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·Aydının kurtuluş 
bayramı 

Bugün gilzel Aydınımızın dOı
IDan esaretinden kurtulup bü
tün Türk yurdile beraber istiklal 
Ye hüriyetine kavuştuğu mesut 
gilnün on yedinci yıldöniimildilr. 

27 Mayıı 1919 tarihinde iıill 
orduıunun işgalı altına giren 
Aydın, llç buçuk ıene kahra
maaca döğliştftkten, feliketli 
Ye acı fOnJer yaşadıktan sonra 
Ebedt Şef Atatürkiin bizzat ida
re ettiği baş kumandan meydan 
nıuharebesile kazanılan bllyük 
ıaferin tabii bir neticeıi olarak 
7 eyfiil 1922 tarihinde kurtul· 
nıuştu. 

Düıman ınngüsünden canını 
luırtkran Aydınlılar, nşk etra-
fında dSnen pervaneler gibi 
Mendresia kartı salıillerinden 
ayrılmadılar, her tllrlil mahra· 
ıııiyetlere katlanak yıllarca bu 
mesut hidiıenin tahakkunu bek .. 
lediler. 

7 Eylül 1922 sabahı muzaffer 
Tnrk ordusunun bir dizi olar~k 
Avdın• giren a"keri mGfre
Zemb: şanlı TUrk bavra-
iını lıUkQmet koneğ1na çeker
ken, dileman kuvvetleri bütün 
hızlarile f rmire dotru kaçıyor
lardı. 
Aydın yanmış, yıkılmış, taş 

&ıtftnde tat kalmamıştı. Artık 
o, yirminci asnn inıan yatağı 

olan bir şehri değil sanki mi· 
littan evelki devirlerden kalma 
bir harabe, bir iskeletti. 

Fakat, Türk milletinin inşa 
\'e imar kabiliyetile elele veren 
cumhuriyet idaresinin feyizli ve 
llıütfik yu·dımı, yanık Aydını on 
be, yıl gibi ln"a bir zamanda 
bir mamure haline getirdi. 

Nüfusu yıldan yıla artan ve 
bOnyeıi vıld•n yıla srenişleye
•ek güzelleşen Aydın istikbalde 
T&rlriyenin en ileri ıehirlerin
den biri olacaktır. 

Kahraman Tilrk orduıu!.. Bn
tlhı TOrkiye ve Türk milletile 
beraber Aydını ve Aydanhları 
lcurtaran ıeasin!. 

Bugtin, AYrupanm göbeğinde 
lbilyonlarca insan biribirini bo· 
iaılamaga savaşırken, TOrk 
tbilleti, ıenin kahraman var-
lıfnıla derin bir emniyet ve hu· 
ZQr içinde bulunmaktadır. 

1 
Sana ebedi minnet ve şükran· 

lr, Kahraman Türk ordusu. 
Asaf Gökbel 

Bugün yapılacak 
• 

merasım 
Aydın kurtuluşunun 17 inci 

Yıldanomn münasebetiyle ıehrin 
d•dde ve sokakları bayraklarla 

ona tılmıştır. 
Bugün sabah saat 9,30da bir 

••kert müfrezemiz ıehrin istir· 
~at temsilini yaparak hükumet 
onağına bayrak çekecek ve 

lb~teakiben B~lediye ve Halk
:.\'ı adına nutuklar söylenccek-
ır. 

t' Bu esnada top atılmak sure· 
l ıle kurtuluş bayramı tesit edi-
1tcck, Atatürk bilıtUne çelenk-
'' konıcaktır. 

, ' 
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Büyük Avrupa Harbı 
Cephelerde bütün şiddetile devam ediyor 

Almanlar dün Varşovaya yaptıkları hava hücumlarında 14 tayyare 

tahliye ettiler kaybettiler. Polonyalılar Karakoviyi mücadelesiz 

Garp cephesinde şiddetli topçu düellosu oluyor 
• • 

Almanya üzerinde uçan lngiliz tayyareleri 3 milyon beyanname attılar 
Ankara 6 - Dün gece yarı

sından bugün saat 12 ye kadar 
alıoan haberlere gC>re vaziyet: 

CEPHELERDE: 
Polonya umumi karargahının 

5 numaralı tebliğ'i: 
Düıman bava kuvvetleri bii

tiln memlekette taarruzlarına 

devam etmekte, ıehirleri ve 
aıkeri kollar1 bombardıman et
mektedir. 

Polonya tayyareleri Odoska 
civarında düıman zırhlı kolla
rını müessir surette bombardı-
man etmiştir. 

14 düıman tayyaresi dilıllr· 

dük. 
Tayyarelerimizden altısı üsle

rine dönmemiıtir. 
Cenubi garbi Polonyada düı

manın tazyiki durdarulmuıtur. 
Pomranyadada slikuaet var-

dır. Düımandan top, ağır 
mitralyoz ve esir ahnmııtır. 

Varşova 6 - Eylüliıa dar
düncü günü Alman tayyareleri 
Varıova üzerine akın yapmıı· 
lardır. 70 bombard·man tayya· 
resi şehrin muhtelif yerinine 
yangın bombaları atmıılardır. 

Tayyareler bilhassa fakir halk· 

Cumhurreisimiz 

Sovyet büyük elçisini 
kabul ettiler --

Ankara, 6 - Reisicumhur is
met İnönü bugün aaat 16 da 
Sovyet büyük elçiıini kabul et· 
miıtir. Bir saattan fazla süren 
bu kabul esnasında Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu da ha· 
zar bulunmuştur. 

İngilterede 
18 yaşından 45 yaşına 
kadar mecburi askerlik 

Londra, 6 - 18 yaşından 45 
yaıına kadar mecburi askerlik 
kanunu avam ve lordlar kama· 
raları tarafından kabul edilmiş
tir. 

Brezilya 
Bitaraflığını ilan etti 
Riyodöjaneyro, 6 - Brezilya 

cumhurreisi, Brezilyanın bitaraf 
kalacağı hakkında iki kararna~ 
me imra ehatıtir. ıı. ı. 

l la meskun olan mahallere taar• üslerine d6amüştür. ı 
ruz etmektedir. 15 ölü bir çok Ankara, 6 - Bugtin saat 13 
yaralı vardır. Bir bömba bir den saat 17 ye kadar alınan 

bahtiyarız demiştir. 
Baıvekil Çemberlayn doktor 

Vaysmana hararetle teıekkür 
etmiıtir. çocuk gurubuna isabet etmiıtir. haberlere göre vaziyet: 

7 Alman tayyaresi düşrülmüş- Bu akşam neşredilen Franııı 

tür. Bir düıman tayareıi de bir tebliğinde, dün akıam ve gece 
ormana düşmüştür. Aranmak- bazı ilc:r lemeler baıladığını bil· 
tadır. dirilmektedir. 

