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Büyük Millet Meclis· nde Giresun ve Orduda 
Devlete ait matb 

mesi kanunu 
ların birleştiril

kabul edildi 
1 • 

1 f ık fa • 
1 a 1 

kur laca 
Ordudan çıkarılacak hayvanlar köylüye satılacak 

Giresnn 11 - Fındık tarım 
Satış kredi kpoperatifi Giresun 
ve Ordo da modern iki fındık 
fabrikası yaptıracaktır. 

Bundan başka fındık satış 
kooperatifi teşkilatına yeni bir 
servis daha ilave etmek sure
tiyle ilk planda köylüye mısır 
tevziini kararlaştırmış ve bunun 
için on bin ton mısır ietirecek 
ve ortak olan ve olmıyan köy
lere tevzi edecektir. 

A~~ara 11 - Büyük Millet 
Meclısı bugün R . k"l' F k e ıs ve ı ı 

ai ın başkanlıg" ında t 1 
t op anmış-
ır. 

Cel · senın açılmasını müteakip 
Bolu mebuslug" una . t'h d' 
1 ın ı ap e ı-

en ~ etbi Okyar ile İzmir Meb-
u~luguna seçilen Reşad Mimar
oglunun mazbataları okunarak 
tasvib edilmiş ve h .k. . d . er ı ısı e 
and ıçmişlerdir • 

Bundan sonra ruznameye ge· 
çilerek devlete ait matbaaların 
birleştirilmesi hakkındaki kanun 
liyıhasının ikinci müzakeresi 
yapılarak kabul edilmiş ve or
dudan çıkarılacak on iki yaşın
dan yukarı hayvanların köylü 
ve yetiştiriciye satılması hak
kındaki kanunlar layıhasının 
birinci müzakeresi yapılmıştır. 

Meclisin bugünkü toplantısın-

. İ~giliz nazırları İtalyada 1 

Roma baştan başa donanmıştır 
k" ~eneve 11 - lngiliz başve

ılı Çemberlayn ile hariciye na
zırı Lord H l'f k . a 1 a sı hamil tren 
ıaat onu b 
t ~ geçe Prinçipe is-
aayonuna gelmiştir. 

Vagunun . 
Ç b pençeresıne çıkan 

em erlayn h lk 
k ı · a ın sürekli al-
ış ar~l~ karşılanmıştır. 

Misafirler saat 17,5 da husu

si olarak Kirinali sarayına gi· 

derek şeref defterini İll'zalamıı· 
.lardır. 

B. Musolini bu akşam saat 
21 de misafirler şerefine Vene

dik sarayında bir ziyafet vere-
cektir. a.a. 

da birinci müzakereleri yapılan 
kannn layihaları arasında Tür
kiye - Almanya arasındaki tica
ri maddelere ait ticari kredi 
ve tediye anlaşmasiyle Türkiye, 
Finlandiya ticari anlaşmasında 
tadilat yapılmasına dair olan 
kanun layihaları da bulunmak
ta idi. 

Meclis Cuma günü toplana-
caktır. a.a . 

Kont Ciyano 
-···-

Yakında Yugoslavyaya 
gidecek 

Belgrat 11 - Başvekil Sto
yadinoviçin daveti Dzerine İtal
ya hariciye nazırı Kont ciyano 
bu ayın on dokuzunda Yugos· 
lavyaya gelecek ve üç gün ka-. 
lacaktır. 

Kont Ciyano macar hududu 
yakınındaki ormanlarda iki gün 
avlanac'.\k ve bundan sonra 
kral naibi pres Pol tarafından 
kabul edilecektir. a.a. 

Beherine altmış bin lira sarf 
edilerek vücda getirilecek olan 
bu fabrikalar Karadenizin nü
mune fabrikaları olacak ve A
ğutos ayında faaliy .;te başlıya
caklardır. 

