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B. Gafenko An karada 
Müttefik ve dost devletin hariciye nazırı istasyonda 

Resmi • 
merasım ve . halkın 

Ata türkün 
büyük 

kabrine 
mit ve bu ziyaretler iade edil
miıtir. 

Bayan Gafenko da bayan 

tezahüratiyle karşılandı. 
çelenk koydular. 

beraber at yarıtlarını takip 
etmişlerdir. 

Mubterm misafirin Hipodroma 

Misafirler 1 

Ankara 11 - Romanya ha· 
riciye nazırı B. Gafengo ile 
bayanı ve refakatinde Roman
yanın Ankara büyük elçisi, 
Bükret elçimiz Hamdullah Sup· 

Sraçoğlunu ziyaret etmiş ve 
iade edilmiştir. 

• gelmesi halk tarafından sürekli 
alkışlarla kartılanmııtar. 

rll Saraçoğlu ve bayanı, adliye 
vekili Fethi Okyar mubaberat 
ve münakalat vekili Ali Çetin· 
kaya, iktisat vekili Hüsnü Ça
kır, sıhhat ve içtimai muavenet 
vekili doktor Hulusi Alataş, 
gümrük ve inhisarlar vekili Ra
if Karadeniz, ticaret vekili Cez
mi Erçin ve refika11, devlet şu· 
rası reisi ve refikası, parti gu· 
rubu reis vekillerinden Haıan 
Saka, Romanya bllyük elçisi ve 
bayanı, Roma ve Bülnet bilylik 
elçilerimiz Hüseyin Rağıp ve 
Hamdullah Supbi Tanrıöver, 
Ankara mevki kumandanı ge· 
neral Kemal Gökçe hazır bu
lunmuşlardır. 

bi Tanrıöver ve maiyetlcrile 
lıeraber bugün ıaat 9, 10 da 
Anadolu ekspresine bağlanan 
huauıi bir vagonla şehrimize 
gelmiş. Ve iıtaıyonda hari
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu ile 
bayan Saraçoğlu, Ankara vali 
ve belediye reisi Nevzat Tan
doğan, hariciye vekaleti umumi 
katibi Numan Meoemencioğlu 
Ankara mevki komutanı Kemal 
Gakçe, hariciye vekaleti proto· 
kt..l umum müdürü, birinci dai· 
re reis vekili Ankara emniyet 1 
mildOrü, merkez komutanı ve Ro · 

1 manya sefareti erkanı tarafın

Muhterem misafir öğleden 
ıoora ıaat 16 maiyetlerinde 
Romanyanın Ankara büyük 
elçisi ve Romen matbuat mü
messilleri olduğu :halde Etnoğ
rafya müzuine giderek Ata
türkün kabrine bir çelenk 
koymuştur. Bu tazim merasimi 
eınaıında emniyet direktörü Şi
nasi ve polis ihtiram müfrezesi 
de hazır bulunmuştur. 

B. Gafenko saat 17 Hipod
roma gelmiş ve Hipodromda 
bulunan Başvekil doktor Refik 
Saydam ve ŞükrO Saraçoğlu ve 
ziraat vekili Muhlis Erkmen 

Hariciye vekilinin ziyafeti 
Ankara 12 - Muhterem mi· 

ıafirimiı Romanya hariciye na· 
zın ekselans Gafengo bu sabah 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğ· 
lu ile görOımelerde bulunmuı

tur. 
Bayan Gafengo ve Romen 

gazehciltri de Gazi terbiye 
enstitüsUntı ziyaret etmiılerdir. 

Bat ve.kil doktor Refik Say
dam Anadolu kulübünde hari
ciye nazırı B. Gafengo ve ba· 
yan Gafengo ıerefine bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette hariciye vekili Şük-

Romen gazetecileri bu gOn 
öğleden soora çubuk barajını 
gezmişlerdir. a • 

Yeni valimiz 
B. Sabri Çıtak 

Dün akşam şehri
mize geldi -

Yeni valimiz B. Sabri Çıtak 
dün geceki Afyon trenile şeb· 
rimize gelmiıtir. 

Valimiz, Belediye reisi, Halk 
evi reisi, mektupçu ve vilayet 
encümeni azalarile Parti İlyön 
kurul üyeleri tarafından Atça 
da istikbal edilmişlerdir. 

Aydın iıtasyonunda da ayrıca 
alay komutanı ile subaylar ve 
kalabalık bir halk küt\~si vali· 
mizi karıılamıflardar. 

Alman motörlü 
kıtaatı Danzigte 

- -·-
Danzig 12 - Alman motör· 

lü kıtaatı, demir kıtaatın ıen· 
tiklerinde bazrr bulunmak üzere 
llniformalı fak at slahsız olarak 
Danzige gelmiılerdir. a.a. 

dan karıılanmıtbr. 
lıtaıyonda balkan antantı 

devletleri elçilerile elçilikler 
erklnı da hazır bulunmuılardar. 

ı-
Türkkuşunun Halkevi kitapsarayında 

Her iki vekilin kartılaıması 
1 
Bir 

çok ıamimi olmuı ve maiyetle· tayyare filosu yurt semalarında 
büyük bir seyahate çıktı rindeki zevatı birbirlerine tak-

dim etmiılerdir. Bayan Saraç 
oğlu bayan Gafengoya muhte
ıem bir buket takdim etmittir. 

Romen ve Tiirk bayraklarile 
süslenmiş olan garın içinde bir 
ihtiram kıtası selim resmını 
ifa etmit ve muzika Romen ve 
Türk milli marşlarını ç•lmışdır. 

8. Gafengo ve Şükrü Saraç 1 
oğlu ihtiram lrıtaaıoı teftit et-
1Di1lerdir. 

İıtaayon içinde bulunan ka
la balak bir halk dost misafiri 
selimlamıştır. 