Paris, 6 - Dün akıam neır· Alman tayyareleri saat S de 
olunan 4 numaralı Fransız res- Varşovayı bombarduman etmif· 
mt tebliğinde: lerdir. 

Ren ile Mozel arasında dü,. Polonva resmi tebliii: 
mania temasa girişildiğini ve Ceuubu garbtde sayıca faik 
Ren ilzerinde imtidath istihkam- düşmana karşı Polonyalılar mu-
lar olduğu bildirilmekterlir. vaffakiyetlr mndafaa etmekte-

Londra, 6 - İngiliz idihba- dirler. 14 düıman tayyaresi dü .. 
rat dairesi, korsan gemisi hali· fÜrülmüıtür. 6 tayyare kaybet-
ne konulan üç Alman vapuru tik. 
f ngilizler ve bir kaç logiliz va- Londra, 6 - Niyöz Kronkl 

. puru da Alman gemileri tara· gazetesi lagilterede komOniıt 
fından batırıldığını bildirmek- partis ile Faıist birliğinin dağı-
tedir. ·.· tıldığını yazmaktadır. 

lngiliz tayyarelerinin Almao Londra, 6 - Yahudi birliği 
harp gemilerine hücumlarının ajansı Dr. Vaysman baıvekil 
neticeleri ilk tahmin edildığin- Çemberlayne bir mektup yaza· 
den çok fazlad1r. rak, demohrasilerin davaıı için 

lnl{iliz tayyareleri Rubr Oze- açılan cidalde lngilterenin yanı 
rinde uçarak 3 milyondan fazla başında mevki almağa karar .ve-
beyanname atmıştır. Tayyareler rilmit olduğunu temin etmiı ve 
düşman tayyareleri tarafından daha mübrem ihtiliflar. karşı· 
karşılanm~m1ş olduğundan bepcıi ıında bu ihtilafları unutmakla 

Hüklimet merkezi 
V ARŞOVADAN KALDIRILIYOR 

Ankara 6 - Bugün saat 20 
den 23 e kadar alınan haber· 
)ere nazaran vaziyet: 

Polonya umumt karargahının 
harp tebliği: 

Varşovanm 50 ili 60 kilo
metre şimali garbisinde çok 
tiddetli muharebeler olmaktadır. 
Polonya kuvvetleri cenubi gar· 
garbi cephesinde düşmanın faik 
kuvvetlerine karşı mukavemet 
etmektedirler. 

İsveç hükümetinio Varşovadaki 
elçisi bültuınet merkezinin nak-

ledilmiş olduğu Bilblene gitmiş· 
tir. 

Garp cephesinden yeni bir 
haber alnamamııtır. 

Belgrad, 6 (Radyo)- Alman 
kıtaatı Branberg ıebrini istirdat 
etmiştir. 

Bir lsevç gazetesinin bildir
diğine göre Amerika ve İngil
terenin elçileri Varıovadan mil· 
farekat etmiılerdir. Halkın bir 
çoğu Varşovayı terketmektedir. 
cephedeki top ıesleri Varıova· 
dan ititılmektedir. 

lngiliz tayyareleri 
................. liilll ......... 

Almanya üzerinde keşif uçuşları yaptı 
Londra, 6 - lngiliz iıtibba

rat dairesinin bildirdiğine göre 
fogiliz askeri tayyareleri Al· 
manya Dzeıind~ keıif açuılatı 

yapmıılar ve hiç bir düıman 
tayyaresinin taarruzuna uğra-

madan ıalimen hareket Oılerine 
ıYdet etmiılerdir. 

Ankara 6 - Bugiln saat 17 
den 20 ye kadar alınan haber• 
lere g8re vaziyet: . 

Polonyalılar mficadeleıiz o• 
larak Karakoviyi tahliye etmit• 
lerdir. Almanlar ıehre girmiı· 
lerdir. 

Lnksemburg ve lsviçrede bu· 
luaan muhabirlerin bildirdığine 
göre Majino hattında fiddctli 
bir topça dilellosu baılamıı ve 
biitiln gece aynı şiddetle devam 
etatiştir. 

Alman tayyuelerinin logiliz 
sahillerine yaklaıtığı haber alın
mıısa da lagiliz topraklarına 
girdikleri tesbit edilememiştir. 

Vaıington 6 - Reisicumhur 
Ruxvelt matbuata verdiği beya· 
natta Amerikalıları Amrikaya 
getirecek olan vapurlara harp 
gemilerinin refakat etmiyeceği
ni yalnız vapurların Am~rika 

bayrağı resmet~elerini ve mu
tad yolları takibetmelerini ve 
b&tün ıııklarını yakmalarını s6y· 
!emiştir. 

Fransa hükumeti 

Fransadaki Alman emva
line vazıyed etti 

••• 
Belgrad, 6 (Radyo)- Alınan 

istihbarat bürosunun bir tebli
ğine nazaran Fraoıa hilkümeti 
Fransada bulunan Alman teba .. 
ııuın emval ve emlikine vazı
yed etmiştir. 

-?tE-

Yugoslavya 
Kralının doğumunun 
17 inci yıldönümü 

Belgrad 6 ( Radyo ) - Yu
goıiavya kralı ikinci Pıyerin 
doğumunun 17 inci yıldöofimil 
parlak bir surette tesit edil· 
miş fakat mutad ve fevkalade 
merasim yapılamamıştır. Bütün 
Yugoslavya genç krala sevği 

ve bağlılıklarını tezahür ettır· 
mitlerdir. 

Bu mftnasebetle bllyük bir 
ayini ruhani yapılmıı, menim· 
de baıvekil ile nazırlar Papa 
vekili ve Majeste kralın vekili 
baıar bulunmutlardır. 
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Yaprak tütün bakımı oe 
işlemesi 

Ekiciden sabn alınan denkler· 
deki tütünlerin umumiyetle ne
vileri, cinsleri, renkleri karatık
tır. Bunlar olduğu gibi fabrika· 
lara verilecek olsa, ıiğaraların 
içimleri birbirini tutmaz Bu tn
tünlerin kıyılacağı zamana ka· 
dar yani aıaiı yukarı iki sene 
fabrikalarda olduğu gi· 
bi saklanması zor olur. Bozul
maları, çürümeleri yahut nefa· 
ıetlerini kaybetmeleri İhtimali 
vardır. Bunun ön6nü almak üze 
re ekiciden ıatın alınan tlltün 
denklar i temiz havadar az ru· 
tubetli ve içeriye dııarının ha
raret ve rutubetini ko!aybkla 
geçirmiyecek ve sırf bu iı içia 
yapdmış binalara konur. Bu 
binalara TlıtOn bakım evi denir 
Tütün denklerini buralarda ek· 
siperler ve bu it için yetiıdi
rilmiş istifci tabir edilen usta 
iıçiler muhafaza eder. Zamana 
vü tütilniln durumuna göre tll· 
tOnlere bakarlar. 