- = 

Kooperatif ayrıca köylüye 
tuz ve sabunda dağıtacaktır. 

ete iş ha
• e or 

Lübnan hududunda müsademe oldu 
Kahre 11 - Hayfadao bil- me altı asiyi idam cezasına 

dirildiğine göre Flistinde tedhiş mahkum etmiştir. 
hareketi yeniden başlamıştır. Semarada bir bomba infilakı 

Tedhişçiler tarafından bir o- neticesinde bir İngiliz askeri 
tobüse yapılan taarruzda bir ölmüştür. 
kişi ölmüş bir çok kişiler yara· Lübnan - Filistin hududunda 
lanmıştır. vukubulan bir çarpışmada ilç 

Kudüs 11 - Askeri mahke- İngiliz askeri maktul ~iişmlişUir. 
- =-

Arap komitesi azası Beruta gitti 
Kahire 11 - Filistin Arap 

yüksek komitesi azası bu sabah 
tayyare ile Beruta hareket et
mişlerdir. 

lngılız sefareti katibi No T 
takdim ett·... C vı ın 
İt 1 h .. ~ ı~ E"neve valisi ; 

a ya uumetınin selamın 
muttur. ı sun-

Rom 11 a.a. 
büyük a :-- Baş şehir bugün 

merasıoıe mahsus man-
z~l~asını allmıştır. Her taraf ln-
gı ız ve tal b 
süsle . t' yan ayraklariyle 
t' ~rnış ır • Misafirleri hamil 
ırenın on alt . . 

. ıyı yırmı geçe 
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Heyet Londrada toplanacak 
Fılistin konferansı için seçilecek 
delegelerle beraber yarın Öğ
leden sonra kahireye döoecek
lerdir, 

Bundan sonra komşu memle
ketlerin delegelerinin iştirakiyle 
bir toplantı yapılacaktır. 

Heyet 21 kanunusanide Lon
draya hareket edecektir. gelmesı beklend''" b ld . ra ıgı a e ıstas-

h 
syon çok daha evvelden 
ıncahınç d l f 0 nınştu. stasyonun 

dışında askeri kıtalar dizilmiQ 
ve·· d " ı~ın e de ayan ve mebusan 
nıeclıslerini temsil ~den heyet
ler~e faşist partisi genel sekre
te~ı, generaller ve amirallerden 
muteşekkil bir heyet bulunuyor
du. 

Türk ik tısadi kalkınmasında 
ve bu kalkınmanın adım adım 

~olan tekamülünde bu kalkınma-
~ ya amil müesseselerimizden bi

risi de Veteri~e;" dairelerf-V~ 

1 
bunların şubeleridir. 

Ziraat sahasında toprak, fidan ı 
ve buny benzer gelir vasıtaları· 1 

Treuin muvasatından biraz nın ıslahı ve gelirlerini artırma 
evvel yanında hariciye nazırı yolunda nasıl teknik çalışmağa 
kont Ciyano olduğu halde B ihtiyaç varsa, onun bir lazimei 
Mus?lin~ istasyona gelmiştir. · gayri müfariki olan ~ memleket 
d Mısafırler B. Musolini tarafın- hayvancılığını da bir esasa bağ-
. an karşılanmışlar ve misafirler lamak ve neslini ıslah çarelerini 
ıs\asyondan çıkarken halk ta- teşkilatlandırmakt zirai memle-
ra ından coşkun tezahürat ve ketler için ehemmiyet arzeden 
ydaşasın seslerıyle alkışlanmışlar- bir mesele olmaktadır. 

ır. 

-.-~ Mütehassıs encümente•ce fede-

Jngi}iz nazırlarının geçişi münasebetile 
Pariste bir tebliğ neşredildi 

Pais 11 (A A ) l .1. bul .. .. ·1 · - ngı ız ye Fransız nazırları arasında vuku 
an goruşme er son d v d k" ~ •v 

" P . t un a aşagı a ı resmı teblıg neşredilmiştir 
ile h ~rı~ en geçerek Romaya giden İngiliz ; başvekili Çemberl~yn 

arıcı ye nazırı lord H r f k b f 
vekil Dalad e v h .. a ı a ıs ıı ırsattan istifade ederek baş 

Bu .. .. y "k~ hakrıcıye nazırı Bone ile görüşmüştür. 
goruşme ı ı ü fımet ara d l b 

anlaşmaların tecdidin f sın .a .evve ce tes it edilmiş siyasi 
e ır sat vermıştır. 

