emirler o· 
kunmıış, ve hazırlanacak tali-
mataamenio ana hatları üzerin· 

de konuşulmuştur. 

Yollarda aeyrisefer:n ıntiza

mıoı temin etmek ve nizamsız 

harekt:tlere meydan vermemek 

polis ve jandarmanın asli va

zifelerinden bulunduğunu derpiş 

eden komisyon otobüs ve kam

yonların şebi r haricinde jandar 

ma devriyeleri ve karakolları 

tarafından sıkı bir surette mu

rakabe ve kontrol edilmesini 

ve isti'ap had~inden f;ıla yol· 

cu alan şoför ve otomobil sa· 

hiplerinin cezalandırılmasını 

mümkün kılabilecek tedbirlerin 

alınması muvafık görülmüştür. 

Öğrendiğimize göre; 

Komisyon müteakip toplan

tılarında, yolcu otobüslerile yük 

taşıyan kamyonların ayrılmasını 

bilumum motorlu nakil vastala 

rının aybk fenni muayenelerinin 

ehliyetli memurlar tarafından 

yapılmasını, belediyeler gibi 

köy muhtarhrınm da köy bu

datları içinden geçen yolcu ve 

yük otomobillerinin kontrol 

etmelerini velhanl bu vastalar 

la yolculuk eden halkın, emni-

yet, huzur ve sıhhatlerini koru

yacak bususatı mütalea edecek 

ve bu esaslar dairesinde tali· 

matnameyi hazırlayacaktır. 

Belediye zabıta talimatname

sinin seyrisef eı e ait büküleri 

belediyece teksir edilerek ko-. 
misyon aularma tevzi edilmiştir, 
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Lozan günü münasebetile1 Türk- Yunan dostluğu 
B. Hikmet Şölenin verdiği konferans 

-2-
Bu miltarekt>, olduğu gibi tat· 

bik edildiği takdirde memleke
tin bstştan nihayete kadar işgal 
ve istilaya maruz olacağı kana· 
atım o zaman dermeyan ettim. 
Düşmanların her dediğine semi· 
na ve atana demekten tevellüt 
edecek netice bütün Türkiyeye 
düşmanların hakim olmasmı in
taç edeceğine şüphe etmemek 
lizım ğelir. ] 

Büyük adamın bu çok kuvvetli 
görüşünü gösteren mütalaasını 
okuduktan sonra hadiseleri ta
kip edelim : 

lzmirio, türkün can damarla· 
rının birleştiği ve yine çözüldü
ğü yürek noktamız olan İzmirin 
işgali, bu meşum günlerde, tür 
kü ta ... can evinden sarsan en 
büyük felaket oldu. Trakya dağ· 
larıodan, f stanbul tepelerinden 
4nadol~ yaylalarına kadar, yur· 
dun her yerinde, her türkü ken· 
dine, bir gönül bağı ile bağla
yan İzmirir; Kordonile, Yaman
larile, efelerile; bütün milletin 
gözbebeği ve efsane kaynağı 

olan lzmirin işgali, bütün bütün 
boynumuzu büktü.. Bu işgale 
karşı Osmanlı hükümetinin na
merd lakaydisi ise, bizi bütün 
bütün kalb!mizden vurdu .. 

lngilizler, Fransızlar, İtalyan· 
lar memleketin her tarafını iş

gale başlamışlardı, lstanbuldaki 
hükümet, yalnız seyirci değil, 
hain, namert ve düşmanlarla 

birlik .. 
Millet ortada kalmıştı .. 
Baıtan başa harap ve yeryer 

işgal edilmiş bir memleket, ve 
baştan başa endişe içinde, ma
tem içiode, ıs l ırap içinde inli
yen Turk milleti ... 

Ufuk, karanlık 
Her tarafta yeis. , 
Türkiyeyi paylaşmak ıçın bü

yük devletler aralarında uyuşu
yorlat· .. Türkiye küçülüyor, kü
çülüyor.. Aoadolunun biraz şi

malinde ve biraz ortasında bir 
Türkiye bırakılıyor .. Şarkta Er· 
menistan ve Kürdistaa teşek· 

kül ediyor. Büyük devletlerin 
nüfuz mıotakaları ayrshyor. 

Bu küçük sahada da Türkiye 
serbest ve müstakil sayılamaz. 
Gümrüğü, zabıtası, parası ecnebi 
mürakabesine tabidir. Milletler 
cemiyeti visayeti altındadsr. Bü
yük devletlere göre o, artık liir 
patagooyadır. 

Taliinin en acı, en zalim is· 
tihzası burada da kendisini gös
teriyor. Bu vaziyete, İstanbul 
hükümeti de, padişah da razı
dır, memnundur. 

İşte Sevr muahedesinin esas
lan bunlardır. 

O zaman ecnebi müverribleri 
aynen şunu demişlerdir : [Olan 
şey şudurki artık bir Osmanlı 
devleti yoktur. ] 

Arkadaşlar, 
İşte bu muahedeye de imza 

koyanlar · oldu .. Evet arkadaşlar, 
bir Türk profesörünün dediği 
gibi [ milletin teneıir tahta una 
yatırılması demek olan ] Sevr 
muahedesini hem imzaladılar, 
hem tatbik etmek için harekete 
geçtiler .. 

MaatteeHüf arkadaşlar, taıih 

bu kadar zelil ve necabetsiz bir 
harekete de şahit oldu ve yüzü 
kızardı .. 