Yeni tütünlerin bir de kızıı
ma fermantalama zamanı var
dır. Bu zamanda tOtüniin bakıl 
masına deha çok dikkat edilir, 
edilmezse tütilnler çOrOyebilir. 
nefasetleri kaybolur ve değer
leri diiıer. 

Kızıımayı geçiren tiltOnler 
itlenmek Dzere iıleme evlerine 
gönderilir. Burada iıleme iıçi
leri ekicinin yaptığı denkleri 
demetleri bozar, tütilnleri tek· 
rak yaprak yaprak açar, rengi· 
ne nevide elioe cinsine göre 
ayırır. Ayni cins veya ayni ev
Hfta olmak nzere ayrılın yap· 
raklar bir araya toplanır, Ve 
yeniden demet yapılır. Bu de
metler bir denklik kadar olun· 
ca, bir araya getirilerek yeni· 
den denk yapılır, Bu denklere 
de işlenmiı tütün denkleri de· 
nir. Böyle bir dengin içinde bir 
nevi ve bir cinı tütün vardır. 
Bizim tütünlerimiz samıunklri, 
rumelikiri ve tonga namile 3 
ıekilde iılenir. 

lılenen tütllo denkleri "fabri· 
kalara verilinceye kadar tekrar 
bakım evlerine ahnır. istif İfÇİ· 
leri tütünleri iyi aaklamak lbe· 
re lizım gelen fenni işleri ya· 
par. 

Harmanlar 
Tütiinün 3 türlü içimi vardır. 

Y avaı tok ve sert. Bu içime 
göre de barmaular Oçe ayrılır. 

Yafaf, tok ve sert :diye 3 e 
ayrılan harmanlar tekrar iyi 
orta ve aşağı olmakl Bzere 3 e 
bölünür. Eksperler harmancılar 
her tütünün içimini bilirler. Böy 
lelikle her harmana gir~cek Hl 
tünü ayırırlar. 

Ayrılan tütünlere göre her 
harman için bir reçete yapıhr. 
Fabrika harman yapacağı ııra· 

larda reçeteye göre bakım evin 
den tiltün alır. Fabrikadaki if
çiler tarafından bu tntünler 
tekrar yaprak yaprak açılır, 
içinde bozuk yapraklor varsa 
çıkarılır. Harmana girecek olan 
yapraklar harman yerlerinde 
birbirine iyice karııtırıhr. Tit
tllnler kuru iıc IOzumu kadar 

tavlandırı1ır. Harmanlar bir ı&n 
dinlendirildikten sonra kıyıma 
yollanır. TtitBnler kıyım maki· 
nelerinde kıyılır, kaHlara konu· 
lur, kıyılmıı tltilnler bir iki 
giln dinlendirildikten ıonra li· 
ğara makinelerine g6nderilir. 
Siğara makineleri tütOnleri ıi · 
ğara haline kor. Blitiln bu itler 
harmancıların, uıta iıçileria 16 
zil lnOnde çok dikkatle batarı· 
lır. . Yapılan ıiiaralar bir az 
kurutulur, ve paketlere doldu· 
rularak ıatıta çıkarılır. 

Tütün ve tütün inhisarı 
kıınunu 

Kıyılmıı tiltiln, siğara tanbe· 
ki ve bilumum totünden yapıl· 
mıı mamulatın memleket içinde 
ki satııı Devletin inhisarındadır 
Hiç bir kimse tiltBnO kıyarak 
izeme1 ve ıatamaz. Eter bu 
yasağı yaparsa kaçakcı sayılar 

•e cezalanır. 
Kanunda memleketin nerele 

rinde ve kimler tarafından tll• 
tiln ekilebileceii ve tlltBn eki· 
cilerinin ne gibi vazifeleri bu· 
luoduiu yazıhdır. TiltOn dik· 
mek isteyen çiftçilerin bllt&n 
bunları öğrenmeleri ve kanunu 
alıp okumalar. llzamdır. CAnla· 
madıkları noktaları mahallt in
hisarlar idaresi memurlarından 
sormaları ve kanunun emir et• 
tiği yoldan yilrümeleri icap 
eder. 

Dnlet inhisarı ve eski reji 
Tütlln inhisarı eskiden reji 

denilen bir yabancı ıirketin 

elinde idi. Bu tirket ıelirinden 
pek az bir kısmını devlete l ve
riyordu. Daha ziyade kendi ki· 
ıına bakıyordu. Bu ıirketin 
memleketimize çok zararı ol· 
muıtur. Ekicinin tlUllnllnO ucu· 
za ıatın alır, pahalıya aatardı. 
Kaçakçdarı kovalamak içi• 
milleti birbirine kırdırır, bir 
çok yuvaları ı6ndilrllrdll. Sonun 
da cumhuriyet h&kumeti bu it· 
de de imdada yetiıti. ı 925 
ıeneıinde reji ıirketini b6tiln 
mevcut mallarile birlikte ıatm 
aldı. 

Eıki reji ıirketi kanndan her 
ıene en çok 3,5 milyon lirayı 

hnktlmete veriyordu. Devlete 
geçtikten sonra ilk yılda bu 
kir ı 7 milyon lirayı aıtı. 937 
yılanda ise 30 milyon liraya 

yaklaıtı. Devlet bu gelire da
yanarak memleketi imar •çin 
çalıımaktad.r. Yapılan demir 
yollarının çoğu bu gelirle meyda 
na geldi. Hem halk hem de 
bükfimet kazanmağa haıladı. 

Defllet inlıisarınınC tiitüncüliilcte 
yaptıiı genililcler 

Yirminci asırda her ıeyin de• 
adımlarile ilerlediii ıörmekte· 
yiz. Kendimizi bu hıza uydur
mak zorundayız. Diğer memle
ketlerden daha çok çahşmalıyaz 
ancak böylelikle bizden ileri 
olanlara yetiıebiliriz. Bu devir· 
de yalnız çalıımak yetmez. Bil 
mekte iıter. Çllnki bilgiıiz pıo· 
gram11z çahımaların çotu bota 
gider. 