" Ziraatimizle hayvancılığımız; iktisadi kal
kınma davamızın ortak iki mefhumudur.,, 

re edilmiş vaziyette bulunan Bu toplantı memleket hayvan-
ziraat ve memleket hayvancılğı cılığını esaslı ve köklü şekilde 
iktısadi kalkınmada teessüs etmiş ıslahına yol açan bir proğram 
bulunan fabrika ve buna mü- ihzarına ve netice itibarile bu 

pı-oğramın 939 yılında imkan 
masil iş yerlerine tekaddüm tahassül edince hemen tatblkına 
eden iki iktısadı kutuptur. 

Toprağı sürüp gübrelendirmek 
mahsul varimini yüzde nisbetile 
artırmak, hayanlarımızt himaye 
ve nesillerini normal bir seyre 
isal etmek te geniş manasiyle 
toprakcılı k ve h a y v a n c ı l ı k 
gibi iki mefhumu bir gaye için 
yekdiğerinden ayırdetmemek de-
mek olur. 

Bu münasebetle 939 yılına 
girerken hir taraftan ziraat 
diğer taraftan veteriner daire
leri aynı hızla ilerlemekte ve 
programlaşmış bulunmaktadır. 

Burada veteriner dairesinin 
önümüzdeki yıl için hazırladığı 
esaslı ve şumullü programından 
kısaca bahsetmekle bu progra
mın geçen yıllarla nisbet kabul 
etmez derecedeki genişliğini 
okuyuculara gösterebiliriz. 

Veteriner dairesi 938 yılının 
sonlarında ilbayımızın başkan
lığında olmak üzere bir toplan
tı yapmıştı. 

yararlı bir zemin hazırlamış o
luyordu. 

Bu proğram daha doğrusu bu 
teklif raporu hayvanlarımızın 
münferiden değil, müctemian 
ıslahını tazammün eder mahi
yettedir. Bunun için de : 

1 -Köylülerimizin elinde alel· 
ade bir intifa vasıtası olarak 
kullanılan ve şimdiye kadar 
ihmal edilmiş bulunan at nesli
nin esaslı için yoldan islahı koşu 
sahası ve tiribün inşasiyle at 

Devamı 2 lnci sahifede 

İl bayımız 
Belediyede 

lı~~y ve Parti başkanımız sa
yın Ozdemir Günday dün Bele-
diyeye gelerek belediye reisimiz 
Bay Etem Mendresle şehir işleri 
üzerinde konuşmuşlar ve şehir 
imarı üzerinde harita tetkikleri 
Lise binası içinde şehir harita
sında da etüt yapmıflardır. 

Hicaz krttlı lbnisuudun mu
rahbassı Faysalın bugün Süvey-
şe muvassalatı heklenmektedi_!'· 

Fransa 
Cumhuriyetçi ispanyaya 

45 bin ton un verecek 
Paris 11 (A. A.) - Fransız 

parlemeotosunun içtima devre
si düo açılmıştır. 

Reisi cumhur B. Lebrünün 
reisliği altında toplanan nazır-

lar meclisi; Fransa tarafından 
cumhuriyetçi ispanyaya 38 mil· 
yon frank kıymetinde 45 bin 
ton un verilmesini kararlaştır· 
mıştır. 

Bu karar ademi müdahale 
ahkamına tamamen tevafuk 
etmiştir. 