Yukarda [ millet ortada kal
mışh demiştim, memleket baş
tan başa işial edilmişti ve mil
let baştan baıa matem içinde, 
zulüm içinde, endişe içinde kal
mıştı demiş.tim, ufuk karanlık 
ve her tarafta yeis ] demiştim . 

Milletin işte böyle en yeiıli 
günlerinde ufukta bir şebab 
yandı ve bir yıldız parladı .. 

Büyük Gazi Samsuna ayak 
basmış, Erzurum ve Sivas kon· 
grelerini yapmış, Aokaraya gel· 
miş, sesini duyurmağa başla
mışta .. 

Bu ıes. Yalçın kayalardan 
keskin akisler alan bu ses, bir 
bomba gibi, dünyayı saran bir 
ihtilal bombası gibi gürledi ve 

1 dalga dalga yayıldı. 
Bir taraftan [ misalum}lli ] di

ye hazırladığı millet berabm 
göksüne takarken, bir taraftan 
yedi devlete meydan okurken, 

1 
bir taraftan iç düımanlara, Os
manlı hükümetine, Osmanlı pa
dişahsna ve asırların perçimi ile 
çivılenen hilafet ubudiyetine 
karşı bayrak açmıştı .. 

Memlekette halıfenia ve pa
dişahın adı ve nüfuzu o kadar 
büyük ve o kadar tıhıımlı idiki, 
onsuz kurtuluşun manas~ ve im-
kanı olamazdı. Ve bu zihniyet 
altı büyük asrın yavaş yavaş, 

fakat kökliye kökliye besleyip 
büyüttüğü ve bütün millete gay· . 
ri meşur olarak mal e•tiği içti
mai ve ebedi bir akide idi .. 

Mustafa Kemal, bir tarrftan 
düşman ordularile çarpışmaya 
hazırlanırken, bir taraftan Ban· 
dırma, Gön~n, Susgırlık, Kir-
masti, Karacabey, Biga, fzmit, 
Adapazarı, Düzce, Hendek, Bo 
lu, Gerede, Nallıhan, Beypazaı ı 
Bozkır, Konya, Koçhisar, Yoz-
gat, Yeni han, Bogazlıyan. Zile, 
Erbea, Refahiye, Viranşehir ha· 
valisinde yobaz isyanlarını bas
tırmağa uğraşıyordu. 

Arkadaşlar, 
En büyük felaket, bu kadar 

ağır şartlar altında, yani müta
reke şartları ve işgal devletle· 
rinin keyfi, hiç bir hukuku dü-
vel kaidesine sığmaz saldırılış
ları karşısrnda memleketi kur
tarmak için ortaya atılan civan
merd adam"', memle~et dahilin
deki namertlerin cahil halk ara
sında her gün biraz daha büyü· 
mek istidadını gösteren bir teş· 
kilitla suikasda, suikasdlara kal
kışmalar1dır. 

En müşkil , batta en madum 
vaziyet de budur : Dahilden ve 
hariçten kudurmuşcasına saldı

rıhşlara maruz kalanların mu
vaffak olanları başka var mıdır 
bilmem, fakat bu mazhariyete 
erenlerin, bütün tarih boyunca 
sayısı birse, o da hiç şüphe yok
turki Mustafa Kemaldir. 

Arkadaşlar, 

Biraz evel isyan eden mınta
kala rın isimlerini birer birer 
saymakl ğımın sebebi, ateşin 

azamet ve vüsatioi büyük ehem· 
miyetini, nadir şahikalsğmı, bü
tün çıplaklığı ile tebarüz ettir
mek içindir. 

- Sonu var -

Hiç bir tahripten korkmıyan müşterek 
bir maldır 

8. Metaksas'ın ziyafetinde Orta Elçimiz 
R11şen Eşref Ünaydın'ın nutku 

Atina 30 - Türkiye Elçisi 
Ruşen Eşref Ünaydıo, başvekil 
general Metaksasın kendi şe 
refine verd i ği öğle ziyefetinde, 
generalin nutkuna verdiği ce· 
vapta demiştir ki : 

Atinadaki vazifemin uihaye· 
te erdiği bu günde, güzel Hel
ladanın cazip payitahtındaki 
son saatlerimiz, biz;m için çok 
hususi bir manayı tazammun 
edecektir. Zira karım ve ben 
bu saatleri, sizin ve pek muh
terem Bayan Metaksasın yanın 
da yaşamak saadetine nail ol
muş bulunuyoruz. 

B. Üoaydm, başvekil Metak'
saıtan gördüğü samimi hüsnü 
kabuldeo mütevellit teşekkür· 
lerini bildirmiŞ ve sözlerine şöy
le devam etmiştir. 

Bu asil misafir severliği, fi · 
kirlerinizin yüksekliği ile bir kat 
daha kıymetlendiriaiz. Bu fikir
ler, sizin samimi kanaatinizdir. 
Bunu, ıizi iş başında görmüş 
olduğumdan dolayı biliyorum. 
Bizim için çok aziz olan bir 
dostluk etrafında sizin gibi yük
sek bir otorite sahibinin fikir
lerine tercüman olan sözlerin 
kıymeti pek büyüktür. 

