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Fransa ve • 
Iran 
arasında 

F. R. ATAY 
Çirkin bir matbuat h.1d· • . k " ııesı-

n~nF omşu. ve dost İran devleti-
nıb ransa ıle diplomatik müna-
se etlerini keıme .. e k . 
olduğunu b T g sev etmış 
manl d ı ıyoruz. yakın za· 

ar a aynı sebep yüzün-
~en ~ynı gerginlik bir defa da· 

: o muıtur. kalemleri üıtlinde 
ş ur murakabelerini k il k 
lüzum d u anma 
rinde, uh:r t~y~ıyan v_e kendile .. 
llt 1 .. ur u neşrıyat müba
re:ıb ıgı yapmak hakkını glS-

azı gazetecilerin yalnız 
mesleklerinin şerefini' d .. ·ı 
memleketlerinin yüksek me:f ~: 
::~er~ri de nasıl ihlal etmekte 

. u arına ıon hAdise yeni bir 
~~•.•l teıkil eder. Fakat alabil· 

lıgıne matbuat büriyetinin hiç 
o mazı d... , 
kım h a ızer milletlerin bir ta-

asaaa ve nazik mukaddesat 
ve müeıse l · vazife . .

1 
se erıne hürmet etmek 

mokras~ 1 k telif edilmesine de· 
b 1 

11 anunları dahi imkin 
t:r~;:hr:ı~: Yalnız iptidaJ bir 
dah· egıl, kanuni kRyıtlar 
reisle:tbuata, mesela, devlet 
lunmakt e karıı saygısızlıkta bu-

an meneder. 
Şehn~ah H ti . . 

ıark m"ll . . azre arı yalnız bır 
. ı etının büyllk hükümda· 

rı değıl bu .11 • 
k b ' mı etın kurtarıcı 
.. a ramanıdır. İran onun 
gı altında r ·kı~1· ıanca-

ısı ca ıne kavuştu . b ~iun lnkılipla!ı ile, eski v~ 
a ı ~üesseselenoi tasfiye ede· 

rek, Y.ıtminci asrın ileri . 
yetlerı arasına k cemı-
karıı en kü uk'·'~· I<endiıine 
dahi affe t ç k 1 ormetsizliği . meme te ra 'll . 
nı mizur görm k la n mı etı-
kat ar e . zımgelir. Fa
rünn! dp medenıyct ve kültü
lar b avacısı geçinmekte olan-

h d, u medeniyet ve kült" Q u udunu A d ur n 
Asyanın öbn~. olu sınırlarından 
genış' 1 t g egıne kadar uzatıp 

c .en bilyük hükümdara 
ve eserıne k h" kad' · arş•, ıç olmazsa 
aind~~~nal ılık göıtermek vezife-

ır er. 

Beynelmilel sulh ve emniyet 
end~e~nde k d h 

"' 0 a ar assas dav-
ran~n .Fransa matbuatı için, bu 
kadırıınaslık daha vicdani bir 
~aruret ~ük~Une de girer: İran· 
t•a .Ş.ehnışah ıdaresi, kendi mille
~ ~çın hüriyet ve ferah devri ol
b ~gu ~~d.ar, bütün komşuları ve 

t 
olgesı ıçıo bir sulh çag" ı olmuı· 
ur Tu k. · ı · r ıye gıbi ran dah" ·11· h" . ı. mı ı 
urıyetlere hürmeti ve milletler 

a.rası~d~ karıılıklı hak ve eref 
l~are.tıoı beynelmilel münas!bet-
~:ın es~~· ~larak almıştır. 

sind:•httıgı~ı~ neşriyat hidise
ve ınes:ı:u~ bır kasıt olmadığı 
balitıızlık nhn Juurs~z~a bir mü-
gv ı h kk u udu ıçınde kaldı

a ındak'I .dd' 
kaşa etmek 1.ı 1 _ıaları mfina· 
letin salah' şüpheıız dost dev-

e . 1· ıyettarlarına aittir. 
u m11a ın, yeni k 

Yecek tedbirleri vı8 aları önli
İr . • . n a ınmasına ve 
_ an mılletanın gösternı· ld 
gu "l h ış o u· . . asın assaıiyetin J:. 
ıyıce 1 tncınası 

.a~ aşmasına vesile le k'l 
etmesını temenni ederiz. 1 1 
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Yeni Fran·sız elçisi lngiliz· Başvekili 
Dün Ankara ya vasıl · oldu Dün Romaya Hareket etti 

Ankara 10 - Franıız hükQ.
metinin yeni Ankara büyük el
çisi refikasiyle beraber bu sa· 
bah ekispiresle şehrimize gel
miş ve istasyonda hususi kalem 
müdür muavini İrfan Akça, pro
tokol müdürü Riza Rıfat ile 

Milli Şef 
-·..-

Türk maarif cemi
yetini himayesine 

aldı 

Ankara 10 (A. A.) - Milli 
Şefimiz ve Cumhur reisimiz İs· 
met lnönü genel başkanlığında 
bulunduğu uzun zamanlarda bü
yük ilği ve yardımlarını esirge· 
memiş olduğu Türk maarif ce· 
miyetinin yüksek himayelerinde 
çalışmasına müsaade buyurmuş· 
lardır. 

Çek-Macar 
hudut hadisesi 
Bodapeşte - Macaristan hü

kümeti Pragdaki maslabatkilza· ~ 
nnı Macar topraklarının ithali 
milnasebetile Çekoslovak hükü
metinden taraziye istemeğe 

memur etmiştir, 
Halen mezun bulunan Macar 

elçişi son hadiseler halledildik
ten sonra vazifesine avdet ede
cektir. -·...-
İktisat vekaletinde 
Mübayaalar için komis

yon kuruluyor 
iktisat vekaleti devlet müba· 

yaalarında komisyonculuğun lağ
vı hakkındaki icra vekilleri he
yetince verilen karann tatbiki
ne bir başlangıç olmak üzere 
vekalet ıubeleri delegelerinden 
mürekkep bir komisyon teşkili· 
ne 1' arar vermiştir. Komisyon 
İktisat vekaleti tarafından ya· 
pılacak mübayaalara ait husus
ları gözden geçirecek ve icap 
eden esaslan hazırlayacaktır. 

İktisat vekaleti bir sirgüler 
ile icra vekilleri heyetinin bu 
kararını teşkilatına bildirmiş ve 
bu kararın bir an evvel ve e~ 
hemmiyetle tatbiki için lüzum
lu hazırlıkların yapılmasını is· 
temiştir. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

...;~ 

Yazısının dünkü nüıhamız
dan devamı ikinci sahifeıniz· 
dedir. 