J Fransız radyosu, Franksist 
ispanyada bazı isyan hareketle
rinin vukubulduğunu kaydetmek
tedir. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

...;;<-~· 

Yazısının dünkü nüshamız
da n devamı ikinci sahifemiz
dedir. 
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Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-3 
Toprak alım ve satımlarında 

bliyük karışıklıklara sebebiyet 
veren vakıf arazi meselesinin de 
bir an evvel halledilmesi, 

Gerek kuraklık ve gerek ve
rimsizliği dolayısiyle her sene 
ekilmiyen kıraç araziden alına
cak arazi vergisinden tenzilat 
yapılması temenni edilmiş ve 
ayrıca komisyon azaları tara• 
fından verilen kırk adet tekli
fin gereği yapılmak üzere Zira
at Vekaletine verilmesi komis
yonca kabul edilmiştir. İşbu 
mazbatamızın Umumi heyete 
arzını saygılarımızla teklif ede· 
riz. 

Ziraat Vekaleti, ihtisas Heyetince 
hazırlanan raporlarını tarla ı:iraati 
komiıyo•unca tedkik ve müzakere 
edilerek kabul olunan ve mazbata-

ya bağlanan huliaaları 

Kura. Ziraat 
a) Mıntakaya göre usullerin 

tatbiki, 
b) Kuraklıkla - alakalı bölge

lerde bu işin denemesi ve ve
rimi neticelerin yayılması. 

SULU ZİRAAT 
1) Büyük salama işleri: 
Kuru ziraatten sulu ziraate 

gccmek için gereken tatbikat 
fU ıekilde hülasa edilmiştir: 

a) Iskada kullanılacak suyun 
terkibi. 

b) Iska edilecek toprakların 
bikemi ve kimyevi terkibi. 

c) Hangi nebatların ziraatinin 
yapılacağı. 

d) En elverişli] mıntakada bir 
ıulu ziraat enstitüsü kurmak. 

f) lrva ve Iska şebekesi tees
süs ettikten sonra yapılacak su
lanmaların Z'lman ve miktarının 
tesbiti. 

il) Küçük sulama: 
Orta Anadolu gibi yağmuru 

az yerlerde gerek yer altı, ge
rekse yer üstündeki ufak sular
dan azami istifade imkinlariyle 
sulu ziraat nebatları yetiştirmek 
için vekaletçe teşkilat yapılma-
sı. 

ili) Derenaj: 
(Zararlı sulann giderilmesi) 
a) Sıhhat vekaletinin sıtma 

teşkilatının kuruttuğu bataklık
lardan meydana gelen araziden 
istifade şekillerinin Ziraat ve 
Sıhhat vekaletleri tarafından 
müştereken kararlaştırılması. 

b) Nafia vekaleti tarafından 
açılacak kanallar ve kurutula
cak bataklıklardan meydana 
gelecek arazi ve sudan istifade 
şekillerinin müştereken tesbiti, 

c) Köylerdeki ufak bataklık
ların kurutulmasında Ziraat ve
kaletinin rehberlik etmesi. 

GÜBRE 
A) Çiftlik gübresi: 
1 • Hayvan gübrelerinin mah

rukat olarak kullanılmaması ted
birleri. 

2 - Gübrelikler yapılması ve 
muhafazası şekillerine ait etüd
ler yapılması, 

3 Gübrelerin kullanma usul
leri. 

D) Yeşil tibre: 
1 - Mıntakara göre en uygun 

nebatların tesbiti. 
2 - Bu çeşit gübrelerin temi

ni için teıvikat yapılması. 

C) Kimyevi gübre: 
1 • l!lah istasyonlarınca her 

bölgede kullanılabilecek kimye
vi gübre nevilerinin tesbiti. 

Şehrimiz Veteriner Dairesinin 
2 • Ucuz gübre temini. 
3 • Tabii küherçileden istifa· 

de imkanlarının araştırılması. 