Atinadaki vazifemin nihayet 
bulduğu bugün, bana böyle bir 
hazine teslim etmiş olduğunuz

dan dolayı çok mesudum. Bu 
hazineyi büyilk bir itina ile 
memleketime götüreceğim. 

Sizin asil sözleriniz, sizi ta
nıyan ve esasen bizzat kendi
nizin de bir çok defa müşahe

de fırsatını elde ettiğiniz gibi 
sizi takdir eden bütün türk mi· 
lelioin kalbinde hassas bir aksi 
sada uyandıracaktır. 

Temsil etmekle büyük şeref 
duyduğum Türkiye Reisicumhu
ru ve Türkiye Cumhuriyet hü
kumetinin ve bütün türk mille
tinin bu fikirlere ve bu hislere 
müttefikan iştirak ettiğini ıöy
lemekliğime bilmem hacet var 
mı? 

Bu derece yüksek bir salahi
yetle tavsif ettiğiniz bu dostluk 
siyasetinin elen milleti' tarafm · 
dan da umumi surette tasvip 
edi l diğinden eminim. Ankarayı 

ilk ziyaretioizi müteakıp vata-

nınızın payitahtına dönüşünüz, 

d11ima hahrımda kalacaktır. O 
gün Faler ile Atina arasmda 
ancak bir saatte katedebildiği
miz büyük caddenin iki tarafı 

heyecan içinde bir halk He do
lu idi ve bu halk mevkibinize 
iki sır alı alkış safı teşkil edi
yordu. O gün, benim de heye
can içinde şahit olduğum gibi, 
canlı bir plebisit arasmdan geç · 
miştiniz. Altın şualı Türk - Elen 
dostluğu abidesine bu kadar 
muhteşem bir çelenk çok ender 
vazedilmişti. 

Bu Türk - Elen dostluğu abi
desi, mevcut iş birliklerioin ve 
karşılıklı 1'lnlayışların en samimi 
adıtıa ınua12am gayretlerle iki 
meıLleket zimamdarlarının dik
tikleri ölmez bir eserdir. O iki 

, millet ki mukadderat onları 

asırlarca ve bir çok defa muh
telif ıekillerde temas haline 
koymuştur. Fakat büyük bir 
memnuniyetle müşahede ediyo· 
ruz ki , bu temasların esası, 

nihayet sarsılmaz bir dost ha
linde kendisini göstermiş bulun
maktaG ır. 

Mılletlerin vicdanındaki sada· 
yı duyabilmek gibi elle tutul
maz, gözle görülmez, efsanevi 
bir hassaya malik olan zimam
darların kafasından doğan bu 
dostluk, bidayetinde yalnız bir 
ideiken az bir zamanda karşı· 

lıkb milli bir hisse inkilip et
miş ve ileri doğru tekamülünün 
bu günkü safhasında nıhayet 
bir anane haline varmıştır. Bu 
dostluk, artık hiç bir tahripten 
korkmıyan müşterek bir maldır. 
Yaşı yan kahramanların , olduğu 
kadar öl t n kahramanların da 
eseri olan bu tezahürün iyilik
leri, övülmekle bitirılemez ve 
bundan dolayıdır ki, ebedi te· 
lakki o1unmıya layıktır. Sizin 
çok mesut bir surette tebarüz 
ettirdiğiniz gibi, bu yapımn en 
esaslı bususiy c: ti, sulha tahsis 
edilmiş olmasıdır. 

B. Ünaydın, bilahare İonien 
denizinde yaptığı bir gezintiden 
aldığı iohbaları anlatmış ve de
miştir ki : 

İooien denizinde ebedi efsa· 
nelerin ada\arı arasında gezi
yor ve Heredotu okuyordum. 
Herodot, Krezüs ile Keyhusrev 
arasında geçen bir mu ha vereyi 
nakleder. 

Kreziis Keybusreve harp ile 
sulh arasındaki farkı anlatırken 
der ki : sulh zamanında ana ve 
babalarını, çocuklara defneder. 
Harp zamanında ise aoa ve 
balar, çocuklarsnı defnederler. 

B. Ünaydın, bundan sonra 
harbin fecaatlerini anlatmış ve 
sözlerine şöyle devam etmiıtir : 

Harbin manzarasını, bütün 
dehşetiyle gözümüzün önüne 
getirdiği.niz zaman, Balkan an · 
tantıoın diğtr iki rüknünün bü
yük zimamdarlarının da müza
hereti ile, memleketimizin bü
yülılerinin vücuda getirdıği bu 
eserin insani ehemmiyetini daha 
iyi aolılyoruz . Avrupanın bu 
mıntakagında m iesses sulhu 
ebedileştirmek ve bu mıntaka
nın istiklali o i azim kir bir su· 
surette temin eylemek asıl he
defini güden bu gayretlerin se · 
mercii neticeleri, her türlü met 
hüsenanın fevkindedir. Temen
nimiz, aynı muhadenet ve sulh 

sever iş birliği idealinin, huzur 
ve sükiio içiade yaşamıya susa· 
mış bütün insaniyeti aydınlat

masıdır. 