-------------------L on d r a 10 fngiliz Bqvekili j 1efaret erkAnı ve Fransız ko
lonisi tarafından karşılanmıştır. 

Ankara 10 - Hariciye vekili 
Saraçoğlu Şükrü bu sabah şeh-

rimize gelmiş olan Fransız bil· 
yük elçisini öğleden sonra hari

ciye vekaletinde kabul etmiştir. 

Çemberlayn ile hariciye nazırı 
Lord Halifakı bugün saat 11 de 
pariae hareket etmişlerdi r. 

Başvekilin İstasyondan Parise 
hareketi esnasında toplanan bir 
kadın grubu hep bir ağızdan is
panya için silah verilmesini is· 
temişlerdir. Polis kadınları da· 

Hi·tıer • Bek 
• . • • • 1 - - • "'·· . • 

Mülikatının akisleri 
Bertin 10 - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor. 
Umumiyetle iyi malfımat al

makla maruf siyasi mahfiller 
Hitlerlc Polonya harieiye nuırı 
Bekin Bertisgaden de görüşme
leri eırıasında bilhassa Akdenize 
müteallik meseleler etrafında 
meşgul olmuşlardır. 

Hitler, Polonyanın Ukranya 

1 hakkındaki endişelerini izaleye 
çalışmış ve Almanya ile Polon

ya arasındaki mihıasebatın müı-

• 

. terek menfaatlere istinad etti· 

ğini söylemiştir. 1939 senesinin 
başlıca meselesi olan müıtem

like davasında Almanyanın 

haklarından asla ferağat etmi· 
yeceğioi de ilive etmiştir. 

Büyük Millet Mecus· 
Devlet Şurası Namzetlerini tesbit· etti 

Ankara 10 (A.A.) - Adliye ve teşkilat encümenleri ve dev· 
let şurası reisliği ile daire reisleri ve azahklarıoa gösterilecek 
namzedleri teabit etmiştir. 

1939 lzmir fuarına 
hazırlık 

Başbakanlık, İzmir beynelmi
lel fuar komitesi reisliğinden 

alınan raporun 938 fuarının 
açılışına ve neticelerine dair 
olan kısmı ile 1939 fuarı için 
vekaletleri ve vekaletlere bağlı 

müesseseleri alakadar eden kı
sımların suretlerini vekaletlere 
birdirmiştir. 

Başbakanlık, 1938 furının iyi 
randmanlı ve muvaffak olma
sında amil olan kıymetli yar
dım ve alakalarından dolayı 
bakanlıklara teşekkür etmekte 
1939 fuvarının daha parlak ve 
verimli olması için fuvar komi· 
tesince istenilen yardımın ~ak
tinde yapılmasını ve icabeden 
muameleye şimdiden başlanma
sını dilemektedir. 

Haber aldimıza göre memle-
ketimizin muhtelif köşelerinde 
halkımızın el emeğiyle vücuda 
getirdiği ev eşyası, melbusat, 
tezyinat iıleri gibi kıymetli ve 
sana tkirane işlerin de fuarda 
teşhiri ve satılması kararlaşmış· 
tır. 

Sanatkarlarımız için güzel bir 
teşvik vasıtası olacak olan bu 
karar ayni zamanda vatandaş· 
lanmıza yurdumuzda el emeğiy-

] le vücuda getirilen eserleri ta
nımıı olacaktır. 939 fuvarına 
kıymetli ve sanatkarane el it· 
leri"nin gönderilmesi önümüz
deki günlerde vilayetlerden 
istenecektir. 

Cumhurreisimiz 
Yarış ve islah encüm e
nini himayelerine aldılar 

Cumhurreisimiz İsmet İnönü, 
at neslinin memleket müdafaası 
ve ziraati noktai nazarından 

büyük ehemmiyeti haiz bulun

duğunu herkesten önce görilp 
takdir ederek bundan on iki 
sene evel bizzat tesis etmit ol-
dukları Yarış ve Islah Encrime
nini bu kere yüksek himayeleri 
altına almak lutfunda bulunmuş
lardır. Sayın Baıvekilimiz Celal 
Bayarm filen riyaset etmekte 
oldukları bu önemli ve faydalı 

kurum bu güne kadar yurtta 
at neslinin ıslah ve çoğalması 

yolunda başarmış bulunduğu 
hizmetlere, bu suretle, daha ve 

rimli olarak devam imkanını bu· 
lacakhr. 

ğıtmışlardı. 
Bu ıırada kalabalık bir işıiz 

kafilesi siyah bir tabutu trene 
yüklemek istPmişlerse<;le polisin 
müdahalesi üzerine tabut yere 
düşer ek parçalanmış ve treni~ 
bereketini müteakip iısizler da· 
ğılmış ve tabut ortadan kaybol· 
m~ştur. 

Amefikadci 
Silah amba~gosu
nu kaldıracakmı 
Vaşington (A.A.) - Ambar• 

gonun kaldırılmasını tetkike me· 
mur komite raporundan ispan
ya cumhuriyetine ait .silahlar 

·üzerine mevzu . ambargopun ge· 
neral Fraoko lehinde olduğu 
için bitaraflık gayesine muhalif 
olduğu neticesine varmaktadır. . 

1 Elektrik-Ü~retl~riİıi 
1 • 

l vermiyenlerin ·cer. 
yanı kesilecek · 

İstihlak ettikleri elektrik be· 
delini vaktinde ~ermiy-en aho· 
nelere ccryan verilmiyeceği ha· 
b .. r alınmıştır. 

Konturat 
yoklaması 

B,elediye hududu dahilinde 
kiraya verilen bilümum binala· 
rın kiracılarla sahipleri arasin
da icar ve . isticar mukavelesi 
yapma ları kanun icabından bu-

- lunmaktadır. 
Haber aldığımıza göre bele-

diye memurları pek yakında 
şehir içinde dolaşarak yokla~a 
yapacaklar, muit vele yapma
m ş olan bina sahibi ve kiracı· 
lar hakkmda ceza takibatı ya
pacaklardır. 