1939 Yılı Çalışma Programı 
4 - Karadeniz mıntakasında 

kimyevi gübre fabrikası tesisi. 
1 - Ana hatlar: 
a) Muhit için en uygun ziraat 

metodlarının araştırılması. 
b) Tohumlukların islahı ve 

yeni çeşitlerin yayılması. 
c) İç ve dış piyasanın istedi

ği tipleri tesbit ederek bunları 
büyük partiler halinde satışa 
arz imkanlarını hazırlamak. 
il - Bu iş üzerinde çalışan 
müesseseler: 
a) Yeşilköy, Adapazarı, Eski-

şehir ıslah ve drayfarming - An 
kara, Antalya, Adana, Nazilli, 
Erzurum. 

b) İlk planda açılacak üç ens
titü: Bunlardan birincisı merkez 
islah enstitüsü olacaktır. 

ili - Bu müesseselere bağ
lı tecrübe tarlaları: 
a) Mevcut olanlar: 
Kayseri, Konya, Ordu, Ereğ

li, Çorum, Çumra. 
b) Yerli ihtiyaca göre tesbit 

edilmek üzere bunların adedi 
beş senede yirmiye iblağ edi
lecektir. 

iV - Üretme teşkilatı: 
Memleketin çok geniş olan 

tohumluk ihtiyacını kısa bir 
zamanda karşılayabilmek için 
bölge enstitülerinin yetiştirdik

leri tohumluklar geniş mikyasta 
üretmek lazımdır. Büyük bir 
yekun tutan bu ihtiyacın temi-
nine Devlet çiftlikleri kafi gel
miyeceğinden bu tohumluklar 
evvela buralarda düzeltilerek 
bilahare çiftçiye dağıtılmak ü
zere hususi çiftliklerde de ço
ğaltılacaktır. 

Mücadele 
Nebatların hastalık ve zararlı 

böceklerden korunması bakımın
dan işleri 

Bat tarafı birinci sahifede 

neslinin yetişmesinde teşvik ve 
heves uyandıran mahalli iml<an 
lar tesis etmek, 
2-Asri ve fenni bir tavuk ba
kım yeri vücuda getirip buraya 
damızlık tavuk ve horoz müba
yaa etmek. 

3 - Pınarbaşında bulunan 
aygır deposunun ratıp olması 

ve hayvanların sıhhatını zaman 
zaman ih' il etmesi dolayısile 

daha geniş mikyasta olmak 
üzere başka tarafa nakli .. 

Birinci plana dahil olan tek
lif raporu bütün bu işlerin 
başarılmasına kafi gelecek olan 
35000 liralık bir bütçeye lüzum 
hissettirmekte ve bunun lı hu
susi muhasebe bütçesinden tef
rikine çalışılmaktadır. 

Veteriner dairesinin ikinci ça
lışma planını teffiz tahsisatları o
lupta karşılıkları köy bütçesinden 
tesviyesi~ lazım gelen aşağıdaki 
işler:. teşkil etmektedirki, bu ikin-

Vakıflar idaresine 1 

devredilen arazi 
• Çinenin Kırkışık köyünde Hü
seyin oğlu Hüseyin vakfının mez
kur köye devredilmesi için va
kıflar umum müdürlüğü idare 
meclisince ittihaz edilen karar 
vilayet makamı vasıtasile vakıf
lar umum müdürlüğünden tebliğ 
edilmiştir. 

Devir muamelesinin ifası için 
Çine kaymakamlığına yazıldığı 
da haber alınmıştır. 

Bundan başka Çine kazasın
da 938 bidayetinden teşrinsani 
938 sonuna kadar 7 ay içinde 
12 parçada 1372 ağaç vakıf 
zeytinlik muhtelif köylere ayni 
suretle devredilmiş bulunmakta
dır. 

" Ziraatimizle hayvancılığımız; iktisadi kal
kınma davamızın ortak iki mefhumadur. ,, 

ci gurup çalışma şeması memle- kezinde ayrıca damızlık huğa 
ket için veteriner ~airesinin bakım ve durak istasyonları 
varlığını bihakkın ifadeye kafi ınşası. 
gelm.ektedir. Bu ikinci kısım Bu işler için de köy bütçele· 
programda! rinden 40,000 liranın tefriki 

1 - Örekçilere şahısları na- zaruri götülmekte ve her iki 
mına aygır mübayaası ve bun- çalışma ve meydana getirme 
ların yine aygır deposunda is- programının 75,000 liralık ihti-
tenilen şekil ve vaziyet içinde yaç hissettirdiği teklif raporun-
yetiştirilmesi ve muhafazası.. dan anlaşılmaktadır. 