B. Ruşen Eşrtf Ünaydın, ni
hayet demiştir ki : 

,,- Memleketimin ve habra
sına ebediyen perestiş edilecek 
olan Ebedi Atatürk'ün idaresi 
altında olduğu gibi, büyük se
lefinin en yakın iş arkadaşı ve 
en şerefli halefi Mıllı Şef Reisi
cıımhur ismet luöou'qün idare-

.. ,. ' lt't 

ıinde de Türkiye'nin takipten 
bir dakika fariğ olmadığı ıulh 
idealinin hizmetinde naçiz bir 
amele olan benim hakkımda ib
zal ettiğiniz iltifatkar sözlerden 
ıize minnettarlığımı nasıl ifade 
edeceğimi bilemiyornm . 

Ebedi Şef ve Milli Şef'in yük
sek direktifleri altında, ben an• 
cak kabiliyetim nisbetinde on· 
larsn emirlerini yerine getirme
ye hauıvücut etmişimdir . 
Bu münl\sebetle, majeste ikinci 
Georges'in bana göstermek lut· 
funda bulundukları çok kıymet· 
li kolaylıkları, derin minnetar· 
lık hisleriyle hatırlamayı kendi
me bir vazife telekki ederim. 
O Majeste ikinci Georges ki 
saltanatı , gayretlerini bir daki
ka sarftan fariğ olmadığı bir 
sulh ve muahadenet saltanatı
dsr ve türk - elen dostluğu ve 
Balkan dostluğunun takviyesi 
sahasında parlak bir merhale 
teşkil eylemektedir. 

Ekselansınız nezdinde gördü
ğüm bütün kolaylıkları da mio· 

nettarlıkla anarım. Siz ki, bir
birini itmam eden milletlerimizi 

birbirine bağlıyan çok samimi 
ve sıkı dostluğun ve memlekete 

en liyakatli mümessilisioizdir • 
Kıraliyet hükumetinin gösterdi-

ği bütün kolaylıklara da minnet· 
le yadederim. 

Vazifem, Atina sosyetesinin, 
entellekteül m uhitlerioio, kültü· 
rel teşekküllerinin nezaket ve 
hüsnüniyet için de ve bütün 
sempatik elen milletinin arasın· 

da en müsait bir inkişaf muhiti 
olmuştur. Sizin huzurunuzda 
bunların hepsine ea. derin ve 

en dodaııe min:ıettarlığımı bil
diririm . 

Yunanistan' dan a yrshrken a· 
sil elen milletine karşı sarsıl

maz bir dostluk hatıralarını bir· 
likte götürüyorum. Bunu, daima , 

çok kıymetli bir surette saklı
yacağım. 

Kadehimi, Majeste kır al Ge· 
orges'in ve kıraliyet hanedanı· 
nın saadetine, sizin ve Bayaıı 
Metahsa\'ın sıhatlerine, ruhu· 
nuzdaki bütün vatanperverlik 

1 şevkiyle durmadan çalıştığınız 
sulh e ııeı inin büyük muvaffaki
yetine ve dost ve müttefik asil 
elen milletinin saadetine kaldı-

I rıyorum. 
Yunan gazetelerinin gazdıkları 

1 Atina 30 - Atina ajansı bil-

i diriyor : 
Başvekil Metaksas ve Türkiye 

elçisi Ruşen 'Eşref ÜnaydıuıP 
nutuklarını ayen birinci sayfa· 
larında neşreden bütün gazete .. 
ler, bu sütunlarda heyecanlı 
makalelerde yazma \tadır. 

Etnos gazetesi diyor ki : 
Bu nutuklar, türk elen dost

luğunun birer destanıdır, Uirk: 
elen milletleri, bütün kalpletı 
ile, bu nutuklardaki, hissiyat• 
iştirak etmektedir . 

Esti diyor ki : . 
Başvekil Metaksas ve Türkı-

ye elçisi Üa.aydın , türk • el~~ 
dostluğunun hakiki ve tarıh• 

A t b •• tt' k f/e manasını e aruz e ırme 

yükseltmek hususunda çok 'gü
zel ve ~çok hareketli ifadele~ 
bulmuşlardır. Metanetini parla 
bürhanla rla şimdiye kadar if" 
bat etmiş olan bu doslu.k, ~: 
iki millete, kendilerindekı su 
ve mubanet idealinin sükfı~e 

but.. . . ı · de bır 
susamış un ınsanıye ı 
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Nevyork mektupları : 

Amerikada Türkiye'ye 
hasret Türkiyeliler 

•u ~lus refikimizin Nevyork hu· 
11 tı:ıubabiri yazıyor: 

ttİı\~erikadaki türkiyliler me-
4s;11i Amerikadaki sayıları, 
ın k?OO kadar tahmin edilen 
/. 1Yeli rum, erme.ıi ve yahu-
ltııo t • k f urıst olara memlekete 

1.'tıneterine ve memleket ile 
•car" -Ilı I 1 .oıunasebetlerde bulunabil-
e erıne müsaade meselesidir. 

ti Anıerikadaki eski türl<iyelile
d Q IJıübim bir kısmı zengin a· 
'tnla dır. 
~lier sene tatil aylarını Avrupa

,:~ tı:ı~htelif memle~etinde, Fran
t ~· Ingilterede, Yunanistanda 
A.~•rirler. Amerikanın bilhassa 
k deniz ve yakın şark memle· 
littlerj ile iş yapan belli başli 
taret - l . t 1ıı muessese erı ya ama-

bııen bunlerın ellndedir, yahut 
le nı._, tarafından idare edilir-

t, 

it ~ıneridadaki eski türkiyeli
b:ı hakkındaki benim şaksi inti
da •rını çok müsaittir. Nevyrk· 
Ço" ve sergide bunlardan hir 
ta~·unu tanıdım, bir çoğu ile 
ili ~ Yeni memleket meseleleri-