Muhterem misafirlerimiz istas 
yondan i~amttler;ne tahıis edi
len Ankara otdine gidecekleri 
zaman istasyon dışında bulunan 
balk da çok samimi tezahüratta 
bulunmuştı.ı r. 

lık otomobilde B. Gafenko 
ve haı iciye vekili.niz, ikinci 
otomobilde bayan Gafongo ile 
bı yan Saraçoğlu ve öteki oto
IDobillerde diger zevat yer al-

ınış ve iıtaıyoodan ulus mer 
danına kadar Romen Türk bay
raklarile sOalenmiş olan istasyon 
caddeıinde yer yer toplanmıı 

olan halk muhterem misafiri 
alkıtlamıt ve ıamimi hava için
de büyOk misafirimiz otellerine 
gelmişlerdir. a a 
B. Gafenkonun ziyaretleri 
Ankara 11 - Bugilo şebri

IDİze gelmiş bulunan Romanya 
hariciye nazırı B. Gafenko, 
hariciye vekili ŞukrU Saraçoğlu 
bııvekil doktor Refik Saydam 
ile Biiyük Mıllet Meclisi reisi 
Abdülhalik Randayt ziyaret et-

Ankara 11 - Türkkuşuodan 
11 tayarelik bir filo Etimesut
tan hareketle 4000 kilometre 
kadar sürecek olan bir turneye 
çıkmıştır. Filo Eski şehirde ya-

rım saatlik bir tevakkuftan 
sonra öğleden evvel lstanbula 
varmış bulunacaktır. 

Filoda türkkuşuoun yetiştir· 
diği bayan plotlardan Muzaffer, 
Semahat, Edibe, Naciye de va
zife almışlardır. 

Filo bugün İıtanbulda yapı· 
lacak olan Fener - İngiliz takı
mı maçı esnasında stadyom Ü· 

zerinde büyük bir gö•h:rit u· 
çuşu yapacaktır. a a. 

İstanbul, 11 - Bu sabah An· 
karadan hareket ed~n 11 tay
yareden mürekkep Türkkuşu 
filosu, Eskitehirde kısa bir te
vakkuftan sonra saat 14,30 da 

Y eşilköy tayyere meydanına. in

miıtir. Filo Eskiıehirden lstan

bula gelirken Yalova üzerinde 
şiddetli bir fırtınaya tutulmuş 

ve bu fırtınaya rağmen bir arı
zaya uğramadan buraya gel· 
miştir. 

Filo İstanbuldan sonra Edirne, 
Bursa, lzmir, Çivril, Konya, A-
dana, Kayseriye uğrıyacak ve 

takriben 4 bin kilometrelik bir 
ucut yapacaktır. 

İstanbul 12 - Tfirkkuşu fi· 
losu yarın Yeşilköyde motorlu 
tayyare ve planörlerle uçuşlar 

ve akrobasi gösterişleri ve pa
raşötle atlama yapacaktır. 

Fılo çarşamba günil Yalova 
yolu ile Bursaya gidecektir. Filo 

yerlerin çamarlu olmasından 
Edirneyi ziyaret edemiyecektir. 

ÇINLILER 
Bir Japon mühimmat deposunu 
ateşlediler zarar 20 milyon Pendir 

Hong - Kong 12 - Ölümden 
yılmaz müfrezesine mensup Çin 

askerleri Petgut tütün fabrikaıı 

antrepolarına atef vermeğe mu
vaffak olmutlardır. Bu antrepo-

lara Japonlar harp malzemesi 
depoıu baliue ifrai etmitlerdi. 

Yangında 600 bin üniforma 

bir kaç milyon mermi yUzlerce 
zehirli gaz maskesi bir çok top 

ve makineli tüftok 500 den 
fazla tayyare yedek malzemeıi 
harap olmuştnr. Zarar 20 mil-

yon pendir. a .a , 

İNKILAP TARİHİ KÖŞESi 
----------------------

Bütün dünya milletlerinin tak
dir ve hayranlığını kazanmıı 

olan BByük Türk İnkilibının 
f&rk ve garbın ilim ileminde 
derin bir tetkik~ mevzuu olduğu 
malumdur. Bir ço'< garp müte
fekkirleri Ebedi Şef dahi Ata
türkü ve onun yaratbğı büyük 
inkilabı muhtelif cephelerden 
tetkik etmişler ve bu vadide 
yüzlerce cilt kitap neıretmiı
lerdir. 

Gerek türk mütefekkirlerinin 
ve gerekse garplı tetkikçilerio 
inkilibımız hRkkında neşrettik· 
leri kitapları bir araya topla· 
mağa ve yeni yetiıecek neslin 
istifadesine terketmeyi en bllyük 
bir vazife bilen balkevimiz ta-

Ekonomi ve arttırma 
Kurumunun beşinci kon

gresi toplandı 
Ankara 12 - Ulusal ekono · 

mi ve arttırma kurumu betinci 
konrresı bu glln Ankara sergi 
dvinde toplanmııbr. Kongre 
Balıkesir mebusu general KAzım 
Ôzalp,ın riyasetinde ruznameye 
geçmezden evvel Ebedi Şef 
Atatürkün hatırasını taziztn 
bir dakika ayakta durmuıtur. 

Kurumun 937 - 938 çalışma 
nporu ve besabatı tetkik edi
lerek tHdik edilmif ve 939 940 
bütçeleri kabul edilmiştir. 

Cemiyet, nizamnamesine eğ· 
lenmek nze: e hilztrlanan proje 
ile cumhuriyet halk pırtiıioin 
prcn,ipleri tahakkuk ettirmeği 
kcı bul ~lmiştir, 

Bundan sonra mukeı idare 
heyetiyle murakıplar aeçilmif 

• ye kongreye ıon verilmiıtir. 

' 
rih dil ve edebiyat ıubesi fran
ıızca, almanca ve İngilizce net· 
redilmiı olan kitapların kata
loglarını tetkik ederek bu mev· 
zuda yazılmtt eserleri satın al
mağa karar vermiştir. Ayni 
zrımanda Halkevi tarih dıl ve 
edebiyat şubesi başkanı olan 
belediye reisimiz 8. Etem Mec· 
dres Beşinci Büyilk Parti Ku-
rultayının tpolanması milnaae
betile Ankaraya yaptığı seya
hatten bilistifade yirmi beş ka· 
dar kitabı halkevi için satın 

alarak beraberinı{e retirmiş ve 
kitapsray demirbaş defterine 
ka ydettirmiıtir. 

Bu kitapların 11 tanesi fran
sııca, 6 danesi İngilizce, 4 ta· 
nesi almaDcadır. 

Lord Ha lif aksın 
Nutku ehemmiyetle 

bekleniyor 
Loodra 12 - Hariciye nazı

rı Lord Halifaks bugün öglc· 
den sonra lordlar kamaraıında 
söyliyeceği nutka büyük bir e· 
hemmiyet atfedilmektedir. 