2 - Umurlu ve Söke Al:bur- Veteriner dairesinin 939 yı-
gazı köylerine merkep aygırı Iında hayvanlar üzerindeki fer-
mübayaası ( ki bu hayvanlarla; di mülkiyetin derbeder ve gelişi 
at. kısrak ve sığır nesillerini güzel şeklini azami derecede 
toptan tasfiye ve bunların bir nazarı ehemmiyete alacağı umul-
kaç batın .sonra verecekleri makta ve hayvanlarımız üzerin· 
muslıh nesille diğer mıntaka deki ferçli tasarrufun yarı ya-
hayvanlarını muhtelif cinslerle rıya memleket iktisadiyatına 
ıslah etmek gayesi güdülmek- yararlı bir şekil arzetmesine 
tedir.) çalışılacağı anlaşılmaktadır. 

3 - Fenni ve sıhhi bir dana Ondört Nahiye merkezinde İn· 
çiftliği inşası.. ( Bu çiftİikte şası teklif halinde bulunan da-
ya vru danaların 7 - 8 ay bakılup mızhk huğa istasyonlarının ba-
damızhk hale ifrağı gayesi zı nahiyelerimizde yerleri 
esas tutulmaktadır. şimdiden tesbit edilmiş bulun-

4 .- İlimizin 14 nahiye mer- maktadır. 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın fakir çocuklara 
gardımı devam etmektedir. 
evvlki listelere ilaveten geni 
teberrülerin neşrine devam e
diyoruz. 
Lira K. 

56 50 Evelki yekun 
8 Belediy memurlarından 
5 Ahmet Atay 
--

69 50 Yekün 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz temsil kolu tara· 
fından Cumartesi günü akşamı 
halkevi temsil salonnda verile
cek müsamerenin davetiyeleri 
bugünden itibaren her gün saat 

11 Hava raporu 1 
Ankara - Devlet Meteoroloji 

işleri umum müdürlüğünden: 
Sühiinet : 
Saat 14 de yapılan rasadata 

göre gündüz sühuneti doğu ve 
orta Anadoluda 5 derece düş
müş, diğer bölgelerde 1-4 de
rece yükselmiştir. 

En yüksek suhuoetler; Balık
esir ve Sioopta 10, Kocaelide 
12, Bursa ve İzmirde 13, Ça
nakkalede 14, Antalyada 16, 
Adanada 17 derecedir. 

Yağış : 
Bvgün hava Karadeniz kıyı

larında açık, doğu ve cenubu 
şarkide kapalı diğer bölgel.er~e 
bulutlu ve yeryer sisli geçmıştır • 

Muhtemel hava vaziyeti: 

1 - Hastalık ve haşerelerin; 
zararlarının ve bunların biyeloji
sinin ve bunlarla muhtelif tarz
da (hikemi, kimyevi, biyolojik 
yapılacak mücadele esaslarının 
tayin ve tesbiti. 

12 den 13 buçuğa ve 17 bu-
P. T. T. Binası çuktan 21 e kadar halkevinde Yurdumuzun bugün biraz da

ha kuvvetlenmiş bulunan doğu 
anadoludaki yüksek tazyıkın 
tesiri altında bulunduğundan ya· 
yarın .. (bugün) havanın Kocaeli 
Ege ve Karadeniz kıyılarında 
açık, Trakya ve Orta Anadolu
nun cenup kısımlarında bu
lutlu ve yeryer sisli geçe-

2 - Mücadele usullerinin ilgi
lilere öğretilmesi ve tanzim ve 

Naklediliyor komite tarafından tevzi edile
cektir. 

Haber aldığımıza göre şehrimiz · -;:==::;:;======:;;;;;;==~ 
kontrolü. 

3 - Epidemik ve tehlikeli du · 
romlarda vekaletin yapacağı 
mücadeleye bütçe müsait değil
se icra vekilleri heyeti kararile 
ziraat bankasından istikraza se
lahiyetli olması. 