1 

b·, 0nuştum. Nadir istisnalar 
t t . 

lt l arafta bırakılacak olursa, 
,,.t l arında türk dostu olmıyan 
be • lürkiyeli olmak gururunu 
İ~abttı:ıle pa ylaşaııyan bir tek 
A.:n~ rastlamadım. Aralarında 
ht trıkadaki vaziyetinden şiki· 
tıı eden, yeni vatanından ay
""•~ak tekrar memlekete dön
'<lt • 
ki Rı ve yerleşmeği düşünen 
dtrtlae de yoktu. Yaloız hepsin
'lıt Uzun seneler doğdukları 
ıı._ tnleketten uzakta kalmanın, 
illa~ .. bir daha görmfmeğe 
'lıt kuın yaşamanın teselli edil-

t ıstırabı vardı. Nostalj: .. 

~t:' Bütün Amerika N•ğdenin, 
•ııen· ç ~ırı ın, eşmenin, Marmara-

t111' İstanbulun bir avuç topra 
il hile değmez! 

1atÇ0cuklarıda, yeni vatandaş
•tı._ k latd arşı böyle gururlanıyor-

ı. 

ti ~ Doğdukları harikulade ye
b~ tlıeden bir daha görseler, 
c~krtri AmHikada doğan ço-

n·''1na gösterebilseler ... 
ı,t ır çokları tecriibeler yapmış-

ltfk,il .. Arnerikada ki konsolosluk 
it~ ilhoıızdan alamadıkları mem· 
L ete . k .. d . . 1 Qtlk· gırme musaa esı ı, 

ııt0 1 elde ederiz, diye vapurla, 
l~t lılobil ile memleketin budut-

•tı, k "aff adar sokulmuşlar, mu-
~lamamışlar. 
~qb ~tkt'Y~ınlatacağı ümidini ver- 1 

edır. 
Atin 'k h aı a Nea diyor ki : 

~ Qll 'k• oatı .. ı ı nutuk, türk - elen 
(J t"' ugunun birer destanıdır. 
tn11 ~k - elen dostluğu ki bü 
~i\ b· er iki milletin şuurunda 
Ilı,, ~r anane knvetiyle kök sal-
~Utte~·lunuyor. Bu iki dos· ve 
~'h ık memleket, bütün dün 
''%'.karşılıkla anlaşmanın ve 
~ti ~~taline bağhhğın en gü-
Sut~alini vermekterlir. 

!t, b 0 gazeteler, makalelerin
ll, ~ \a dostluğun takviyesine 
tı~1 :~en Eşref Üoaydınıo yap . 
ı,b,,~Yük hizmetleri de ayrıca 

t ettirmektedir. 

Yazan : N. A. ATAY 

Acaba bu kayıtlar artık kal
dırılmaz mı ? Bize bir turist, 
bir iı adamı olarak, bir ay 
beş ay kalmak üzere memleke· 
te girmek müsaadesi verilmez mi? 

Amerikadaki avrupah, asyah 
milletlerden her yıl yüz binler· 
ceıi tatil aylarını geçirmek ve
ya iş yapmak için ana vatan· 
larma giderl.::r, yüz binlerce 
do!ar para sarfederler. anava
t .,nla aralarındaki münasebetler 
bizimkine biç benzemediği için 
onlar ailelerjoi buraya da getir
mezler. buradan yaptıkları yar
dımlarla anavatanda beslerler. 
Amerika ile Yunanistan arasın
daki ticareti, bilhassa yunanlı

lar, İngiltere arasındaki ticare· 
ti bilhassa İngiltere, İtalya, İs
veç, Lehistan, Almanya, İsviç
re ... ilh .. ilh .. arasındaki tica· 
reti de bilhassa; ltalyanlar, fs
veçliler, Lehliler, Almanlar, İs
viçreliler. . ilh ... ilh ... idare e· 
derler. 

"- Amerikadaki türkiyeliler, 
Türkiyeden hangi tarihde, ne 
şekilde Çıkmış, çıktıktan sonra 
da hangi tabiiyeti iktisap etmiş 
olurlarsa olsunlar. Yabancı her 
hangi bir devlet tebansı gibi, 
diledikleri zaman, anavatana 
girmek hakkmı haizdirler. ,, 

Şeklinde tadil edildiğini, ta
dilden sonra da, Amerikadaki 
450.000 türkiyeliden her yıl en 
az on bin kişinin anavatanı zi
yarete gittiğini tasavvur ediniz! 

Bir adam iki üç aylık bir se
yahat müddeti zarfında asgari 
olarak ne harcar ? Rakamı as
gariye indiriniz; adam başma 
meseli 100 dolar deyiniz! 

1oox 10ooo-=1.000.000 
Türkiye, her yıl üç, beş mil· 

yona çıkması pek mubtemd o· 
lan bu parayı Amerika dövizi 
olarak kazanmaktan müstağni , 
midir? 

ikinci daha mühim nokta: 
Amerikadaki türkiyeliler, bil

hassa iş adamıdırlar. Buolar bu
rada bakkallıktan, bankacılığa, 

gazeteciliğe, üniversite profe
sörlüğüne kadar her türlü iş 

yaparla, doğdukları memleketi, 
mahsullerini, iş adamlarını son
ra da, Amerikayı tanırlar. 