Bunun için tütlln itleri deyJet 
inbisarının eline geçince evvela 
ne ribi iılerin yapılması llzım 
geleceği dlltlinOldU, yeni y~ai 
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V ~raset ve i~tikal 1 Bağcılık ve meyvecilikte 
nızamnamesınde b .. .. k . k• f 
değişiklik yapıldı uyu ın ışa var 

Vera.et ve intikal •ergiıi ni· 
zamnameıinin 19 uncu maddeai 
aıaiıdaki tekilde deği9tirilmit· 
tir. 

" Ölen kimsenin vesikalara 
mllıteait borçlariyle kanunun ıs 
Bncll maddesinde zikredilen 
borçlar ye masraflar, variıleri
•• intikal eden vergiye tabi o
lan ve olmıyaa malların kıymet
leriyle mlltenaıiben takıim olu
narak her birine iıabet eden 
miktar mezkfir kıymetlerden ay• 
rı ayrı indirilir. Tahriri bulu
nan ıekle tlbi veıaikin kanu· 
nen muayyen olan veya taraf· 
larca huıuıl bir tekilde yapıl
maıı kararlaıhr.lmıf bulunan 
akitlerde tekerrDr eden ıelrilde 
olmaıı llzımdır. Bunun haricin
de bulunan veıikalar, borçlar 
kanununun ı2, ı:J ve ıs inci 
maddelerind~ki hnknmlere mu· 
tabık iae kabul olunur. 

lkametrllu yabancı memle
kette bulunan 6lilniln borçların· 
dan yalnız T8rkiyede vergiye 
tabi menkul Ye ıayrimenkul 
malları gibi kabul edilir. Ôlen 
kimaenin ticari borçları Yana, 
bunların ticari defterler ve bun-

lara ait muhaberat ve vesika · 
ların tevıik edilmesi llzımdır. 11 

.. ......,, .... ......... .....,... 
YURD YAVRULAR/NA: 
Kıt yaklaşıyor. Yoksul kar· 

deılerinizi kışın souktan, bas· 
ta olmaktan kurtarmak için 

eski ELBiSE, AYAKKABI, 
çımaıırlarınızı Çocuk Eıirıe· 
me Kurumuna ver1Lenizi Ku
rum aayğıyle diler. .. .,......., . .,,,,..,,. . ~ ............ . 

Ziya 
9/6/939 tarib ve 180,692 nu

maralı ilk a;retim diplomamı 

ıayi ettijimden yeniıini alaca
tım cihetle meıkür diplomanın 
blkmll yoktur. 

Nazillinin Karaçay mahal
lesinden Kuzum hacı ıeh· 
ler ıokaiında No. 2 hanede 
Mehmet kızı Baiıe Kıhnç 
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mllteba111slar yetiıtirildi, çabı
ma programları çizildi, hemen 
ite batlaadı. Ekicinin ve 
devletin hakkını gözetecek bir 
çok çareler bulundu. tohumla· 
rın iyilettirilmesine çalıtıldı. TO 
ton alımında, bakımında iıleme 
ıinde, harmanlarda bir çok fay 
dalı yenilikler yapıldı. Bu me· 
yanda yeniden yapılan ve ya· 
pılmaııaa devam edilmekte bu· 
lunan toton enıtitllıllniin tiltOn 
fabrikalar1nın, tütiin bakım ve 
itleme evlerinin Avrupada da 
etleri az bulunur intizam ve 
mnkemmeliyetlerde olmalarına 
gayret edildi ve edilmektedir. 

Kısaca anlattıiımız tütOncO • 
lllk memleket gelirinde bOyilk 
bir yer tuttuğu gibi ekildiği 
gllndea ıiğara olup içilinceye 
kadar bir çok ellerden geçmek· 
te ve bu suretle memleketin it 
hayatında bir çok çalıtmalar 
doiurmaktadır. Bu yUıden bin· 
lerce aile :reçlamektedir. 

Ziraat Vekaleti müesseselerinin 
dağıttığı asma miktarı . 16, mey

veli fidan 4 milyonu buldu 
Ziraat Vekaleti meyvecilik ve 

baicılık Ozerindeki çalıımalar• 
dan bugüne kadar elde edilen 
neticeleri teıbit etmittir. Mem
leket bağcılığını iyice tetkik et· 
mek, ıatıı noktaıından nefıin· 
de iyi vasıfları toplıyan nznm 
çeşitlerini ayırmak, filoksra tah· 
ribatına uğramış yerlerde Ame· 
rika aımaları Bzerinde çalışmak, 
en iyi ve ucuz bağ iıletme ıe · 
killerini arayıp bulmak, llzüm 
kurutma usulleri etrafında de· 
vamlı tecrllbeler yaparak daha 
iyi tekiller bulmak Uzere lzmir
de kurulan bağcılık iıtasyonu 
ile, Amerika asma fidanlıkları 
çok verimli olmuşlardır. 

Evvelce sadece 80 dekar bil· 
yOldllğOndeki Erenkay aıma fi
danlığı varken buglln bunların 
sayııı Ankara, Bilecik, Halkalı, 
Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa 
olmak Bzere 7 ye ve ıahaları 

1307 dekara çıkarılmııtır. Fi· 
danlıklarıa istihsal miktarları 
devamlı olarak atrmaktadır. 
Yapılan bir istatistiğe g&re, 
Amerika asma fidanlıklarının 
dağıttıklan kökln ve eşik kak
ın aıma fidanı miktarı ıu te
lıcilde artmıştır: 

1 

ı924 te 6. 725, 1925 te 53.632, 
ı926 da ı63.941, 1927 de 
223.172, ı928 de 254 541, 1929 
da 359.Sı ı, 1930 da 483.721, 
ı931 de 535 198, 1932 de 541.414 
1933 de 825.676 1934 de ı 345. 755 
ı935 de 2.396.953, 1936 da 
2.479 SSS, 1937 de 2.574.250, 
ı938 de 3.022.965, yekün 
ıS.t67.0ı3 n bulmuıtur. 

Ziraat Yeklleti, bu mlle11ese· 
ıelere, toprağa göre muvafık 
tipler tesbiti, yeni ve iktiıdi 
bağ dikme uıulleri, işletme ve 
bakım hususuna denemeler ya
pılması, bağ buzumu zamanının 
tesbiti, en son ikitsadt korunma 
ve nakil ıekillerinin tayini, bag· 
larda kullanılacak Aletlerin göz-

den geçjrilmesi, seçilmes i ve tav-

Böyle olmakla beraber, tütün
clllOğün zor olduğuna söyleyen
ler çoktur. Biz bunu doğru bul· 
muyoruz. Çünkii : Üzerine aldığı 
iti baıarmak iıtiyen insan için 
biç bir zorluk mevcut olamaz. 