Bulgaristaiıda 
iktisadi vaziyet 

Sofya - Bulgaristan millet 
mecl isi reisi Moşanov Filippo
pelde verdiği uzu~ bir nutukta 
Bulgar iktisadiyatını buhran 4ev
resini atlattığını ve 926 senesi 
esas olarak yüz itibar edildiğin· 
de endüstri istihsalat ir.deksioin 
157 den 160 şa çıktığını ve ha
r ici ticaretin genişliğine yakın 
bir dereceyi bulan bu miktarın 
10 sene zarfında yüzde 60 f& 
çıktığını zikretmiştir. Şimendü • 
fercilikte ise, varidatı maıari
fatından 58 milyon fazlasiyle 
yani geçen seneye nisbetle yllz· 
de 28 ve devlet hazine varida· 
tı yüzde ona çıkmıştır. Ziraat 
mahsullerinin yerli fiyatlarile in
deks 110 dan 141.S e endüstri 
istibsalatı ise 140.5 den 160.8 
e yükselmiştir. Çiftçi bu snret· 
le mahsullerini pahalı satabil
diği halde ihtiyacını daha ucuz
ca kapata bilmektedir Şehirlerde 
hayat indeksi 95.3 den 98 2 ye 
fırlamııtır. 
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Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-2-
Benzin, gaz, mazot ve yağlar 

ıibi ziraatta kullanılan yanıcı 
maddelerin ucuzlatılma11, 

Orta anadolu çiftçilerine ıan· 
clıklı tohum ekme makinalarının 
ucuz bir fiyatla temini, bilyük 
ziraat Alat ve makine fabrika
ları kuruluncaya kadar pulluk 
da dahil olduğu halde biltiin 
ıiraat alat ve m:.ıklnalarının 

gtlmrnk resminden muafiyeti 
g8rUıilldOkten ıonra hububata 
ıeçilerek: 

Toprak mahsulleri ofisi tara
fından yapılan buğday milbaya
alarına aj'uıtos bidayetinde baı
lanması, 

Mnbayaa fiyatlarının çiftçile· 
re vaktıada bildirilmesi, 

MObayaa merkeilorinin ço
ğaltılması. 

Mübayaa itlerinin kolaylaıtı
rılma11, çiftlinin satış için bek
letilmemesi, 

Mllbayaa nyatlannın artırıl
ması, 

Buğday himayesinin orta Ana
doludan gayri mıntakalara da 
imkan nisbetinde teşmili,· 

Devlet demiryollarında yapı• 
lan buğday nakliyatında Toprak 
mahsulleri ofiıine tatbik edilen 
tenzilitlı tarifenin tüccarlara 
teımili. 

5eyhan villyetlnde bir ıilo 

inıası. 
Dllvenlerin ucuza maledilmesi 

için Cillven imaline yarar keres• 
tenin kolaylıkla temini çareleri, 

Buidayda olduğu gibi arpa 
ve yulaf içinde himaye sistemi
nin kabul edilmesi, 

Orta Anadolu Dalıeıi çiftçi· 
lerine gllzlük arpa tohumluiu 
temini. 

Atla ziraat imkADlarının araı
brılması, 

Köylüye ihtiyacı nisbetinde 
uzun vadeli kredi temini, 

Pirinç ziraati içinde : 
Pirinç mıntakalarında tohum

luk ihtiyacının ıslah istasY.onla
rı vaııtasile temini ve kağıt lü
zum halinde hariçten tohumluk 
getirilmesi, 

Devlete ait kanallarda ıu 
parasından gayri ayrıca kanal 
parası alınmaması, 

Çeltikten alınan [muamele 
vergisinin de buğdayda olduğu 
gibi maddei iptidaiye payının 
tenzili, 

Hakkındaki müzakerelerden 
lonra tütüne geçilerek : 

Tütün sataılarında muayyen 
bir gln tayin ve tahdidinin 
kaldınlması, 

lıtihsal mıntakalannda inhi· 
sar idareıinin ihtiyaç nisbetin· 
de ambarlar yaptırması, 

Alıcılara mübayaadan avvel 
yapılan denk teıbiti işnini mü· 
bayaa sırasında yapılmaıı, 

TOccar ve zOrra elindeki ibrak· 
lıkların inhisar idaresince tensip 
edilecek bir bedel mukabilinde 
tealimi itine ait tatbikata ehem
miyet Yerilmeai ve bu gibi ihrak· 
lıklann ihracına mini olunmaıı 
ye memleket dahilinde bir ni
kotin fabrikasının bir an evvel 
tesisi, 

iyi · tohumluk dağıtılmasının 
temini, 

Müstahsiller ıçın birlik işinin 
bir an evveel (neticelendirilmesi 
ve bu birliğe bütün müstahsille
rin iştiraklerinin mecburi tutul
ması, 

Tütün ziraatini meslek ittihaz 
etmemiş l:>ulunan tütün tüccar 
ve ekisperleriyle ticari maksat
larla geoit mikyasta zirai spe
küliıyon yapanların tütün zira" 
atinden menedilmesi, 

Ziraat bankasının tütün mUı
tahsillerine kredi itinde daha 
geniş imkAnlar vermesi, 

Tarlada yeıil iken yapılan 
tütiln tahrirlerinin kaldırılması, 

İnhisarlar ve ziraat vekaletle
rinin tütün .ziraatiyle allkalı 

hususlarda İf bölümü yapmaları 
ve teknik işlere büyük ehemmi
yet verilmesi hakkındaki tali 
komisyon kararı aynen kabul 
edilmif bundan sonra vekiletin 
afyon hakkındaki teklifleri uy
gun g&rillecek pamufra geçiril
miştir. 

Sanayiimizde ve ihracat mah
sullerimiz arasında çok mühim 
yer tutan pamuk için ayrı bir 
tali komisyon yapılarak vekale
tin teklifleri ve komisyon aza
sının mütalaaları konuşulmuş ve 
bilhassa tohum eken ve çapa 
makinelerinin pamuk ziraatinin 
genişlemesinde ve iıtlhıal mas .. 
rafının ucuzlatılmasındaki ehem
miyeti düşünülerek bunların te
mini içi,n icabı halinde niimune 
olarak küçük çiftçiye mecca
nen verilmesi, 

Müıtahsillare ehven şeraitle 
ve ihtiyaçlarını karşıhyacak nis
bette kradi temini cihetleri 
Ozerinde ehemmiyetle durulmuş 

ve diğer hususlar vekaletin 
teklifiyle berleştirilerek ilişik 
listede gösterilmiştir. 