Bu nutuk geçen Pertenbe 
günkü nutku tamamlıyacaktır: 

·~ • lngiliz takımı 
F enerbahçeyi 2 - O yendi 

İstanbul 11 - F enerbabçenin 
31 inci yıldöollmü münasebetiy
le lıtanbula gelen lngiliz takı
mı ile F enerbahç~ araaında yapı· 
lao maçta lngiliz takımı seri 
ve beyecaoh bir oyuala 2-0 
kazanmı9tır, 
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15 hazirandan itibaren tatbik edilecek 
.,,...,...,. .,...,,..,,......,.,,,,._. ...,,, .,, ..,, ,.,.._ 

Y olen Treni erindeki yeni 
tarif el eri neşrediyoruz 
Devlet dtJmiryolları idaresi halkımızın rahat ve kolay se· 

gahat edebilmelerini temid için aldığı bir çok geni kararlar 
fle tedbirler arasında yolcu trenlerinin hareket fle muvasalat 
saatlerini tesbit eden geni bir tarife lıazırlamıı w bazı yer
lerde mncuda ilave olmak üzre yeni katarlar ildoe etmiştir. 

Bu cüml•den olmak üzere her sabah Nasilliden lzmire 
hareket etmekte olan yolcu treninden başka ayni suretle 
lzmirden de bir tren hareket edecek fiti bu tren akşam tek· 
rar lzmire avdet edecektir. 

15 Hazirandan itibaren tatbik edilecek olan geni tarifeyi 
aynen neşrediyoruz: 

Ege mıntakası 
Ankara-Aydın-Tire-fzmir tre

ni Ankaradan pazartesi ça,.şam 
ba cuma pazar günleri saat 
20,20 de hareket edecek ve 
Aydına 23,54 de gelerek lzmi
re de 5,40 da muvasalat ede
cektir. Alıancaktan pazartesi 
çarıamba cuma ve pazar gOn· 
leri ıaat 22,50 de kalkarak Ay 
dına saat 4,00 de ve Ankaraya da 
8,10 da muvasalat edecektir. 

Nazilliden S, 18 de kalban ayrı 
bir tren 16.35 de Alsancata, 
Allancaktan 10 da kalkan bir 
tren de 20.42 de Nazilliye va
racaktır. Keza Nazilliden 22.14 
te kalkan bir tren 18 de lzmi· 
re, lzmirden 9,21 de kalkan bir 
trea de S.05 te Nazilliye vara
caktır. Her gün Ödemiıten 6.20 
de kalkan bir tren 9.55 te fz. 
mire; İzmirden 18 de kalkan 
bir tren de 21.37 de Ödemişe 
varacaktır. Nazilliden ayrıca 
ıabah saat 6.30 ta kalkan, İz· 
mirden de 15 te kalkan bir tren 
Nazilliye 21,0S te, lzmir de 12,30 
ta varacaktır. 

Bunun dııında olarak her gOn 
Kayseriden 8,30 ta kalkan tren 
12,22 de Ulukıılaya, Ulukııla
dan 14,4S te kalkan bir tren de 
18.36 da Kayseriye varacaktır. 

Erzincandan Pazartesi Per· 
ıenbe gDnleri ıaat 16.S5 te kal· 
kan tren saat 20,25 te Diyar
bak1ra, Diyarıbakırdan Salı v~ 
Cuma gilnleri ıaat 7 .30 ta kal
ı, an bir tren de 10,22 de Er
zincana varacaktır. 

Ankara· Haydarpaşa : 
Ankaradan her ıabab hare· 

ket etmekte olan yıldırım tren· 
lerinin hareket saatleri 8,20 o
larak tespit edilmiıtir. 

Bu trenler lstanbula 19,SS te 
varacaktır. Anadolu ekspresinin 

1 

Ankaradan hareket ıaati 19, IS 
ten 19.25 e, Haydarpaıaya mu
vasalat ıaati de 8.35 ten 8.50 
ye, 19,50 den kalkan muhtelit 
tiren 20,20 de kalkacak ve Hay 
darpaşaya 11,SO de varacaktır. 
Haydarpaşadan da Yıldırım tren
leri ıabah 9 da kalkacak 21,10 
da Ankaraya gelecektir. Anado
lu ekspresi 19 da kalkacak; 
9.10 da; muhtelit katar da 15.45 
te kalkarak 8.10 da Ankaraya 
gelecektir. 

Yeni ihdas olunan dördüocn 
Ankara - Haydarpaşa katarı iıe 
Ankaradan saat 17 de kalka-
rak Haydarpaıaya 7.45 de va· 
rn:ak, Haydarpaıadan aaat 
14.25 te kalkarak saat 6.55 de 
Ankaraya gelecektir. Yurt için· 
deki diğer tren tarifelerinde 
yapılan değişiklikleri de 11ra
ıiyle yazıyoruz. 

Haydarpaıa-lzmir treni Hay-

darpaıadan 15,45 de kalkacak 
ye 20,45 de fzmire varacaktır. 
Ayni katar lımirden 6,30 da 

j kalkacak ve 8,10 da Haydarpa
şaya varacaktır. Bu tren ile 
Ankaradan hareket edecek 
yolcular ise yeni tarifede An· 
karad•n 8,20 de kalkan katar· 
la hareket edeceklerdir. Alaşe
birden her giln ıaat 5,50 "de 
kalkacak katar 10,47 de lzmi
re, fzmirden 16,46 da kalkan 
bir katarda 21,45 de Alaıehi· 
re varacaktır. 

Ankara-Zon2uldak treni şeh
rimizden 17.20 de hareketle 
Zonguldak'a 10,10 da Zonwul· 
daktan kalkan Ankara ' treni 
20,05 de hareketle 13,40 da 
şehrimize varacaktır. 

Cenup hattı 
Sivas - Samsun treni Samıun· 

dan 11,30 dan 16,10 da, Sivaaa 
da 1,15 de varacaktır. 
Hayderpaşa - Konya treni 

Haydarpaıadan her i'fin 9,25 de 
kalkacak Diyarıbakıra 20,25 de 
varacaktır. Diyarıbakırdan her 
giln kalkan 7,30 treni de 18,55 
Haydarpaı•ya varacaktır. Ye· 
niceden hergün 18,05 de kalkan 
bir tren Elazıga 16,15 de Ela
zığan 11,45 de kalkan bir tren 
de Yeniceye 7,42 de vacaktır • . 