Evet, tlltiln nazlı bir çocuk 
gibidir. Çok dikkat, çok emek 
ister. Fakat çalıştıktan sonra 
inıana her şey kolay gelmezmi? 

Babalarımızın bize hediye et
tiği çiftçiliği, tlltiinclllüğü, bil· 
yUdllğOmllzde çocuklarımıza da· 
hi ileri bir halde armağan ede· 
bilmeliyiz. Bunu yapabilmek i-

' 

çin daima çalışmalı ve yeni ye· 
ni iyi ıeyleri öğrenmeğe uğrat· 
malıyız. 

Bu risale, bu uğurda site, 
ufak bir yardımda bulunabildi 
ise, ne mutlu onu hazırlayan
lara ... 

Bu güzel yurdun çocukları! 

Ancak çok çalııırsan1z, vatanı· 
nıza liyik olduğunuzu göster· 
mit olursunuz. Haydi bakalım 
g6relim sizi! · 

- SON -

ıiyesi, tecrilbe ve 6rnek kollek
ıiyon bağlarının tesiıi ribi va• 
zifeler de vermit bulunmakta• 
dır. 

Diğer taraftan meyvecilik 
mevzuu Qzerinde alınan tedbir· 
ler de müsbet Deticelerini ver
miye başlamışlardır. M~yvecilik 
hususunda Ziraat Veklletinia 
tatbik etmekte olduğu program 
ıu esasları ihH~a etmektedir. 

Cihan pivaıalannın istediğine 
uygun ıekilde meyve istihsalini 
çotattmal<, muhitindeki meyve 
miistahsillerine fidan yetiştir-
mt>k, mevve bRhçe1erinde fenni 
bakım usullerini 8ğretmek, bil· 
yft'ıc gö.terişli, iyi vasıflı atan• 
dart tipte nakliyata dayanır 
meyve çesitleri arayıp bulmak 
ve elde etmek, iktisadi meyve 
mıntakaları yaratmak, bahçe ıa• 
hiplerinin istifade derecelerini 
arttırmak, istib.al masraflarını 
azaltmak ve değersiz meyve çe• 
ıitlerini iıkarta etmek, yabani 
ağaçları aıılamak. dekara isa· 
bet eden gelir derecesiai fazla· 
(aştırmak, meyve bahçelerinin 
iktisadi şekitde işletmesine dair 
tecrllbeler yapmak, devıirme 
zamanlarını tayin etmek ve u· 
sulleriat 6iretmek, meyve istan• 
darizasyonu iizerinde çalışmak, 
en iyi ambalaj usuUerini mUı· 
tahsile 6ğretmelr, b.-r m11ıtaka· 
ya uygun meyve çeşitlerini bul· 
mak ve tavsiye etmek, kuru 
meyvecilik etrafında uğra1mak, 
mevve kurutm• ve saklama tek· 
niğini halka öğretmek, maksada 
en uyğun şekilde nakliyatın na· 
sıl ve ne ~i\,i şeraitle yapılaca· 
ğını tes\>it ~tmek. huıh mer 
vecilik ve fidancılıiı ilgilendi· 
ren bu ve buna benzer mevzu· 
lar llzerinde devamlı ıekilde ça· 
lışmak ... 

Milli gelirlerin en aağlam te• 
mellerinden biri olan meyvacı· 

lık için bu prosrram muvaffa• 
kiyetle tatbik edilmi, ve saba· 
ları 10 - 20 hektar bllyOklOğiiD .. 
de olan etma, incir, zeytin, Na-
renciye. fısdıtc, kayısı, meyvacı• 

lık lıtagyonları kurulmuş, ayııı 
zamanda iiretme ve bakım it" 
leriyle uğraşmak, muhite 6raek 
olmak masadiyle de bunlar mın" 
taka ve mahsullerin nevine j!'&
re Arifiye, Aydın, Gireson, iz .. 
mir, Antalya, Gaziantep •e 
Malatyada tesis olunmuştur. Zi
raat vekiletinin bugfine kadar 
kurduğu bu mnesaeıeterin ıaVI" 
ıı ı 7 ye ve aahaları da 3859 
dekare baliğ olmaktadır. 

Bu seneye kadar dağıtılaO 
meyveli fidan sayısının her yı" 
la ıCSre taksimi ıudur. Yek\lO 
olarak 3.914 349 ıayıaını bul
maktadır. Bu miktara hususi İ" 
dare, belediye ve orman fidaG" 
lıklarında~ tevzi edilen fid•11 

miktarı dahil değildir. 
1924 de 23.349, 1925 de 273·" 

697, 126 da 206.045, 1927 de 
230.340, 1928 de 239.963, ı929 
da 290. 713, 1930 da 253.834, 
1931 de 332.411, 1932 de 
293.182, 1933 de 203.357, 1934 
de 219.713, 1935 de 279.217, 
1936 da 334.926, 1937 de 36S· 
124. 1938 de 368.478. 



Ti ı df 

Ki elllJlc kona mtıları : ı 

Her köylüde ve köy odasında ve herke
sin evinde hangi kanunlar bulunmalıdır 

HiKAYE NAiM ÔZEL 

Ayşe Eminenin oğlu 
Kanunun bize olan münasepetl nedir ? Ka

nunun/ara neye ihtiyacımız vardır 

Hukuk mahkemelerine dava naııl açılır 

Bu, yalınız k8ylilnlln deiil 
battı kendini mDnevver sayan 
Yurtdaıların da ilgi göstereıeği 
bir ıeydir. Müoev•er ıayılan 
çok insanlar vardır ki en basit 
hukuk bilgisine bile malik ol
llladıiından en basit bir hukuk 
İçin avuç doluıu para harca
mak zorunda kalır. 

Demokrasinin taııdığı mana 
ber vatandaıın kanun önünde 
eıit olması, milsavi ıckilde mu
•ıneleye mazhar bulunmasıdır. 
Bu, berkesin kendi kanunlarını 
azıcık olıun bilmesiyle bir de
ier kazanır. Bugiln, dış ellerde 
Y&fıyan ve milaevver olsun ol
lllasın her insanın klltüphane• 
•inin baı yerini memleketinin 
lraaunları doldurur. Her birimiz, 
ıeçim nasıl yapılır, seçimde adı 
deftere geçmemiş olan seçici ve 
•eçilenin ne gibi hakları var· 
dır, hak naııl aranır, nasıl ko
••lanır, bunun gibi iıleri bil
lllezıe o memlekette demokra· 
•inin tatbik edildiğini ve bu 
Prensibin yaıayııın içine katıl· 
dığı iddia olunabilir mi? 