Keten ve kendir için de: 
Kastamonunun malO.m olan 

kendir ziraati yanında Kocaeli
nin de mühim bir keten istihsali 
mıntakası olduğu iÖZ önünde 
tutularak, 

Adapazarı islib istasyonunda 
muhite elverişli keten tohumu 
yetiftirilmeıi ve -Kastamonide 
olduiu Slibi elyaf istihsali için 
fenni beton havuzlar yaptırıl-

ması, yağhanelerin ve dokuma 
tezgahlarının islihı ve bu mın· 

takada bir keten dokuma fahri· 
kası knrulması teklif ve kabul 
edildiği gibi kendir, jüt, patatis 
ve yağ nebatlarile bakliyat hak
kında vekaletin teklifleri yerin
de görülmüş ve şeker pancarı 

fiyatlarının bir kuruıa çıkarıl
ması ve bunun fabrikaya olan 
mesafe farkı gözetilmeksizin 
tatbiki istenmiş ve kabul edil
miştir. 

Tarla ziraatinin temeli olan 
toprak meselesinin komisyonu
muz mazbatasına da ilavesi has
sasiyetle istenildiğinden küçük 
ve büyük çıftçileri endişe içer
sinde b ırakılan toprak mesele
sinin bir an evvel t·halledilmesi, 
ve bir defaya mahsus olmak 
üzere seyyar tapu memurları 
vastasiyle tapusuz arazinin ta
puya bağlanması, 

- Sonu garın -

• 

AYDIN 

Vakıflar 
-···-Zeytinlikleri imarı 

Her sene olduğu gibi bu se
nede Vakıflar idaresi mahsul 
sonu imaratına başlamıştır. 

lmirata mülhakat hariç olmak 
üzere 70 kadar amele ile de· 
vam edilmekte kesik çapa : ve 
çift ameliyelerine hız verilmek
tedir. 

İmarat içiıi 15000 lira ayrıl· 
mıştır. 

Vakıfların 
Mendres köprüsü 

Vakıflar idaresinin 937 yılın
da (5000) lira sarfiyle Nazilli 
tarafında inşa etmiş olduğu 

mendres k6prüsünün iki tarafın· 
da gelip geçmeğe daha nıüsait 
bir şekil vermek gayesi ile va
kıflAr idaresi tArafından kaldı· 
rım inşasına karar verilmiş ·ve 
kanunu evvel gayesinde hazır
lanan 2400 liralık bir keşif ra· 
poru tasdike gönderilmiştir. 

Rapor tasdikten gelir k elmez 
inşaata başlanacaktır. 

· ~ · 

Kızamık dolayısile 
Sıhhat dairesi tedbirler 

aldı 
Şehrimizde hüküm sürmekte 

olan kızamuk hastalığının önlen
mesi ve kötü neticeler dojur
maması için şehrimiz sıhhat da
iresi mekteplerimizle el birliği 
yapmış ve mektebe devam et
miyen talebelerin devamsızlığı· 

nın ıebebini tahkik etmeleri ve 
şayet bu devamsızlık bir hasta· 
lık netice9j ise hemen ııhhat 
dairesine bildirmelerini istem· 
tir. 

Mektep idareleri de maarif 
müdürlüğü kanaliyle bu işe 
ehemmiyet vermeğe başlamıştır. 

........ ı~t:••· 

Nazilli tapu işleri 
teftişi 

Haber aldığımıza göre Nazil· 
lide bulunan tapu işleri ·müfet· 
tişi B. Yümoü Karaopan 15 
gündür Nazilli tapu işlerini tef-
tişle meşgul bulunmaktadır. 
~ 

Hamdi Çakmak 
döndü 

Birinci köy ve zirai kalkınma 
kangresine vilayetimiz namına 

iştirak eden Aydın delegesi 
Hamdi Cakmak dün Ankaradan 
Aydına dönmüştür. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz spor şubesi tara
tertip edllip Büyk ve daimi Şe-
fin ölümleri dolayısiyle tehir e
dilen sokak koşusu 2111/939 
cumartesi günü saat 15 de ya· 
pılacaktır. 

Evvelce yazılanlar.o kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla

rını bergün Halkevi bürosuna 
yazdırmalarını dilerim. 
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Hudutları İçinde 
Sineması Bulunan Köyler 

Hudutları içinde sineması olup
ta belediye teşkilatı bulunmıyan 
köylerin, sinemalarından alına
cak belediye ve darülaceze resim-

lerinin köylerde· nereye yatırılacağı 
hakkında Dahiliye vekaletine bir 
çok müracaat vuku bulmakta 
olduğundan Dahiliye vekaleti 
mahalli idareler umum müdür
lüğü köy şubelerine gönderdiği 
bir tamimde bu noktayı tasrih 
etmektedir. 

Bu tamime göre, hudutları 
içinde sinemuı ve köy sandık· 
larına devredilmiş olan oyun 
alet ve vasıtaları l:iulunan köy
lerin, gerek sinema ve gerek 

sözn geçen oyun alet ve vast· 
talarından alınması kanunen za• 
ruri rüı.umun, mahiyet ve hiz
met itibarile şehir belediyeleri• 
nin küçük bir numunesi olan 
köy sandıklarına yatırılması ve 
bunun köy bütçelerinin gelir 
kısmının birinci faslının üçüncü 
" resim ve harçlar ., maddesi 
yanında gösterilmesinin yerinde 
bir iş olacağı bildirilmektedir. 

Bundan böyle sınırları içinde 
sineması bulunan ve köy sandı! 
ğına devredilmiş olan oyun alit 
ve \ıasıta gelirlerinin bu nevi 
köyler için gelir ad edileceği' 
meydana çıkmaktadır. 

Zeytin servetimiz için tedbirler 

·s4milyon yabancı 
ağaç aşllanacak 

Froje Kamutay Encümenlerinden 
geçerek ruznameye alındı 
Dünkü sayıdan devanı 

Muayyen kıtalardaki zeytin-
liklerde foprak ve ağaçları ay
rı ayrı hakiki veya hükmi şa
hıslara ait olduğu takdirde ara-

izinin kıymeti yüksek ise bunun 
sahibine diğerinin malını alması 
teklif edilecektir. Her iki taraf 
da reddettikleri takdirde arazi 
hükümetçe 1.kıymetlerine göre 
aralannda taksim edilerek ta
puya bağlanacaktır. 