- Türkiyeden buraya ne ge
tirilebilir. zeytin mi, zeytinyağı 
mı, sünger mi, sabun mu, çini 
mi. incir üzüm mü ... ilh ... ilb ... 
Ne getirilebilir, ne kadar geti
rilebilir, getirildikten sonra na· 
sıl sa blabilir ? .: 

Kendılerine memlekete ser
best girip çıkma imkanı verilir
se, bu bir kaç yüz bin kişilik 
tacir kalabalık, Türkiye - Ame
rika ticaretinin inkişafma hiz
mtt ederler mi zannedersiniz?. 

Amerikadaki Türkiye aleytar
lığoın sayıları üç bini geçmiyeo 
bir profesyonel grubun işi oldu
ğunu evvelki mektuplarımdan 
birinde yazmıştım. Bu rakam, 
Amerikadaki türkiyeli rum er
meni ve yabudilerio biode üçü 
bile değildir. Bundan başka 

artık dünyanın her yerinde ol
duğu gibi aınerikada da, Tür- , 

... . , .... 
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1 RADYO 1 
PERŞEMBE 3/8/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1648 m. 182 Kc•. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1Sl95 

Kca. 20 Kw •. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program. 

12.35 Türk müziği. Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoı o\oji haberleri. 
13.15 14 Miizik karı~ık pro-

gram - Pi. 
19 00 Program. 
19 05 Müzik (Oda müziği-Pi.) 
19.30 Türk mfiziği ( fasıl 

heyeti. 
20.15 Konuşma (Ziraat saati) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği. 
21.30 Konuşma (İktisat saati) 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Môzik ( Bir operet se-

leksiyonu - Pi. 
22.00 (Küç~k oıkeıtra 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazbancl - Pi) 
23.55 24 Yarınki program. 

Aydın defterdarlığın
dan 

İzmir emvaline borçlu olan 
matbaacı fadıha Aydanda haciz 
edilen bir adet tipo :makinası, 
bir adet pedal, 50 kilo hurufat 

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından 
Kırıklar köyünün koca bnk 

mevkiinde doğusu ali oğlu meh 
met batısı mendres timalen alan 
lıdan ıüleyman güneyi mehmet 

f ali onbatı ile çevrili 14 'döoüm 
, tarla ve yine ayni köyün koca 

bük mevkiinde doğusu bitli oğ
lu mustafa bahsı göderenliden 

, hacı mebmet oğlu mebmet şima 
len darı kut oğlu bacı ahmet 

rilneyi kulaksız oğlu mehmet 
veresesi ile mahdut 4 dönüm 
tarla ve yine göderenli köyünün 

yarbatı mevkiine kain 10 dö· 
nüm tarla doğusu mebmet oğlu 
riza batısı kör alinin mehmet 

şimalen kara imam güneyi siv· 
ri oğlu mustafa ile çevrili 3 
parça tarla kasar köyünden 
kahya oğlu hacı mehmedin iken 

327 yılında ölümüyle veraseti 
evlatları mebmet ve hamide 
kaldığından bahsile köy kuru~ 
ru1undan verilen şahadetname 

ile teaçili istenilmektedir. 

Tesçili istenilen bu yerlerin 
tapuda kaydı otm~dığından se · 
netsiz tasarrufata kiyasen ga

zete ile ilin tarihinden 11 gün 
sonra mahalline memur gönde· 
rilecektir. Sözil geçen yerde 
mUlkiyet veya her hangi bir 
ayni hak iddiasında bulunanlar 
varsa yerinde bulunacak me· 

15 kilo çizgi, iki tekne, iki ki- 1 

lo kumpas, 50 kilo katrat, alta 

mura ve yahutta o güne kadar 
1365 fiş numarasiyle idareye 
müracaatları ilao olunur. 147 kilo hurufat kasası bir kilo 

zımba makina ile iki adet ka
yıştan ibaret mathaa alat ve 
edevata 7 ağustos 939 pazarte
si gunu saat dokuzda Aydın 
hükümct bulvarında tayyare 

Aydın Sulh hukuk ha
' kimliğinden : 

kahvesi karşısındaki sokakta 
kain dükkanda milzayede ile 

1 

ıahlacakbr. Almak isteyenlerin 
defterdarlığa müracaatları. 144 

·zayi 
Kullanmakta olduğum mührü

mü zayi eyledim. Yenisini ka· 
zıtacağımdan eski mührilmiln 
bükmil olmadığını ilin ederim. 

Köşk llyasdere köyünden 
Hacı Mustafa oğlu 

Malul Mustafa Bayrak 
140 

kiye aleyhtarlığını gülünç olma· 
ğa katlanmadan kimse yapamaz. 
Hele son siyasi inkişaflardan 
Türkiye - İogiltere, Türkiye -
Fransa arasındaki anlaşmalar

dan sonra, Türkiye, Amerikada 
birinci derfcede bir devlet e
hemmiyeti kazandı. 

Türkiyeye ait beber, Ameri
ka gazetelerinin birinci sayfa
larında, büyük başlıklar ile çı· 
kıyor. Resmi nutuklarda. gaze· 
telerde, konferanslarda Türki
yede, Akdenizde, Balkanlarda 
ve Y akınşark memleketlerinde 
sulhu temin iktidarında tek dev 
let diye bahsediliyor. 