- iyi yurtdaı, milletinin ka
nuolanaı bilmek ve kanunlara 
Uymakla yüklüdOr. Eğer bunlar 
bilinmezse, memlekette kanu· 
llun hakim olduğu hakkındaki 

iddia manasızlaşır. Degeraizle
tir. Onun için bep!miz, köylüsO, 
kaıabalı~ı, şehirlisi aşagıdaki 
•na kanunlarımızı ve mümkünse 
ber biri beş on kuruş olan di
ier huıusi kanun, nizamname 
•e talimatnameleri satın alarak 

değişmeleri bile kovalamalıdır. 

Sırası gelince, on kurut verile· 
rek ıatın ahnan bir kanunun 
size yüz binlerce lira kazandı
racağını biç unutmamalıdır. 

- Türk kanunu medenisi, 
borçlar kanunu, icra iflas kaou· 
nu, ticaret kanunu, harç tari· 
fesi kanunu, noter konunu, avu· 
katlar kanunu, ceza kanunu, 
hukuk muhakemeleri usuln ka· 
nunu, ceza muhakemeleri usulü 
kanunu, dC'oiz ticareti kanunu, 
köy kanunun, mebuı ıeçimi ka· 
nunun, belediye kanunu, istim· 
ilk kanunu, kazanç, arazi, ka
nunları ... 

- Bilhassa bu kanunlar her 
halde tedarik edilmelidir. Her 
birinin fiatı on kuruıtan altmıı 
kuruşa kadar her kitapçıda 

ıatıhr. Üç beı lira vererek 
bunları tedarik etmek her yurt· 
daıın vatandaıhk vazifesidir. 
Biz devlete kar.şı vazifelerimizi, 
kanunlara ittaatla, kanunlara 
itaat ise, kanunları bilmekle ife 
edilir. 

- Köylerde, orman kanunu, 
hayvanlarının çalınmaıının ön
lenmesine dair olan kanun, ve 
diger bazı kanunlar da bulun
malıdır. 

- Her if, kanunla görOIOr. 
Bir bususda ihtilafa düıenek, 
o itin kanunu bulur ve anala
madığımız ve bilmediğimiz ka
nun hükmünü arar ve bulur ve 
böylelikle yanlıı yollara, boıuna 
para harcamalarına engel ol
muş o1uruz. 

1 RADYO 
PERŞEMBE 7 /9/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUtaU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1S19S 

kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği. 
Okuyan: Necmi a :za ab11kao 
Çalanlar: Cevdet kozan, Ru· 

ten kam 
1 - lıbak · bayata peırevi 
2 - Ali efendi • bayati şar. 

(Daim seni ben ararım) 
3 - Şevki bey - unak far. 

(Esirizlllfünüm ey yüzü mabım) 
4 - Ali efendi • utşak lıar. 

(Sen ey ıervirevan rubsarı glil· 
ıurı 

S - Selahaddin pınar - ba· 
Y•tt farkı (Delisin deli günlüm} 

6 - Halk türküsü (Yağmur 
Yağar ordan burden) 

13.00 Memleket saat ayarı, 
•jaııı ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14.00 Müzik (karııık p 
•ogram) 

19.00 Program 
19.05 Müzik (oda müziği pl.) 
19.30 Türk müziği (fasıl be-

Yeti) 

20, 15 Konuır:na (ıiraat saati) 

20.30 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji baberlort. 

20.50 Türk müziği: 
Okuyan: Radlfe neydik 
Çalanlar: Ruıen kam, Cevdet 

kozan, Zühtü Bardakoğlu 
1 - Vasilaki • ktırdilihicaz· 

kAr peırevi 
2 - Selabeddio pınar • krd

bicazkAr ıarkı (Aı"ınla yanan 
gönlüme busenle tifa ıun 

3 - Piyanist yorgi krdhkir 
farkı (Neıe ile geçen) 

4 - Cevdet kozan - ud tak
simi 

5 - Udi İbrahim .. krdbkir 
şarkı (Sarı bir gül gibi) 

6 - Şükrü ıenozan • buse
lik şarkı (Gönül harareti sön
mez) 

il - Okuyan: Sadi boşıeı : 
1 - Bol ahenk Nuri bey • 

rast ıarkı (Maitem bir nazlı ya· 
re) 

2 - Rerik fcrsan - raıt şar. 
(Ay eyle suçum} 

3 - Şemsettin Ziya • ma
hur şarkı (Şu güzele bir bakın) 

4 - lıak varan - mahur ıar. 
(Şu gümüı ırmağın) 

5 - Nikolaki - Mahur saz 
semaisi 

21.30 Konuşma 
Zl .45 Neşeli plaklar - R . 

5-
- Beni eve g&tllr6r mtlılln ? 
- ... ı 
Hasan cevap vermedi.. Biraz 

evel çarpııao ihtimaller tc krar 
kafasıaın içinde doj'uşundan 

baılamıılardı. Hayretle çavuşun 
gazlerioe bakıyor sanki onların 

renginden babasını keıfed,ce
ğini zannediyordu. 

Çavuı Haıanı kollarının ara· 
ıında havaya doğru kaldırdı. Ve 

- Hasan ben ıen · n babanım. 
itte Hasan aıker baban benim. 

Diyerek yanaklarından senelerin 
bağrında biriktirdiği haaret ve 
iftiyakla öptü ... 

Muallim ve oradaki ı;ocuklar 
biraz hayret biraz da Hasaoın 

hesabına sevinçle genç aakeri 
seyrediyorlardı. Baba ogul ıan-

ki etrafın tesirinden tecrit edil
mişler sıibi her f eyi unutmuı · 
lardı. .. 