Ankara • Diyarbakır trenleri 
Ankardadan 9,25 de hareketle 
Diyarıbakıra 20,25 de, Diyarba
kırdan 7,30 da kalkarak 19,10 
ıebrimize gelecektir. Ankara -
Adana arasındaki katar iıe 
Adanadan 13,30 da ıehrimizden 
de 12,4S de, kalkacak, Adana
ya 14,02 de Ankaraya da 14,42 
de varacaktır. 

Ankaradan pararteıi, çartam · 
ba, cuma glloleri saat 21,23 de 
kalkan tren 16,37 de Meydanı 
ekbeze varacak, Meydanıekbez
den pazar çartamba ve cuma 
gDnleri ıaat 10.45 de kalkan 
trende sabah saat 8 de ıebri
mize gelecektir. 

Trakya hattı 
Edime • lstanbul trenlerinde 

gelince Edirneden her ıiln ıaat 
0.04, 21.11, 8.45 de kalkan ka-
tarlar sıraıiyle ıaat 7.20, 6.40 
ve 17.4S de Sirkeciye, Sirkeci
kalkan saat 8.40, 22,35, 22 
trenler de Edirneye Hat 17.23, 
7.52, 5.27 de varacakhr. 

lzmirden Salı Perıembe, Cuma 1 
ve pazar gilnleri ıaat 10.05 de, j 
Perıembe Çarıamba ve Cuma 
günleri ıaat 7 .30da kalkan tren
ler Bandırmaya 20.50 ve 16.30 
da, Bını~adan Salı Perıembe, 
Cumartesı ve Pazar g6nleri ıaal 
6 30 da Pazartesi, Çarıamba 
Cuma günleri saat 13.10 da 
kalkan katarlar saat 17.10 ve 
22 de İzmire varacaktır, 

Her gOn 17.mirden ıaat 16.40 

AYDIN 

Lik Maçları bitti 
Aydınspor bu senede bölğe şampi

yonluğunu kazandı 
Pazar günü 938 - 939 balge 

futbol birinciliklerinin ıon mil· 
ıabakaıı yapıldı ve Aydınspor 
takımı bu sene biç mağlubiyet 
kaydetmiyerek bölge ıampiyo
nu oldu. 

Pazar rtinkil maç Aydınıpor· 
1 Çine • Madranspor ara11nda 
idi. 

Takımlar saat d6rt buçukta 
hakemin daveti üzerine sabaya 
ıon talimata uygun bir şekilde 
çıktılar ve ıeyircileri ıelimla
dılar. 

Bu maçın hakemi Naim Öra
men rahatsız olduğu için ha
kemliğe hakem kursu görmüş 
olan gençlerimizden Hasan ta
yin edilmifti. 

Çine takımı sabada ancak 
dokuz oyuncu ile iıbatıvOcut 
etti. En kuvvetli bir kaç oyun
cusundan· mahrum ve nokıan 
kadro ile oynamak mecburiye
tinde klın Çinenin karfısına 
Aydın takımı da fU şekilde ıa· 
hada yer almııtır. 

Fikret • Rawıp, Zihni - Ha
ıau, İsmail, lımail, Ali, lbrabim· 
HBınti. 

Maçın haılaması ile Ayınıpor 
takımının olduğu gibi Çine ka
lesiaia önOne yerleımeıi arasın
dan iki dakika bile geçmedi. 

Ü-çUncO dakikada kDçOk Ali 
takımının birinci rolDnn attı •• 

Fazla gol yemek korkuıuna 
tutulan Çineliler kapandılar. 
Fakat bu neticeyi deği,tirmedi. 

Yalnız biraz uzattı. Netekim 
on sekizinci dakilcade ikinci 
gollerini atan Aydınlılar birin· 
ci devreyi S-0 bitirdiler. 

lkiacı devrede Çinelilerin de 
ara ııra Aydın kalesine indik
leri gCSriUOyordu. Fakat çocuk
lar çök acemi ve ellerine ge· 
çen firsatlardan iıtif ade itmeıi
ni beceremiyorlar. Attıklan 
tütlar kaleyi tatmadan avuta 
gidiyor. ~ 

Bu devrede Aydınıpor bet 
wol daha attı. Buna mukabil 
Çineliler Necibin ayağıyle bir 
tek ıeref say111 kaydettiler ve 

maç 10-1 Aydınının galebesiy
le bitti. 

iki takım araıında ki kuvvet 
muvızeneıizliğinin oyunun zev
kini ne kadar dllfürdOfnO iza
ha lüzum yuktur. 

Oyun zevkıiz oldu. Çine 
rençleri yenildiler. Fakat ma· 
neviyatJarını ve enerjilerini biç 
bozmadılar. Bilha11a acemelik· 
leri yilzOnden beyhude yere 
öteye beriye koıarak didinme
lerine rağmen ne kesildiler, ne 
de fişliler. 

Bu hal bu takım çalııtığı ve
ya çalıthrıldığı takdirde gele
cek ıene için rakiplerine kartı 
çetin bir bilviyet iktisap ede
cektir. 

Bu mOaa1ebetle bu yılın lik· 
lerinin biç de geçen senelerin 
heyecan ve zevkini vermediği 

veremediğioi de kaydetmemiz la
zımdır. 

Liklerin baılımaıından ıonra 
bazı takımlrın elemanlarının as
kere alınmasından, bazı11nın da 

1 

mali zaruretler yOzOaden liklere 
devam edememeleri maçların 

1 

hem abegini, hem sırasını, hem 
de tadını bozdu. 

Çok umarız ki bölge idare
cileri gelecek yıl için bu huıus 
ta icabeden tedbirleri timdiden 
alırlar. 

Aydınıpor takımı bu ıene· 
kinden daha dllzwlin ve daha 
tekniktir. Hiç şDphe yok ki 
bunda geçen ıeneler içinde 
kuvvetli rakiplerle yaptığı tt:
maıların çok büyllk dahli ol
muıtur. 

Bununla beraber bundan ta
kımın fevkalideliğine hoknm 
ettiğimize zahip oulunmamalıdır. 

Aydıaıpor gençleri bu sene 
daha çok çalıımağa ve bu yalın 
gurup birinciliklerine hazırlan

mağa mecburdurlar. 
Gurup birinciliklerinde ala

caklan derece iledir ki ancak 
geçen ıeneki taliıizliğe ve bak
sııhğa uğramak iddialarının 

doğruluğuna iıpat etmiı ola 
bilirlar. 