Amerikada böyle bir devletin 
karşısına bir iki bin kişilik pro
fesyonel bir gurup ile nasıl 
çıkılabilir? 

Kaldı ki, Amerikade türkiye
li yabudiler biç bir zaman, tür 
kiyeli romlar türk - yunan an· 
laşmasından sonra katiyen tnr
kiye aleyhtarlığı yapmamışlar-

dır. Ermeniler kendilerine atfe
dilen aleyhtarlığın kendılerioden 
ayrı bir gurup tarafından idare 

939/969 
Ay~ın Kurtuluş mahallesinden 

ölü Salih kızı Esma tarafından 
Çivrilde mukim Kadı zade oğlu 
terzi Mebaıed Tevfık aleyhine 
açılan sulh teşebbüsü davasında 
m. aleyh gösterilen mahallerde 
her ne kadar aranmışsa da bir 
türlil bulunamadığından ve mu
hakeme 22/8/939 tarihine mu
allak bulunduğundan mezk.ur 
günde mahkemede bulunması 

için tebligat makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilin olunur. 

edildiğini söyliyorlar. 
doğru olduğunu tahkik 
laydır. 

Babıi hülisa edeyim: 

148 
Bunun 

çok ko-

Amerikadaki türkiyeli rum, 
ermeni ve yahudilerin turist 
olarak ana vatana girmelerine 
müsaade meselesi türkiyc için 
dikkatle tetkik edilmesi lazım 
gelen bir döviz ve bir ticaret 
meselesid~r. 

939 Nevyork dünya sergisi 
münasebeti ile, N evyorka gelen 
türk heyeti eski vataodaşlarmıo 
yeni vatanlarında kendilerine 
karşı gösterdikleri yakın ' alika 
ve samimiyetten fevkalide mü· 
tehaHistirler. 

Onların samimiyet i n d e n 
şimdiye kadar kimse şüphe 
etmedi. Böyle yapmak istedik
leri başka şeyler olsaydı onu 
yaparlardı, Nevyorkta kimse 
onları hissiyatlarmı CJ~rbestçe 

izhar.Jan menedemezdi. Benim 
bu yazım, biraz da bu eski 
vata od .. şlarıma karıı bisaetti· 
ğim derin :;Ukrantn ifadesini 
taııyor. 

Sulh hukuk hakimliği 
satış memurluğundan 

9391741 
Çiftlik köyündeu ömer oğlu 

yuıuf toker ile o köyden ali 
kızı kerime karagöz ve ahmet 
oğlu ahmet çakır ve ahmet kı
zı ayşe tUrkmen ve mebmet 
kızı hafize toker ve ömer kızı 
ayte tohur ve öıner oğlu naz· 
mi tohur ve mehmet kızı eme
tullah tohura ait olup taksimi 
iıtenilen ve mahkemece yapı· 

lan muhakemesinde taksimi ka· 
bil olmadığından umumunun 
açık artırma ile satılarak bede 
linin hisseleri nisbetinde hisse·· 
darlara tevzi ve taksimine ka
rar verilen tapur,un kanunu 
evvel 938 tarih ve 3 sayısında 
kayıtlı davilya köyünün köy ci
varı mevkiinde doğııau :hususi 
yol batası arap oğlu basan hü
aeyin kuzeyi tarik güneyi hoca 
oğlu abmet tarlası ve sahibi 
ıenet bahçesile çevrili tapuca 
4595 m. m . ve hal~n tabmintn 
10 dönüm miktarında 600 lira 
kıymetli bahçe bozuğu artırma 

ve peşin para ile aydın icra 
memurluğu odasında satılmak 
üzere satılığa çıkarılmıştır. 

Arıırma aydan icra dairesin· 
d~ 6/9/939 çarşamba günii sa
at onda ve ikinci artırma 21/9/ 
939 perşembe günü ayni saatte 
yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün ar
tırmaşartnameai tarihin
den itibaren 939 I 741 No. ile 
Aydın icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil
mesı için açıkhr. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartname· 

ye ve 939/741 dosya numara
aile memuriyetimize milracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazıla kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
8.tnkamn teminat mektubu tev
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını bu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işhu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbitelerile birlıkte memu
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaşmasınd1n hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde art.r
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malumat almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl
dıktan sonr.ı en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmit beşini bulmaz veya satıı 
isteyenin alacağına ruchanı o
lan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmunndan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 

gün daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak ar
tırmada, bedeli satış isteyenin 
alacağana rucbanı olan diğer 
alar.akhların o gayri menkul 
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ile temin edilmif alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde e
dilmeue ihale yapılamaz. Ve 
ıatış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kinse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesbolu· 
narak kendisinden evci en yük-

sek takhfte bulunan kimse ar 
zetmis olduğu bedelle almaia 
razı olursa ona, razı olmaz ve-
ya bulunmazsa hemen on beş 

gün müddetle uttırmaya çıka

rılıp en çok arttrrana ihale 

edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için 0/0 5 ten 

hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 

kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde 
(133). 

işbu bahçe bozuğu yukarıda 
gösterilen tarilıinde 

Aydın icra memurluğu odasın
da işbu ilan ve gösterilen art-

tırma şartnamesi dairesinde sa-
talacağı ilan olunur. (143) 