Hasan Bekir çavuıun kolları 

arasında evlerine geldi. Kapı

dan girdikleri zaman ihtiyar Ay

ıe nine avluda ineklere ot ve
riyordu. Hasan : 

- Ana babam geldi. Asker 
babam geldi gayri. Diyerek Ay-

ıe ninenin yanına koıtu. Ayşe 
nine çavuşu kapının önünde gö-

rDnce t•ıırmııtı. Bu bilmediği 
adan Hasanın nereden babaıı 

otuyordu. Çavuı sevinçle nineye 
j doğru yaklaıtı ellerini uzun u-

1 zun öptükten ıonra tahta boı· 
luğa oturdular. Ayşe nine bu 

bilmediği askere bakıyor oğlunu 

nasıl tanıdığını ve timdiye ka
dar neden oğlunu aramayıp ıim-

' di Hasaoı kendi çocuğu diye 

buraya kadar gelmiı bulunuyor· 

du. Bunları düşünüyorken bir 

taraftan da Hasana uydurduğu 

masalların doğru çıktığına ve 

~ ............................ .. 
il ESKi GAZETE f 
: ve MECMUALAR : 
ı Bir kilo Gazete varlığı gün- ı 1 

j ı de iki yavruyu doyurur. Oku· ı 
1 i duğunuz eski gazete ve mec· ıı 
1 ı mualara Çocuk Eıirğeme Ku· 
ı rumuna vermenizi Kurum say- ı 
ı ğıyle diler. 
t ............................. . 

21.50 Müzik (bir operet se
leksiyonu) 

22.00 Müzik (kilçük orkeıtra 
ıef: Necip Aıkın) 

1 - W altber schrader Ak
şam uzeri (Hazin parça) 

2 - Levini bllmoresk 
3 - Gerhard Widkler don· 

ma tikita (lspaoyol uvertürü 
4 - R~binstein koıtümlü ba

lo süitinden: Toreador ve en
dülüs 

5 - Fritz köpp Yaz akıamı 
süiti 

6 - Jac Grit Mayıs ihtişamı 
(vals) 

7 - ,, Marı 
23.00 Son ajanı haberleri, zi· 

raat, eıham, ve tahvilat, kam· 
biyo•nukut borsası (fiat) 

23.20 Müzik (cazbaod • Pl.) 
23.55·24.00. Y ınoki program 

Hasanı ıukutu hayale uğratma

dığına ıeviniyordu. Bu sevincin· 
de birazda kendine pay vardı. 
Hasan ineklere :ıu vermek için 
onların yanından ayrılmııtı. Be
kir çavuı Ayıe nineye yavaı 
yavaı bir ıeyler anlatıyordu. 
Sazan çavuşun da g5zleri dolu
yor ıesi titriyor, bogazına bir 
ıey tıkanıyormuı gibi oluyordu. 
Ayıe nine göz yaş1arını elinin 
tersile siliyor ara sıra da endi· 
şc ile Hasanın nerede olduğunu 
öğrenmek istiyordu. Yemek za· 
manına kadar konuştular. Ye· 
meği ocağın batında yiyorlardı. 
Hasan babasının yanına otur· 
muf, onun kolundaki parlak ıe· 

ritleri okşuyor, sayıyor ve bir 
takım hesaplar yapıyor ıonra 
babaıının yüzüne tatlı tatlı bil· 
kıyordu. Bunu Ayşe nine gör
müıtü. Hasana karıı ıeneler-

denberi şefkat ve muhabbetle 
göolüan bağlıyan ihtiyar, baba-

ıının onu götüreceğinden kor
kuyordu. Çavuı sekiz sene evel 

karııki kayde Hasan ağanın kızı 
Zeyoeple ıeviıtiii ve o yıl bar· 

manda düğünleri olacakken bir· 
den bire askere gittiğini ıonra 

Zeynebio bir oğlan doğurduğu
nu. fak at çocuğun bir glln or-

tadan kaybolduğunu bunu da 
askere gelen arkadaılarından 

öğrendiğini •ğhya ağlıya Ayte 
nineye tabtaboıta anlatmııtı. 

Yemekten ıonra tekrar tahta-

boıa oturdular. Ayşe nine ça· 
vuşa ıekerli bir kahve yaptı. 
Hasan babasının ıigaraıını o· 

caktan yaktı. sonra onun yanı
na uzandı ve uyudu. Ayıe nine 

titriyen sesile çavuıa Hasanı 
g8türüp götOrmiyeceğini sordu. 

Bekir çavuı ıenelerdeoberi oğ
luna analık yapan bu ihtiyarın 

kalbindeki acıyı daha onu g5-
rür sıörmez anlamıştı. 

- Hayır Ayıe nine •. Haıan 
senin yanında kalacak. Benim 

burada oturmama imkln yok .. 
Vazifeden bırakmazlar.. Ben 

ara sıra gelir ıizi görllrüm. Ha
san benim evladım olduğu ka· 
dar senin de evladın sayılır .. 

Çavnı yanında uyuyan Hasa· 
oın kumral saçlarını okıadı. Ve 
Ayşe nineye bikiyeıinin ıon 
kısmını aolatmıya başladı. 

- Askere köyden gelen ar
kadaılardan biri bir gilo beni 
çağırdı. Ve 

- Bekir çavuı dedi.. Senin 
Hasanın kızı Zeynep bir gece 

çocuğu almıı köyden uzak bir 
yere götiirmüş bilmem gayri aı
dürdil, bilmem dağlara bıraktı. 

Hasan o sabah çocuğu g8reme· 
yince çıldırmış gibi olmuı. Zey
nebe söylemesi için basmış da
yağı baamıı dayağı. fakat bir 
türlü ıöletememiş. Nibay~t Ha
san bütün kırları, bayırları, dağ
ları arattı çocuğu bulmanın im· 
kioı olmadı. Dedi .. 
Yüreğim yanarak dinledim. 

içimden o kahpeye öyle kızıyor
dumki eğer elimde olsa idi par· 
ça parça edecektim. 

- Sonu var -

ilin 
Aydın tapu sicil 
muh'fızhğından: 

faal 

lncirliova nahiyesinin hcı 
AUoba k<SyilnUn akını mavkiin· 
de dojıııu San Mehmet ve ev· 
lltları ıimalen Sarı Haaeyin ve• 

reıesi garben Sarı Hilıeyin ve• 
rescsl ve bacı Ali Balı hafız 

lbrabiaı güneyi bacı oilu otlağı 
ve yine ayni mevkide doğuıu 

Ali oilu Meıtan vereseleri ti· 
malen hafız Ali garben cenuben 

Sarı Mehmet ve evlatları ve 
İbrahim ağa tarlası ile çevrili 

bu iki kıta tarla birinci ıayıda 
y.ızıh tarlayı bacı Ali obaıından 

paıaoın arap lbrahim ve oğlu 
Mebmetten 20 madeni liraya 

ve ikinci sayıda olan tarlayı da 

lncirlirovadan Cihan oğlu Meh· 

metten 30 ıenedeoberi haricen 
10 madeni liraya satın almak 

suretile 35 ıenedir Sarı Meb· 

met ve zevcesi Havva ve otul· 

lart Kerim ve Sefer ve Şakir 
ve Sadığın taıarruflarında iken 

bunların birbiri arkasına ölme· 

lerile Şakir •e Ra~it kaldığı 

kay kurulu tarafından verilen 

tasdikli ilmllbaberle tescili iste· 

nilmektedir. 