Lik puvan vaziyeti 
Kulüp adı Maç Galip Beraber Mağlup attı2ı gol Yediği gol Sayı 

Aydınspor 8 8 O O 34 5 24 
Sümerspor 8 5 O 3 19 6 17 
Çine 8 4 O 4 7 15 13 
S6ke 8 1 O 7 4 13 S 
Karapınar 8 O O 8 2 18 2 

Bu cedvel gol avarajı uıulllne röre tanzim edilmiş olup aaha· 
da iıpat vOcut etmemit takımların aleyhine ikiıer gol ve 11fır 
puvan kaydedilmiıtir. 

da kalkan otoray Somaya 21.27 
de varacak, Somadan 6.15 de 
otoray da 10.47 de lzmire va
racaktır. 

Kırklarelinde her giln aaat 
8.40 da kalkan tren de 10.32 
de Alpulluya varacaktır. 

1 ... _R_A_D_Y_O-: 

12.30 Proğram. 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

1648 m. 182 Kca. 120 K1'1 

T. A. Q. 19,74 m. 151 
Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 IC 
12.35 Türk mllziti. 
1 - Hicazkar pefrevi. 2 

Zek li Dedenin Hicakir • 
semaisi • Gülıende bezar. 3 
Rakımın hicazkar ıarkısı • Be 
ledim ta fecre kadar. 4 
Çorlulunun Hicazkar ıarkııı 
Ben ıana gönül vereli. S 
Sazla halk türkilıO - Şu d•i' 
delmeli. 6 - Sazla halk tit 
kllsil - Bnlbnl taıta ne gezer. 

13.00 Memleket 1aat ay 
ajans ve meteoroloji haberi 

13. tS Müzik ( karışık pr 
ram. Hl.) 

13.45 Konuşma ( Kadın ıa• 
• ev hayatına dair.) 

19.00 Program. 
19.05 Mlizik ( melodiler • 
19 15 Türk milziği ( karı 

proıram. 

19.40 Tilrk m&ziii ( Aıık 
debiyat saz ıairlerinden örae 
ler ). 

20.00 Memleket saat aya 
ajanı ve m.eteoroloji haberi 

20. 15 Neıeli pliklar - R. 
20.20 Türk mllziği ( Ki 

proğram ). Ankara Radyosu 
me heyeti. 

idare eden ; Meıut Cemil. 

1 - Bayatiuaban peırevİ· 
2 - Sadullah ağanın Bay•, 

araban birinci beste - Ne 
vanım. 

2 - Sadullah ağanın Bar• 
tiaraban ağır semai· Sak .. Y 
yecek. 

S - Ney takıimi. 

6 - 111. Selim - Muhay)' 
farkı • Ey goncai nazik terİD• 

7 - Varda koıta Ahmed 
muhayyer Sunbüle ıarkı · S 
nihai ifve. 

8 - Lem'inia - Bayatiarabt 
ıarkı • Bakasız biiınün gUve 
anına. 

9 - Rabi beyin - Bayatiat• 
ban ıarkı • Bana ıeyranı ceı01 

lindir. 
10 - Saz semaisi. 
21.00 Konutma. 
21,15 Milzik (Radyo orkeıtr 

ıı - Şef : Praetoriuı). 
22. 15 Milzikli kunuıma ( ti•' 

' lil Bedi Yanetken tarafındaO 
Schubert H. ) ·~ 

22.30 MOzik ( Neıeli mil" 
Pi. ) . 

23.00 Son ajanı haberi•''' 
ziraat, esham tahvilit, kambit' 
- nukut boraaıı ( fiyat ). 

23.20 Mllzik ( cazband .. pı.) 
23.55 Yarınki program. 

·~ 

Hind şairi R. T. Taıor'Jdlt 
§ Ç&liln kuıu olan kalbidl' 

gözlerinc:ı, semasını buldu. al' 
Gözlerin aabahın betiği, 1 

Ankaradan her gün 20.20 
treni 17.15 de Balıkesire, Balı . 
kesirden her gün kalkan 9 50 
treni de sabah saat 8.10 da 
ıehrimize varacaktır. Bu tren 
ile irtibatı olan Haydarpaıa 

treni ise aaat 15.45 de kalkan 
ve Hadarpafaya 11.50 de kal
kan tren her glln ıaat 17.45 de 

Haydarpaşa - Erzincan kata
rı Haydarpaıadan Salı, Perıem
be ve Cumartesi ıünleri 15.45 
de kalkacak, ıebrimize 9.25 de 
Erzincanda da 18.25 de vara
caktır. Erzincaadan Pazartesi, 

1 

dızların krallık lUkesidir. 
Şarkılar im onlann derinlikli" 

1 

rinde koybolur. 

Çarıamba ve Cumartesi gilale· 
ri 8.50 de kalkan tren 
19.10 da şehrimize ve 11.50 de 
de Haydarpaıaya varacaktır. 

Beni, o semada, onun teob' 

1 
büyüklüiilnde bırak uça)'•"'' 
yalnız •. 

1 
Bırak, bulutlarına aaıl•Y1"'' 

Ye iÜnefinde kanat açayım· 
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Sınai müesse•elerle hususi firnıalarııt 
lzmlr Fua;ına lştirllk etme-leri içi;; 

.... . - . 
• 
iktisat Vekaleti bütün 8 k k . . 'l . ... . ll d a ma ıstıyorum. 
vılayetlere tamım yo a ) Gün kamacıya, kuılar cıvıl· 

iktisat Vekaleti bütün viliyetlerle ticaret odalarına bir tamim 
göndererek mıot.ıkalarıodaki ıınai müesseselerle hususi firmaların 
bu ıeneki enternasyonal İzmir Fuarına behcmeba.l iıtiriklcrinin 

tatarına keeiociye. glirilltülil klire 
dk6na #rİnciye kadar bakmak 
ittiyonnn .. 