Zeytinlilder deve ve keçi so
kulması, başıboş hayvan bira· 
kılması, otlatma maksadile 
hayvan sokulmasJ, zeytin sa
halarında ağıl yapılması ya
yasakhr. Zeytinliklerde çifk 
sürme veya nakliyatta knllanı · 
lan hayvanlara ağızlık takıla

caktır. 
500 ağaçtan fazla olmamak 

üzere yabani zeytin aşılılıyanla

ra veya aşılı zeytinlerinin ha· 
kım işlerini en iyi yapanlara 
ziraat vekaletince takdir edile
cek miktarda para mükafatı 
verilecektir. Fenni budama alet
leriyle aşı takımlarının zeytin 
müstah.silleri arasında yapılabil· 
mesi için budama ustalariyle 
ehil mütahsillere ziraat vekale
tince parasız budama aşı takımı 
ve levazımı verilecektir. 

CEZA HÜKÜMLERi: 
Yapılacak nizamname daire· 

sinde zeytinlerde yapılmıyan 
zeytincilerden bin ağaca kadar 
5 liradan 25 liraya; bin ağaçtan 
beş binden fazla ağacı olanlar
dan 50 liradan 100 liraya ka
dar hafif para cezası alınacak
tır. 
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Alelumum el, hayvan ve ma
kine kuvetiyle işliyen yağhane 

ve zeytinyağ fabrikalarında ve 
salamura zeytinciliğinde yüksek 
vasıflı zeytinyağ ve salamura 
zeytin tanesi iştihsal edilebilme-

si için alınması lazım gelen ted
birleri tayin, tatbik ve bunlara 
ait bütün hususları alikadarla
rına yaptırmıya Ziraat Vekileti 
salahiyetli olacakbr. Ancak ik
tisat V ekileti lüzum gördilğü 

takdirde yağhane ve zeytinyağ 
fabrikalarıoı sanayi mühendis ve 
müfettişleriyle kontrol ettirebi
lecektir. Zeytinlik içinde yağ
hane veya fabrika inşa eyle
mek, Ziraat Vekaletinden me
zuniyet almakla mOmkündür. 
Aksi takdirde yapılan yağhane 
işletilmiyecektir. 

Yapılacak" nizamnamesi hü
kümleri dairesinde yağhane ve 
fabrikaların da alınması kendi
lerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilen müddet içinde tatbik et
miyen yağhane ve fabrika sa
hiplerinden on liradan iki yüz 
'liraya kadar hafif para cezası 

alınacaktır, 
Bu kanunda yazılı suçlardan 

dolayı muhakeme icrası, sulh 
mahkemelerine • ait olacaktır. 
Bu davalar ceza muhakeleri 
usulü kanunun 7 inci kitabının 
birinci faslındaki hususi muha
keme usulüne gö~e rüyet c e:
lecektir. 

Aşılı -zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabani zeytinlikleri 
aşılattırarak mahsuldar hale ge
tirmesi, yeniden zeytinlikler ku
rulması . ve zeytinyağcılığı ile 
salamura ve [zeytinciliğin kon
trolü için Ziraat Vekaleti zeytin 
bakıns işleri adı ile bir teşkilat • 
vücuda getirilecektir. Bu teşki
latın ücretli tahsisatı Ziraat Ve
kaleti bütçesine ilive edilecektir. 
Yabani zeytin ağaçlarının aşı

lanması hakkındaki 1528 numa· 
ralı kanunun bu husustaki hü
kümleri kaldırılmıştır. 

Proje, ... eşri tarihinden yürür
' lüğe girecektir. 
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Ankara yolunda ...... 
-9-

Yazan: V. H. 
Saat yedide gençlerle toplan

dık ve Etipalasın kapısından 
girdik. 

Salonda büyük bir sofra ku
rulmuş genç ıporcuları bekliyor. 

Baktım, bizden baıka gelen 
Y?k. Çocuklar ııra ile masanın 
bır tarafından yerettiler. 

Salonun daimi müıterilcrine 
mahsuı bir iki köıesinde bir 
kaç masa daha var. Bu masa
lardan birinde hava kurumu 
Aydın şubesi direktörü Ahmed 
Arkayın ile Sökenin eski bele· 
diye reisi Eyüp Ôzbaş kendile
rini konuklayan ıayın mebusu· 
muzl Nuri Gök Tepe ile oturu-"• 
yor ar. 

Onla~ı görlince; gurbette 
h~~şerıye rast gelmenin ıevin· 
cı ıle yanlarına koıtum. Ben 
onlara onlar bana hoı g ld· 1 
dedik. e ııı 

Nuri GCSktepe; 

- Memııun oldum. Dedi. T -
kım ·· .. .. 8 

uçuncu olmuı. Maneviyatı-
mızı takveye için d l 
f d'I b e o sa aar• 
~ 1 en u iki kelimeyi iltifata 

ay Ahmet Emin de; masanın 
batında ciddi ve vakarla oturan 
gençlerimizi göstererek: 

. - Şu maıızara bile bize bi· 
rınciliği kazanmış kadar~ gu .. 
~r. ve iftihar veriyor. C~mle-
ııııı katar k b' • . .. 

H k•k a ızı ıevındirıyor. 
vek a 1 aten çocuklarımız pllr 
la . ~ ve ağır başlı harekitla
ı~\ e bu iltifata cidden llyık 

0 u larıoı iıbat ettiler. 

Biraz ıonra diğer takımlarda 
geldiler v .h 
b· . e nı ayet beden ter-
ıyeıı genel d k .. 

C ·ı ere torn general 
emı Tane ·ı f 

reiıleri v . ~ ı e ederasyon 
d·ı e dıger erklıı da gel· 

ı er. 

mey emek çok neşeli geçti. ye-
kteıı . sonra Seyhan bölgesinin 

spor eğıtmeni Cevad Dıblaıı b. 
kaç ıöz söyledi ve altm ır 
cu genç bir a.. d ıı spor-

b gız an sağ ol di 
ye ağırarak büy"kl . . • 
ladıtar. u erını selim-

Sayın ge 1 kabele etr nera ge~çlere mu· 
ı ve yenı te k.l .. t 

gayelerind . ş ı a ın 
ıü . f en behseUı ve sonra 
b varı utbol federasyonu reisi 
ay danyala bıraktı. 

F ederaayon reisi burada maç 
yapmış olan takımların oyunla· 
rının futbol tekniği bakımdan 
tenkidini yaptı ve saat dokuz 
buçukta ziyafet fbitti, 

Ertesi gün millet meclisi sa. 
lonunda cumuriyet halk partisi 
!e~kalide kurultayı toplanacak 
ıdı. Bu toplantıda bulunmak ve 
~unu gençlerimizede göstermek 
ısteyordum. Bunun için mebu
ı~muz muhterem Nuri Göktepe
n.ın lutf ve delaletini rica etmiş
~ım. Bay Nuri bu ricamı alaka 
ıle karşıladı ve erteıi günü 
on beş kişilik bir duhuliye kar· 
tını meclisten almamı ıöyledi. 