P. T. T 11mum 
müdür/üğünded : 

Muhammen bedel 
Ortalilar istasyonu 20 L. 
İncirliova ,, 30 " 
Koçarlı - İncirliova 30 

ti 

Germencik istasyonu 20 ,, 
Aydın istasyonu 80 ,, 

Muhammen bedelleri vuka
rıda yazılı . po 1ta sürücülükleri 
3/8/939 tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

10/9/939 Cuma günü saat 
16 da Aydm P. T. T. Müdürlü 
gü bin:ısında ihaleleri yapda
cakhr. İlan olunur. 
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. ........ Abone şeraiti .•....... : ı i YıJlığı her yer için 6 lira. ; 
: Alb aylıtı 3 liradır. i 
~ idare yeri: Aydında C. H. l 
i P. Ba11mevi. : . : 
• gazeteye ait yazıJar için f 
f yazı itleri müdürlüğ'üne, ilin- j 
! lar için idare müdürlütüne ! 
f 'BÜracaat edilmelidir. ................................... ........... 

Sağlık 

İngiliz ve Fransız 
donanmaları Maltada 

Pariı 2 - Askeri Fransız 

mabfelleri, lngiliz Fransız do
nanmaları mümessilleri arasında 
Maltada yapılan g6rüşm~lere 
büyük bir ehemmiyet atfetmek 
tedir. a.a. 

Aydın tapu sicil mu· 
hafızlığından 

İr:cirli ova nahiyesinin kı~ılca 
köyünün kulaç irim ve çatal 
armut mevkiinde doğusu gök 
oğlan oğlu ahmet batısı balcı 
oğlu mu.tafa kuzeyi hacı mısır· 
lı ve lokmacı kızı zühre güne-
yi balcı oğlu mustafa ile çevri 
li 12 dönüm tarla mebmet ali 
kızı zebranın kocası mestan oğ· 
lu mestaodan intikal suretile 
elinde iken 340 y•hnda ölmesiy 
le bir kızı fatmaya ve fatmada 
bundan altı sene evvel ölmesiy 
le bir nefer kızı sıddıkaya kal· 
dığından bab,iJe köy kurulu 
tarafındad verilen ilmübaberle 
tescili istenilmektedir. 

Tescili istenilen tarlanın ta· 
pu sicilliode kaydı olmadığından 
senetsiz tasarrufata kıyasen ga 
zete ile ilin tarihinden 11 gün 
ıonra mahalline tahkikat yap
mak üzere memur gönderilecek 
tir. 

Bu tarla üzerinde ayni bir 
bak iddia edenler varsa ellerin 
deki resmi belgelerile birlikte 
yerinde bulunacak memura ve 
yahutta 1364 fiş numarasiyle 
daireye muracaatları ilin olu· 
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} Alay. 37. Sa. Al. 
komisyonundan: 

1 Aydm birliğinin ihtiyacı için 
alınacak 42,000 kilo saman 4 
Ağustos 939 Cuma günü saat 

ı 15 te alay satın a1ma komis~ 

yonunca açık eksilsme yaoıla· 
caktır. Tahmin bedeli 840 lira-
dır. ilk teminatı 63 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyo·n-
da görülebilir. İsteklilerin ka
nuni vesikalariyle birlikte belli 
ıaatta komisyona gelmeleri. 
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imtiyaz ı•hlbl ve Umumi _Netrlyıt 

Müdürü : Etem Mendr•• 

Ba1ıldıjl yer 

C: H P Ra .. m••' 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi · kadın hastalıkları ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tü~·lii erkek kadm ameliyatlar. ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği hbbi esaslar ve elerkaid 

• 
daire~ind~ takip edilmektetir. 
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Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin 

matbaamızda hazırlanmıştır. 

emirlerine 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi . bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kô.ğıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basım evi 
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Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

6894 lira 51 kuruş keşif be· 
delli söke • ortaklar yolunun 
14X 000·15 600 kilometreleri 
arasındaki şose tamiratı 14 .l-150 
de bir menfez inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10/8/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encilmeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait resim keşif ve 
şartnameler aydın nafia müdür 
lüğünde ~örü le bilir. 

Muvakkat temin"t miktarı 

Söke malmüdürlüğünden : 
Cinsi Köyü Mevkii Muhammen kıymeti 

Lira Kuruş 
Ev Doğanbey Köy içi 100 00 
Dükkan ,, ,, " 15 00 
Depo ,, ,, ,, 15 00 
Mülkiyetleri 26/7/939 tarihinde sat.lığa çıkarılan yukarıda e'J' 

safı yazılı hazineye ait üç parça gayri menkul emval. talip zuh;6 
etmediğinden 718/939 tarihine müsadıf pazartesi günü saat 
da ihale edilmek üzere on gün müddetle teO:dit edilmiştir. TaliP 

olanların ve fazla malumat almak isteyenlerin söke malmüdurlil" 
üğne müracaat etmeleri ilin olunur. 145 -~ 

mr 

ı 517 lira 9 kuruştur. 

İıteklilerin aydın vilayetinden 

bu iş için alacaklar. · ehliyet 

vesikası muvakkat teminatları 

·yle 
ve ticaret odası vesikaları tte 
yukarıda yazıla gün ve .. aa .. 
·ı· t d . . - toouı> vı aye aım1 encumen sa 

da hazır bulunmaları lizınıdır· ' 
122 22 26 3 s 