Ben onlara dalarken, gece-
1 erin nasıl bittiğini, gilnlerin 
·oasıl başladığını~haftaların ayla
ra, ayların yıl v~ asırlara nasıl 
-.ğdığıaı fark edemiyeceiim. 

teminini iıtemiıtir. 
Tamimde bilha11a deniliyor 

ki ; 
,,Milli varhğımızı gerek kül· 

tOrel ıerekse sınai ve zirai ba-
kımlardan gelen ecnebi ve yer
lı seyyahlara göstermek çok 
faydalıdır. Bu itibarla da fua · 
:rın çok büyük kıymet ve ebe
miyeti •ardır. Türkiye'nin ye· 
gine enternasyonal fuarı olan 
lzmir fuarını geçen ıene bir 
milyona yakın ziyaretçi gezmiş· 
tir. Bu ıene ziyaretçi aayısıuın 

daha çok artaçağı limit edile-

bilir. İzmir enternasyonal fuarı· 
nın g&rdüğO rağbet ve inkiıaf 
eanayic!lerimiz için de bir mu· 
vaffakiyet ve teşvik vesilesi ol
malıdır. Bütün sınai müe11ese
lerln Fuara iıtiraklari ve bunun 

--------;;;;;;o,m,~~~~--·~ 

için de timdiden hazırlanmala
rı metluptur. Fuar da teıhir 
kadar satışa da ehemiyet veril· 
diği cihetle berkesin rağbetini 
mucip ve fuar hatırası olabile
cek kıymette imalatta bulunma· 
sı ve bunlardan mümkün olan· 
ların iizerine ,, 1939 lzmir enter
nasyonal fuarı hatırası~" kelime· 
sinin konulması ıayanı arzudur. 
Gerek k6çük gerekse bliyük sa· 
nayi mOesseıelerimizin hemen 
hemen iıtisnasız denilebilecek 
kadar yakın bir alaka ve istek· 
le bu yegane enternasyonal fua
rımıza behemhal ittirak etmele
ri ve bu suretle 1939 İzmir en
ternasyonal fuarında hususi sa· 
nayiimizin de tamamen ifade 
ve teıbiri huıusi veklletçe has-
sasiyetle takip edilmektedir.,, 

' ·- :aa::ı 

·sak~. 'bakmak,• bakmak 
istiyorum .. Gözlerimi kırpmadan, 
mdes almadan, dudaklarımı oy
natmadan ba1cuıak istiyorum. 

!Baharı duymadan, yazın ya
kıcılığını hissetmeden, sonbahar
da yaprakların dökiilüşlerini 
'.2inneden; bntün bunlara kat
J•arak; bakmak, bakmak, bak
arak istiyorum. 

Kııın -:z9lıelelerine, fartına, 
kaaırga, bora ve tiplerine ehem
miyet •ermeden ve batta onlar
dan hal.tersiz kalarak; bakmak, 
bakmak, bakmak istiyorum. 

Türk Parası 

Ginler akıamlar•, akşamlar 
pfaklara boyun eğer, geceler 
aiyab bir hançer halinde gözle· 
re fıaplanırken, ben göılerimi 
onlardan biran olsun ayırma
mak uzalf; tutm1mak ihtirasiyle 
kıvranıyor, bakmak, " bakmak, 
bakmak istiyorum. Kıymetini koruma hakkındaki 12 

numaralı kanuna ek karar 
Gözlerimin onları eritmesini 

veya onların g6zlerimi kar et· 
mesini bekliyor, bakmak, bak· 
mak, bakmak istiyorum ... Bu kararı aynen neşredi- Bu yolcuların beraberltrinde 

goruı : .. memleket dışına dışına çıkar· Benim için kazılan çukura 
girerken, onlara doymıyan göz
lerimin kap1tnmıyacağını düşü· 
nerek doya doya bakmak bak-

Madde 1 - Sikke ve külçe mak iatedikleri kıymetli maden· 
halinde olduiu ribi kıymetli lerden mamul ziynet eıyaıı iç· 
madenlerin hurda ve masnu 
halde de memleket dııına çıka
rılması memnudur. { kıymetli 
madenlerden maksat : Platin, 
Altın ve GiimüıtUr. ) 

Madde 2 - Yolcuların ıabsi 
ziynet olarak daima taııdıkları 
kıymetli madenlerden mamul 
eıya birinci madde hOkmünden 
mllltesnadır. 

timai mevkilerine nazaran fazla mak bakmak istiyorum. 
bulunduğu takdirde fazlasının Neye diyemi ıoruyorsun.,. 
ihracına müsaade edilmiyeceği 

gibi yapılan tahkikat neticesin
de kaçakçılık kaııtları tahak-

kuk ederse haklarında takibat 

GCSzlerine senin .. 

Hind şairi 
icra edilir. • R. T. Tagor'dan : 

E. D. 

Madde 3 - 30/6/1930 tarihli Ey kadın, sen yalnız tanrının 
ve 1715 ıayılı kanun hfikümleri değil, aynı zamanda erkeklerin 

de el emeğiıin; bunlar daima 
ne gare yapılacak muameleler 
bu karar hükmünden müstes• ve daima seni kalblerindeki gü

zellik ile çeyizliyorlar. 
nadır. Şairler, sana altın hayalden 

Madde 4 - 14/111938 tarihli ' tireli bir ağ örüyor; ressamlar 
ve 2/8030 aayılı kararname hfi, sana daima taze daima yeni 
kOmleri mtilgadır. " 6lmez ,, liğin teklini veriyor-

Madde 5 - Bu karar neıri lar. 
tarihinden muteberdir. Deniz incilerini, madenler al-

Madde 6 - Bu kararın ic- holarını; yazlar seni örtecek, 

Şabıi ziynet olarak daima ta
tınması mllmkiln olan kıymetli 
madenlerden mamul eıyadan 
memleket dJfına fazla çıkarmak 
suretiyle kıymetli maden kaçak· 
çıhtı yaptıkları alikdar makam 
•e memurlara tahriren ihbar 
edilen yolcuların ıümrük kapı
larında üzerlerinde arattırma 
yapılır. rasına Maliye Vekili memurdur. seni kapayacak, seni daha kıy-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. metl~ baba biçilmez r6sterecek 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

eneli meninden 
Karahayıt ve Dere ve Yeni 

kay mendres geçidinde kulla · 
nılmak Dzore yeni bir· kayık 

yıptırılacaktır. Kayık mevcut 

ıerait ve nsim vaziyetinde ya· 

pılacaktır. 

Ketif bedeli 602 lira 79 ku
ruıtur. Taliplerin yOzde 8,S te· 

minat akçelerile 29/6/939 tarih

li perıembe ğünO saat 15 de 
de daimi eocOmcne, fazla ma· 

lümat almak istiyenlerin her 
gtln viliyet daimi eocilmen ka-

lemine müracaatları ilin olunur. 