Ertesi gün böyle bir girme 
kartı edinemiyen bir çok kim-
selerin 1. k k ld ki mec ıs ap11ında nasıl 
b~ ü~ ~rını görünce bu liitfun 

d~Y • ıymetini daha iyi tak
ır ettım. 

Sayın Nuri Go .. kt b .. epeye u 
alaka ve lufundan d 1 b. 

· d o ayı ır 
aha teşekkürü borc b·ı· . 

ı ırım. 

Artık mağlubiyetin acısı unu· 
tulmağa ~aşla~ı. Çünkü rahat, 
rahat uyuya bıliyoruz. 

Kır Koşularının 
Ehemmiyeti 

Aydında ilk defa olarak 8/ 
2. kinun/939 pazar günü saat 
14 de Telli dede yolu üzerinde 
Bnynklere 3000 Küçüklere 1500 
metre kır koşusu tertip edildi. 
Havanın çok yağışlı olması-.a 

rağmen koıunun başlangıcından 
nihayetine kadar Halk ve Mek
teplileriıı çok canlı ve temiz 
alakaları arasında yapıldı. 
Kır koşuları tatbiki yolunda 

g&sterdiği bllyük · kolaylıkları 
bakımın<len diğer ıporlardan 
ayrılmaktadır. Her sporun ya• 
pılmaıı için bir çok malzeme, 
tesisata ve sahaya ihtiyaç var• 
dır. Bunlar ne kadar basit olur .. 
ıa olsun bir çok masrafları icap 
ettirmektedir. Her hangi bir 
ıpora g6nlll vermek ıuretile 
malzemenin kullanılmasını ve 
tekniğini 6ğreninceye kadar 
ıılcıntılı acemi devresi geçirmek 
zarureti vardır. 

Kır koşuları bizi bunlardan 
hiç birine muhtaç etmeyen en 
kolay ve en eğlenceli bir bedeni 
çalııma tarzıdır. 

Bir çift hafif ayakkabı her 
kesi Tabiatın bütOn güzellikle
rinden istifade etmesi için mll
kemmel teçhiz etmiş sayılabilir. 
Dere, hendek ve düzlük deme
den açık temiz havadan neden 
istifade etmiyelim? 

Belli batlı rahatau:lığı olmıyan 
her kes kır koşulariyle ciğerle
rini, kalplerini kuvetlendirmiş 

ve tahammüllerini artırmış olur. 
Temiz havada yapılan hare

ketlerin faydalarını in kir ede-
meyiz. Adali çalışma uzviyeti
mizde temiz havaya olan ihti
yacı artıracak, bu artan ihtıya-

Aydın vilayet daimi 
Encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın ilinin Çine kazasında ilk 
mektep inşaatı 27570 lira 31 
kuruş kaşif bedelidir. 

2 - Bu işe ait şar toame ve 
evrak şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle eksilt
me tartnamesi, 

B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık işleri genel şart 

namesi, 
D) Fenni şartname, 
E) Keşif: metraj cetvelleri, 
F) Resimler, 

isteyenler bu evrakı Aydın 
nafıa müdürlüğünde görebilirlor 

3 - !Eksiltme 30/11939 pa
zartesi günü saat 15 de vilayet 
daimi ·· · encumenınde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

.. 5 :-- Eksiltmeye girebilmek 
ıçın ısteklilerin 2068 liralık mu· 
vakkat tcoainat vermesi ve Ay
dın vilayetinden bu iş için alın
m~ş yapı müteahhitliği vesikası 
~~atermesi yaptığı en büyük 
ışın bedeli (25000) liradan aşağı 
olmamacı müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birl!kte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline lkadar vilayet 

Yazan : Mustafa /ber 
cı önlemek için ciğerlerimiz 
bütün satıhlariyle çalışacaklar, en 
saklı köşelerine varıncıya kadar 
kırların miı kokulu havası do
lacak.Bütün uzviyet bu temiz ha va 
ile yıkanacak, yüzünüz pembe
leşeck, bakışlarınızda sıhhatin 
parldıiını göreceksiniz, neşeniz 
artacak, hayatı ve hayatın en 
canlı ifadesi olan hareketi ıe
veeeksiniz. 

Bu spor hiç bir ıunilik ka· 
rışmadan tabiatın bize bağışla
dığı güzel muhit içinde yapıyo
ruz. 

Rast geldiğimiz birçok en
geller olacaktır onları yenmeğe 
alışacaksınız... Yenmenin zevki 

1 
yudum yudum tattırdığınız grurur 
inkar edilemez. Hendekli yollar, 
çamurlu yollar, sürülmüş tarla
lar ve daha birçok engellerle 
karşılaşmak suretiyle kuvvet ve 
mukavemetinizi artırmış olacak
sınız. 

Bütün gün dairesinde çalışan 
yurtdaşlar için çok faydalı ola
cak bu spor atletik sporların 
hazırladığı zaviyenin haricinde 
görsek bile büyük faydaları ha· 
kımından gençliğe mal ettirmek 
mecburiyetindeyiz. 

Kır koşularında kuvvet ve 
sıhhat kazanmakla kalmıyoruz 
bazen de tabiatın haşin çehresiy· 
le karşılaşarak kendi kuvvetle· 
rini denemek fırsatını buluyor
lar. 

Gençliğin dağ, tepe, bayır 

demeden memleket müdafaasına 
elverişli bir şekilde hazırlayan 
bu sporun severlerini çoğaltmak· 
la memleket sağlığına hizmet 
etmiş oluruz. 

Aydın Nafia 
Müdürlüğünden : 

9390 lira 15 kuruş keşif be
delli Nazilli pamuk istasyonun· 

da yapılacak Hankar ve Kara
casu Aliağa çiftliğinde yine pa-

muk istasyonuna ait arazide 
yapılacak depo inşaatının 8500 
liralık kısmı açık eksiltmeye 
konulmuştur, · 

Eksiltme 30/1939 Pazartesi 
günü saat 15 te Nafia müdür-

lüğü odadında yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif; metraj, şart· 
name ve resimler Nafia müdür· 

lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
638 liradir. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve

sikarları, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 

yukarıda yazılı gün ve saatta 

Vilayet Nafia müdürlüğüne gel 

meleri ilin olunur. 1045 

encümenine getirilerek eksiltme 

komisyon reisliğine makbuz mu
kt.ıbihnde verilecektir. Posta ile 

gönderilecek mektupların niha· 
yet 3 üncü maddede yazılı sa-

ata kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak geçikmeler 
kabul edilmez. 