Fihristler ilzeriode yazılan 
araıtırmada kayıtları bulunma· 

dağından ıenetsiz taıarrufata 

kiyasen ıızete ile illn tarihin• 

den 11 gün ıonra mahalline 

memur gönderilecektir. 
Bu yerle bir allkası olanlar 

vana yerinde bulunacak memu

ra ve yahut ta o giina kadar 

1379 fit numarasile müracaatla· 
rı ilin olunur. (220) 

ilin 
Aydın vilayet daimi 
• . .. . d 
encumenın en: 
Aydın - Muğla yolunun 55+ 

900 - 57 + 100 kilomet1'leri 

arasında 3683 lira 75 kuruı 

keıif bedelli adi kaldırım inşa

atı açık eksiltme usulUe ekıilt

meye koomuıtur. 

Eksiltme 21/9/939 perıenbe 

günn ıaat 16 da villyet daimi 

encUmeni salonunda yapılacak

tır. 

Bu işe ait keşif ıartname ve 

sair evrak Aydın nafia müdilr· 

lilğilnde gCirülebili . 

Muvakkat teminat mikdarı 

276.28 liradır. • 

isteklilerin muvakkat temi· 

natları, Aydın vilayetinden bu 

iı için alacakları ehliyet vesi· 

kalan ve ticaret ~dası vesika· 

larile yukarda yazılı giln ve sa· 

atta Aydın viliyet encilmeniode 

kazır bulunmaları ilin olunur. 
2 8 14 19 (211) 

,........ Abone ıeraiti ·····-: 
İ Yıllıfı her yer lçla 6 lira. l 
1 Alb aylıtı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C . H. f 
j P. Buım..-1. 1 
j ıueteye alt 1a:11lar için l 
! JHI itleri müd6rliltüae, ilia· ! 
i lar lçla idare müdürlüfüae f 
: 'llüracaat edUmelldlr. i . . ............................................................ 



Aydınlılara müjde 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

Koçarlı ihtiyar meclisi, Koçarhnın % 6 mikyası ma dere
celi menba suyunu Aydında da satılığa çıkarmııtır. 

Su, ağzı mühürlü damacanalarla satılmaktadır. Araba ile 
evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her gün taze olarak getirtilmektedir. Temiz ıu ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Deposu : Aydında Hava kurumu ittisalinde Avukat Bay Neşet 
Akkorun yazıhaneıi altında. (167) ' 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cenabi kadın hastalıktan ve rontken ıervisleri ikmal edilerek 
çılmıf. Hasta kabulüne batlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından her 
tUrlD erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
Ye tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

f.~ıdlll>~•AaWıta•• 

6Ay İ 
Vade ile elbise E 

Y aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

" Terzihanemde Sümerbank yerli mallarrnın hemen en em- : 
• aalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- • 

mıza elbise yapılmaktadır. it 
En mutena biçki dikitle Ye en özenişli provalarla müı- .. 

terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarım 

umarım. 

asaa.~~a~m~~a~~~~~~~z~g·~ 

HA~ L K E~v r-~ 
Muayene aiini 

~ Pazartesi 

+l Sab 

1 13 Çarı:mba 

w 1 Pe,.embe 

[•] 

" 

Saat 

3 -- 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

. 1 Dr. Remzi (Çocuk milteba11ısı) 

Doktor Fuat Bayraktar DJ 
(Cilt haatahkları mutaba11111) tJ 

It Operatör Nuri Erkan ,, 
Doktor Şevket G6zaçan 11 

(Gaı hHtalıklart mutaha11111) il 

Doktor Muhsin 1 
<iç butahkları mutahaaıaa) 

[•] 
Doktor ŞeYket Kırbaf [+J 

(fntaul baatahklar mutaha11ıaı) tJ 
[•l 

la m, 
(+} Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafii: Yazgan 1 
B .. 3 - 4 Doktor Halil Gözaydın 

~~~~~~~~~m.~~~~~.~~~~~~~~ .. ~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ [•] 

• 
ATDIR 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alaq 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 kağıt •. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

1 

1 
1 

i 
1 .. 

: 200, 400 sahi/elik ciltler 125-200 kuruştur 
\ C. H. P. Basımevi J 

····+··········~!!::·•·············••!.,•••• ~ 
Aydın As. Sa. A 1. Ko

misyonundan : 
Aydın birliğinin ihtiyacı binek 

bayvanile koşum için mekkiri 
esteri alınacaktır. Satmak isti· 
yanlerin her gün sabah ıaat 9 
dan akşam ıaat 18 e kadar aı
keri ıatın alma komiıyonuna 
müracaat etmeleri. 

s. 7. 9. 12. (216) 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden: 

Maarif vekilliğinin emirleri i· 
cabı 25/9/939 günOnde tedrillata 
baılanacaktır. Okul talebesinin 
bu tarihte okulda bulunmaları. 

1! 9, 11, 13, 15, 17 (221) 

Bölge sanat okulu di
rektörlüğünden 

Okulumuza paralı yatılı ve 
nehari talebe kayıt ve kabulüne 

30/9/939 giiniloe kadar devam 
edi'ecektir. Aşağıdaki ıeraiti 

haiz olanların belgeleri ve altı 
adet 4,5/6 ebadındaki iyi çe
kilmiş fotoğraflariyle birlikte 
tatil günleri dııında her gün 
ıaat 9 dan 17 ye kadar okula 
başvurmaları. 

1 - Tllrk olmak. 
2 - 13 yaıından aıığı, 17 

yaıından büyük olmamak. 
3 - Beı sınıflı ilk okuldan 

mezun bulunmak. 
4 - Sıbbati ıaDat tabıilioc 

elverişli bulunmak. 
5 - Orta veya liıe yeya bll 

derecedeki okulların her hangi 
sınıf anda iki yal 6st fiıte ıınıft• 
kalmamıı olmak. 

Belgeler: 
A - Nüfus kağıdı 
B - Atı kağıdı. 
C - lıln>kul diploması ( ~e 

ya tasdikname) 
D - 6 adet fotoğraf 
Not: Nehari talebenin yoksul 

ve çalıtkan olanlarına · okuld• 
öğle yemegi verilir. 
1, 9, 11, t3, ıs, 11 (222) ., 
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