33 13 17 22 27 

Aydın villlyetdaimi 
encilmeninden 

Aydın memleket hastahanesi· 
nin liburatuvar ve eczabuinin 

939 mali yılı 4300 lira muham · 
men bedelli tıbbi eczaaı 29/6/ 
939 tarihli perıembe giinü saat 
15 de ihale edilmek iizere :ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Alınacak eczaların müfredatı 
İstanbul, f zmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet m&dQrlük
lerile Aydın viliyet encllmen 

kalrminde mevcut olup eksilt
meye talip olauların buralara 
müracaat ederek prtnameyi 
vtt eczanın cinai erini teıbit ede· 
bilirler. 

Bilumum ma1raf mü$teriye 
ait ve muvakkat teminat akça
ıı 322,5 liradır. 

32 13 17 22 27 

çiçeklerini verir. 
Erkek kalblerinin arzuları, 

zaferini senin gençliğinin &zeri
ne serpmif .. 

Sen bir yarım kadın ve bir 
yarım rilyasın. 

§ Niçin orada oturuyor ve eğ· 
lenerek bileziklerinle oynuyor
aun ? .. 

Testini doldur. Eve dönmek 
zamanı ıeldi. 

Elleriule niçin •uyu karııtırı
yor, ve heyecanla, yola baltarak 
biriıini gözliiyorsuo ? .. 

T estidi doldur ve eve gel. 
Sabah ıaatleri gtçiyor, kara 

sular akıp gidiyor. 
Dalgahr, eğlenenk birbirle· 

rine fısıldaşıyor, glHiltDyorlar. 
Gezici bulutlar, toprağın öte• 

ki tepesinde yllkıelen bir köte· 
de toplandı. 

Onlu, orada bekleşir, ve ke
yiflenerek yüzünüze bakarlar. 

Teıtini doldur ve eYe ıel. 

Genç istidatlar: 
,,_ _.,,..,....,... y 

Değişen Yollar 
- Okulun tatili mlinaıebetile -

Dinmiyen seslerin ·aksi si :indi, 
Okul bahçeıinde okul yolunda .• 
Bütün yadlar dindi hnzne inildi, 
Tatil dedikleri bugün oldu da!. 

Samimi oluyor el sıkııları . 
Gözlerden akıyor veda yaıları, 
Üç yıl kardet denen arkadaıları, 
Değifen bu yollar hep ayırdıda •. 

Sorsalar ayrılık bize ne acı. 
Bulunmadı fence bunun ilicı. 
Babamız, Hocamız bize duacı. 
Şimdi girdiğimiz yeni yollarda .• 

Duanız geçecek, korkmayın sakın. 
Biz elbirliiiyle yaparız akın. 
Öğünün guru;la siz bize bakın. 
Bize gösterilen, yeni yollarda.. l 

Aydın Ortaokulda : Ahmet Kanlı f ............ -y.............. -----~ 

HAVACI 
OLMAK İSTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay baıkanhğının tenıipleriyle Türkkuıu 

genel direktörlOğ'OnOn emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikli hazırlama yuvası)na orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava ıedikli hazırlama yuvaıına girmek isteyenler 
de aranacak belli başlı şartlar aıagıda gösterilmittir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyun-
dan olmak. 

B - Bekir olmak ve yaıı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçucnluğa elveritli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulanmak. 
E - Ana ve babaoın, yoksa velisinin rizaıını tesbit eden 

adreıli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve bava okullarını 

bitirdikten sonra bava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaı 
olarak vazife görmeği taahblit etmek ( bu taabhiit gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten sonra ve hava sağlık . heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten ~sonra 
masrafı türkku,unca ödenmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının mikbriyle diğer esas ve 
tartlar hakkında daha fazla malômat almak iıtiyenler Orta 
okul, Liıe ve Ktıltür direkt6rlerine, asskerlik ıubeleri bat· 
kanlarına, türk hava kurumu ile türkkuşu şubelerine gönde· 
rileo matbu brotOrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. 
Lizımgelen ıartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı 
içinde Ankarada türkkutuna ıevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli haıırlama yuvasına girmek iıtiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek üzere Tür Hava kurumu 
şubelerine muracaat etmelidirler. 

Erbeyli incir istasyonu 
müdürlüğünden: 

1509 lira 44 kurut keıif be
delli Erbeylide incir ıslah iıtas
yonu arazisi içinde yaptırılacak 
sulama ıuyu biriktirme havuzu 

inıaab açık e'uiltmeye konulmuı
tur. 

Bu ite ait keıif, metraj, 
ıartname, veıair evrak Erbey
lide incir ıslah istasyonu mü
diirlüğün.de görülebilir. 

Muvakkat teminab 113 lira 
21 ku :-uştur. Eksiltme 26/6/39 
pazarlcsi günü ~i iyet nafıa 
mildilrliığii odaaa.ıda yapılacak
tır. lıte"Ulerio AycLn viliy•· 
~in~el! bu it için Al,c..kla-

Zayi cüzdan 
76500 numaralı cilzdan. 
K. 1 Fırka 6 Alay 52 Tabur 

l ölü tüfekçi ustası Tahir oğlu 
Hüseyin Fevzi Gülery&z maaş 
cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskiıiaia bllkmü 
olmadığını ilin ederim. 

Hüseyin Fevzi Glıleryflz 
29 

rı ehliyet Yeaikaları, euvakkat 
teminatları ve ticaret odası 
vesikalariyle yukarıda yazılı 

gtın v" ıaıtte villyet nafıa 
müdiirliiitl odasına gcl:ııelcri 

I 

ilia olunur. 
9 13 17 21 15 



ilin 
Aydın vilayeti daimi 

encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan 10941 

lira keıif bedel.i Aydın memle· 
ket hastahanesi kalorifer teıi .. 
satına eksiltme müddeti içinde 
talip çıkmadığından yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak ıunlardır. 

a - Sıcak sulu kalorifer te
ıiaatı için umumi ve fenni şart· 
name, 

b - Kalorifer ve sıhhi tesi• 
ıat projelerinin nasıl tanzim 
edileceğine dair talimat. 

c - Kalorifer tesisata ile u• 
mumt ıantral keşfi. 

d - Kalorifer tesisatı hak .. 
kında izabname. 

e - Hususi şartname. 
f - Eksiltme ıartnamesi 
h - Mukavele projeıi ve re

simler. 
isteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 617/939 per· 

ıembe günü saat 15 de vi)iyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin 821 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vili
Y"tinden bu iş için ahnmıı eh· 
liyet vesikası ibraz etmesi la .. 
zımdır. 