• (1044) 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kcı. 

20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Türk müziği (Pi) 
13.00 Saat, ajans haberleri, 

ve meteor Ankara. 
13.10 14 Müzik (Riyaseti cum

hur bandosu, şef : İhsan Künçer) 
1 - Marş - Caddeten ( J. P. 
Sousa ) 2 - Vals - Les pati
neure ( Valdtöfel ) 3 - Barbi-
ye dö Sevilin uvertürü (Rossini) 
4 - Melodi ( G. Bizet ) 5 -
Offenbahyana ( J. Offenbah ). 

18.30 Türk müziği yurd hava· 
lan ve halk türküleri. .1 - 2 - 3 
oyun havaları • Sadi Ya ver 
Ataman. 4 - Halk türküsü - Alı
verin bağlamamı. 5 - Halk tür· 
küsü • Ey serenler serenler. 6-
Halk türküsü - İki karpuz. 7-
Halk tiirkilsü • Bülbül ne gezer· 
sin çukur ovada. 8 - Halk 
türküsü - Bülbüle kurdum tu-
zağı. 9 - Türkü • Ay doğdu 
batmadımı. 10 - Türkü - Gül-
şen bahçesinde. 11 - Türkü -
Gevenlik yolu. 12 - Türkü -
Sinemde bir tutuşmuş yanmış 
ocak olaydı. Okuyanlar : Müzey-
yen Senar, Mustafa Çağlar. 

19.15 Saat, ajans haberleri, 
meteoroloji ve ziraat borsası 
(fiyat). 

19.25 Konuşma. 
19.40 Türk müziği : İncesaz 

faslı : şeddi araban. Okuyan ve 
çalanlar: Tahsin Karakuş, Hak
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 

20.30 Müzik (Radyo orkestra
sı ) Şef : Praetorius 1 - lı Sig 
nor Bruschine - uvertür (Rossi-
ni). 2 - Senfoni • Fa minör -
La Passion (Haydn) - Adagio -
Allegro di molto - Menuet· Trio 
Final - presto. 

21.00 Saat, r esham tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

21.15 Müzik ( radyo orkestra
sı devam) 3 - Pastoral d'ete 
( Honegger ). 4 - Naortmusik 
( gece müziği ) ( W edig ). 

21.45 Konuşma (mizah saati) 
22.00 Müzik (küçük orkestra) 

1 - Raksan süitden Blö andan
te ( E. Künneke ). 2 - Göl kı
yılarında (Kari Bume). 3 - Ba-
gateUe - (şaka) ( Gustav Lind
ner ). 4 - Bacchanale ( şarap 
ilahı Baküs şerefine dans G L.) 
5 - Prelüd · Op. 11 - No. 4 
(A. Scriabine) T. Hartman tert. 
6 - Çareviç operetinden pot-
puri ( F. Lehar ) O. Lindeman 
tertibi. 

23.00 Müzik (hafif parçalar -
Pi). 

23.45 24 Son ajans haberleri. 
••• 

Halk evi 
Başkanlığından 

1 - Kurslar şubemiz tarafın
dan hiç okuma, yazma bilmiyen 
kadın ve erkek yurtdaşlanmız 
için 15/1/938 gününden itibaren 
Aydın 7 Eyliil ilkokulunda oku
ma yazma basit hesap ve Yurt 
bilgisi öğretilecektir. İsteklilerin 
her gün adlarını büroya yazdır
maları. 

2 - Halkevi salonunda ba
yanlara biçki ve dikiş dersleri 
verilecektir. Derslere 15111939 
gününden itibaren başlanacak-
tır. isteyenlerin adlarını Halke
vi bürosuna yazdırmaları. 

Ankara - Devlet Meteoroloji 
işleri umum müdürlüğünden: 

Bu gün saat 14 de yapılan 
rasatlara göre Türkiyede gün
düz sühuneti yurdun her tara-
fında 1-6 derece yükselmiştir. 

En yüksek sühunetler Edirne, 
Çorlu, Tranbzonda 8, Kocailide 
9, Bursa, Balıkesir 10, Çanak

kale 11 İzmir 12, Antalya, Ada
na 17 derecedir. 

Yağış : 
Karadenizin şarkında yağışlı, 

doğu Anadolu kapalı, cenup 
Anadolu bulutlu diğer bölgeler 
açık geçmiştir. 

Rüzgür : 
Egede şimalden, orta Anado

loda şarktan, Tarakyadacenup· 
tan diğer bölgelerde garptan 
en çok beş metre ıilratle esmiş 
tir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Şimal ve cenup Anadolu al

çak ve diğer bölgeler yüksek 
tazyikin tesiri altında bulundu· 
ğundan yarın havanın doğu ve 
cedup doğusu ile Karadenizin 
şark kılarında kapalı ve yağışlı 
Trakya ve Kocaelide bulutlu 
diğer bölgelerde az bulutlu ge
çeceği ve rüzgarların Trakya 
ve Kocoelide cenuptan; diğer 
bölgelerde şimalden orta kuv• 
vette eseceği tahmin edilmek-
tedir. 

Bugün Ankarada bava çok 
bulutlu ve sakin geçmiştir. Su· 
burıet sısın üstünde 6 derece 
hava tazyiki 1022 milvardır. 

Bugiin lstanbulda çok bulutlu 
geçlmiş rüzgar cenubu garbiden 
3 metre süratle esmiştir. Suhu· 
net 8 derece hava tazyiki 1021 
mil vardır. 
Komşu memleketlerde: 
Bugün hava Atina, Selanikte 

açık, Bükreşte bulutlu, Sofya 
ve Bellradda sisli geçmiştir. 
Rüzgar cenubu garbiden en çok 
beş metre süratle esmiştir. 

En yüksek ıuhunet Stlinikte 
11 Atinada 14 derecedir. 