6 - Teklif m'ktupları yuka· 
r1da Uç üncü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümeninde ge· 
tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup· 
tarın nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olına
sı ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması 
lizımdır. Po,tada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

13 8 13 19 27 

imtiyaz Hhlbl ve Umumt Netrlyat 

Miidürll : Eteıu Mendre• 

Basıldıi'ı yer 

CHP RHımeYi 
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Aydın icra memurhı · 
ğundan 

93911326 
Alacaklı Koçarhda muhacır 

İsmail oğlu mustafa 
Borçlu koçarh köyüne izafet• 

le muhtarı mehmet çoban oğlu 
Satı•an gayri menkul tapunun 

teşrini evvel 930 tarih ve 12 
numarasında kayıtlı koçarlı be· 
lediye cadd~ıinde kAin 53 met• 
re 84 santimetre murabbaında 
kirgir bir bap fırındır. Zemini 
beton ve 3nünde mermer bir 
tezgah ve üstünde hamur odaıı 
mevcut ve sürme J.k.,penklidir. 

Kıymeti bu fırıncn tamamına 
700 lira kıymet takdir edilmiş· 
tir. 

Satışın yapılacağı yer gün 
ve saat Aydın icra dairesinde 
18171939 tarihinde salı gllnü 
saat 15 de ve temdit arttırma· 
sıda 2/8/939 tuibinde çarşam· 
ba günü ayni ıaatte yapılacak
tır. 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırm a t a r t n a m e ı i 
ilin tarihinden itibaren 39/ 
1326 No. dosya ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 

1 herkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı olanlardan faz
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/1326 ' 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve İr· 
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihindt.n 
itibaren yirmi gün içinde evra
kı müsbileleriyle birlikte memu
riyetimize bildit meleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya iştirak edenler artırma 
ıırtoamesini okumuş ve lüzum
lu malfımat almış ve bunları 

AYOIN 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
S-Tayiu edilen zamanda gayri 

menkul ilç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 
A\ncak artırma bedeli mubam· 
men kıymetin yUzde yetmiş 
beşini bulmAz veya sataı istiye
nin alacağına ruchanı olan di
ter alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beşinci 
güoil ayni saatte yapılacak 

artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağına rüchaoı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmit alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok arhrana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
aataı talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmit olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet gün 
müddetle arttırmaya çıkarıhp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasında~ fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmakıızm 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
oluuur. 

Bir gayri menkul yukarda 
gösterilen 18171939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
itbu ilan ve gösterilen artırma 
ıartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 31 

r····- Abone ıeraiti ·--ı 
1 Yıllıtı her yer için 6 u,., İ 
1 Altı aylıtı 3 liradır. ı 
J idare yeri: Aydında C. H. i 
f P. Baıımevi. i 
f raıeteye ait yazılar için 1 
f yazı itleri müdürlOtüne, ilin· J 
J lar için idare müdürlütüne i 
i 'DÜracaat edilmelidir. i ................................................. 

Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
f ormü/ Üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

• ........................................ 

. Çine Vakıflar Müdürlüğünden : 
:e 

Mıkdarı Mevki veya Muhammen 
d Cinsi Me. Mu. Köyü meşhur semti bedeli 
No. Lira K 

20 Tarla 65947 Araphiıar Büyilk kara ağaç 1000 
23 

" 7989 " 
Hasan ağa korusu 150 

24 
" 24130 " İç kanlı göl 600 

25 
" 33444 " Dış kanla göl 800 

27 " 18966 
" iğdeli 300 

29 
" 30488 

" Kızıl yer 400 
30 

" 26230 
" Küçük kara piyan 600 

31 
" 55250 " Koca kara piyan 1200 

32 " 35295 il Doğancılık 600 
35 ,, 41625 " Küçük kara ağaçla 700 
38 ,, Dö. 18 Kabataı Eğri azmak 300 
40 " 27412 " Çögürlü göl 600 
42 ,, Dö. 10 Kargı Kemelik 100 
45 " 9450 Umurköy Kızılcık altı 100 
46 10710 

" " " 
100 

66 " 49652 Kuru köy Göl başı 800 
67 

" 20047 
" Ak göz azmağı 400 

68 " 75570 
" 

Paşalık 1600 
69 " 25731 " Söğütlü azmak 800 

Çine vakıflar idaresi akaratından yukarıda yazılı gayri menkul
ler 19/6/939 pazartesi günü saat 10 da Çine hükümet konağm
daki vakıflar idaresinde ihaleleri yapılmak üzere açık arttırma 
suretile ve peşin para ile sahta çıkarılmışlardır. Muvakkat temi
nat muhammen bedelin yüzde yedi buçuğudur. Fazla izahat almak 
istiyenlerin Aydın ve Çine vakıflar idarelerine müracaatları ilin 
olunur. 31-4-9-13 (1375) 

.. ~~ ~~ ~-Q·· ! 6Ay 
1 Vade ile elbise 
:Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 3 Terzihanemde Silmcrbank yerli mallarının hemen en em-
4' salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurları
G mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 

Kadın ve erkek terzihanesi 
fi Muzaffer Eraydın 
• Demiryolu caddesi: Aydın ••"11••'''"'•'••••••'1' '1' ~~•'• •••• 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mOtahassıs doktorhrımız tarafından her 
tilrlü erkek kl\dın ameliyatları ve rontken muaye'neleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Bozdoğan T. K. 
Kooperatifi : 
Mıntakamızdaki 226 loebolu 

ve 665 Haydere kooperatifle
rinin kooperatifimizle birleşme 

hakkında verdikleri karara mu
kabil kooperatifimizin Mart 939 
Nomal Umumi MüdilrlUğünce 

tastik Ticaret Vekaletince tas· 
vip edildiğinden infisah eden 
yukarıda isimleri yazıla koope
ratiflerin tasfiyesine başlanıldı· 
ğı ( Ticaret Kanununun 445 ci 
maddesi ile statünün. 72 inci ve 
74 üocU maddelerinin fıkrai 

mahsusalarına tevfikan ) ilaa 
olunur. (30) 13 19 25 