Halk evi 
Başkanlığından 

14/11939 cumartesi günü saat 
20 de Halkevimiz salonunda 
(Gjn Doğuyor) piyesi temsil 
edilecektir. Bu piyese numaralı 
girme kartları 1211/939 perşem
be ve 13/1/939 cuma günleri 
saat 17 deu 21 kadar Halkevi 
salonunda komite tarafından 
dağılacaktır 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

Muhterem halkımızın 
nazarı dıkkatine 

1 - Dükkanlarda ve Pazar 
yerlerinde Vejetalin denilen ne
bati yağla karıştırılmış tereya
ğı satılması belediye daimi en
cümeni kararile yasak edilmiş
tir. 

2 - Bundan sonra ( Veje· 
talin yağı ) ayrı ve sütten ya-
oılmış ( halis tereyağı ) ayrı 
kaplar içinde satılacak · ve üzer 
lerinde etiket bulunacaktır. 

3 - Pazar günleri sırf veje
talin yağı satan satıcılar Yo
ğurtpazarından gayri bir yerde 
ve belediyenin göstereceği ma· 
halde satış yapabileceklerdir. 

Muayene ve teftiş neticesin· 
de karışık olduğu anlaştlan 
yağlar musadere edileceği gibi 
ayrıca satanlar da ceza göre-
ceklerdir. 1046 
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Sümer Bank 
Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı : 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415kuruş 

16 " " 480 " 
Nazilli Basma Fabriksı ,, 

Freğli Bez Fabrikası u 

10 balgalık siparişler için 

15 ,, 
H ,, ,, 

24 ,, " 580 " 
24 " " 580 " 

,, 

" 

" 
n 

" 

575 " 
570 " 
565 " 25 

50 ,, ,, ,, ,, " 560 ,, 
Fiatlarla fabrikada teslim ş~rtiyle satılmaktadır. İplik 

milstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 4-2 1033 

9!li~ıı:--. .... .-ı:c-........ ~~~ıı-.!'ijiıı:;:oe .. ıı~~~~ 
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! Doktor Şevket Kırbaş f!J 
! Memleket hastanesi hakteriyoloğ ve !) 
• entani hastalıklar mütehassısı •l . ~ 
• Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu •l 
• Süleymanın hanesine naklettim. [+] 
: hastalarım her gün ıaat yediden sekize kadar ve +] 
• öğleden ıonr saat iiçten altıya kadar kabul eder. İdrar, •] 
•lkan, balgam, ~addei gaita ve her türlü tablilatı icra :ı 
• eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- +] 
• torakai ile hastalan tedavi eder. (971) •) 
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ilin Aydın Tapu Sicil Mu~ 
hafızlığından: 

A d V. k fl id Köşkün bey köy civarı mev · 
g ın a ı ar a- kiinde doğusu yol batısı boşnak 

resindeı.. sadık kuzeyi boşnak ramazan 
1 - Posacı oğlu Mehmat vak· güneyi yol ile çevrili iki dönüm 

fından Karahayıt nahiyesinin tarla boşnak ibrahim oğlu ca-
kırıklar köyü altı mevkiinde 80 ferin 326 senesinden beri senet-
lira muhammen bedeli bulunan ıiz olarak tasarrufunda oldu-
6655 metro murabbaı tarla. ğundan bahsile köy kurulundan 

getirilen ilmühaber veçhile na-
2 - Softa oğlu vakfından mına yeoiden tesçilini istediği 

Aydın Ramazanpaşa mahallesin- bu tarlanın tapu kaydı olmama-
de gazi bulvarında 100 lira ıından ilan tarihinden itibaren 
muhammen bedelli 6 metre 12 nci gilnü mahallinde bir me-
murabbaı -dükkin arsası? mur marifetiyle inceleme yapı-

3 lacağından bu yerde ayni bir 
- Vakıf hazinesine ait Ay- hak iddiasında bulunanlar varsa 

dının Meşrutiyet mahallesinde 1001 fiş numaraıiyle yerinde 
gazi bulvarında 35 inci sokak- bulunacak memura müracaatları 
ta 39 lira 30 kuruş muhammen ilin olunur. 1043 
bedeli olan 131 metre murabbaı - lira 71 kuruş keşif bedeli olan 
hane arası. elektrik tesisatı açık eksiltme-

4 - Memiş-. oğlu Süleyman ye konuldu. 
vakfından Karabağ köyünün Mülkiyetleri satılacak emva-
Saray çokuru mevkiinde 275 lin ihale bedelleri peıindir. 
lira muhammen bedelli 5514 ihalesi 24/11939 salı günü 
metre murabbaı incir bahçesi. saat onda Aydın vakıflar ida

resinde yapılacaktır. Taliplere 
5 - Vayvoda Mehmet zevcesi fazla malumat almak istiyenle-

Hatice vakfından neşetiye köyü- rin ' 6 7 buçuk muvakkat te
nün Meyit taşı mevkiinde 230 minatlaıiyle birlikte vakıflar 
lira muhammen bedelli 5514 idaresine müracaatları. 
metre murabbaı incir bahçesi- 6 11 15 19 1035 
nin mülkiyetleri. 

6 - Köse Ahmet karısı Fat
ma karısı vakfından Erbeyli 
kayn civarında 301 lirada pey 
albnda bulunan 6 dönüm incir 
bahçesinin ihale olunacak tarih
ten itibaren 30/9/941 icarı. 

7 - Kaçarlıda cami odas'ın
da · depo edilmiş 3 lira muham
men bedelli dört lata ve bir 
lira muhamen kıymetli bir ara
ba ankaz açık artarmaya ( Ko
çarlıda teslim edilecektir). 

8 - Karapınardaki camiin 48 

........ Abone şeraiti ••••••..• 
i ı ! Y ıllığ'ı her yer için 6 lira. : 

Altı aylığı 3 liradır. ! 
• İdare yeri: Aydında C. H. i 
ı p B . • i . asımevı. İ 
i gazeteye ait yazılar için : 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- ~ 
t lar için idare müdürlüğüne i 
ı 'nÜracaat edilmelidir. i 
: ............. -................................. . 

imtiyaz s'lhlbi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreı. 

Basıldığı yer 

C H P Basımevi 

AYDlN SAYI ı 429 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle hu kerre mağazama 

yeniden pek Ç'!,k çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit· tuhafiye_ malları .ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri • 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları,' oyuncaklar vesaire ·gibi. 

' mallara eşi görülrnemiş ucuz fiatlarla tecim. evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo t939 'model/erile SJ!ARTON. radyoları- · 
mızın geldiğini sayın miişterilerimize iftiharla bildiririm. 

rJa 12 ay veresiye satış tQ 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