4 • Mücadele ıçın gerekli 
malzemenin temini. (Buna imkan 

posta merkezi bugün bulunduğu 
yerden Lokantacı Rifatın üstün
deki Sinemacı Hakkiye ait olan 
binaya nakli karar altın alın
mıştır. Mezkur binanın merkezin 
çalışmasına uygun şekilde tadil 
işi biter· bitmez nakil ameliyesine 
girişilecektir. n --

bulunmadığı takdirde ziraa(ban- Halkevİ 
kasınca temin ettirilmesi.) 

s - 3 ve 4 ncü maddelerdeki Başkanlığından 
hususatın temini için 2906 sa- Halkevimiz spor şubesi tara-
yılı nebatları hastalık ve zarar- tertip edilip Büyk ve daimi Şe-
lı böceklerden koruma kanu- fin ölümleri dolayısiyle tehir e-
nunda tadilat yapılması. dilen sokak koşusu 21111939 

6 - Mücadele için lüzumlu cumartesi günü saat 15 de ya-
olan al at ve ilaçların memleket pılacaktır. 
içinde imallerinin temini. Evvelce yazılanlar n kayıtla-

7 - Yabancı illerden getirile- rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
cek ve da.hilde imal ve istihsal • yukarı yeni isteklilerin de adla
edilecek malzemesinin 2906 sa- rını bergün Halkevi bürosuna 
yılı kanuna göre kontrolü. yazdırmalarını dilerim. 

:ı 
ZABITA 

HABERLERİ :ı 

Evvelki akşam sarhoş olduğu 
halde zafer mahallesinde otu
İbrahim kızı, r Mustafa karıs A
dalet Kirişe sarkıntılık eden 
bina boyacılarından Ömer oğlu 
Rüsameddin Kösrev adliyeye 
verilmiştir. 

§ Evvelki gece rezalet çıka
racak der~cede sarhoş olan 
Dalamanın Kasar kövünden Hü
seyin oğlu Mehmet Tay hak
kında gereken adli muamele 
ifa edilmiştir. --- ~ 

Tashih 
Hava kurumu tarafından Sö

kede yapılacağını evvelce yaz
dığımız büyük deve güreşi Ay
dın Hava Kurumu menfaatine 
değil Söke hava kurumu men-
faatine yapılacaktır. Tashih 
ederiz. 

ceği ve rüzgarları d o ğ u d a 
Orta Anadoluda sakin geçece-
ği, diğer bölgelerd~ şi~alden 
hafif eseceği tabının edılmek-
tedir. 

Bu gün Ankarada hava sisli 
ve rüzgarsız geçmiştir. Sühunet 
sıfırın üstünde 1 derecedir. Ha-
va tazyiki 1025 milvardır. • 

Bukün İstanbulda hava açık 
geçmiş rüzgar cenubu garbiden 
saniyede 4 metre süratla es
miştir. Suhunet 11 derece ha-
va tazyikı 1020 mil vardır. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti : 
Bugün haya Atinada açık, 

Bükreşte bulutuu, Sofyada sisli, 
Berutta yağmurlu geçmiıtir. 
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Ankara yolunda 
••• 

- 10-
Yazan: V. H. 

Hiç .şüphe yok ki bugün 
dünyanın en demokrat ve mil
leti tarafından en çok sevilen 
d~v~et rei~i; bizim milli ıe
f ımız Reui Cumhur 1 smet 
lnönildür, 

Ankarada bu son günümüzün 
sabahını bir sürü idari işlere 
hasrederek öğleye kadar oraya 
buraya koştum 

T ' am saat 12 de mebuıumuz 
Nuri Göktepenin bir gün evvel 
~adettiği duhuliye kartını almak 
uzere meclise gittim. Sayın me
b~.sumuz hazırladığı on beş ki
şılık duhuliye kartını verdi ve: 

- Toplantı her ne kadar 
~n h beşte yapılacak isede siz 

aka erken gelin! sonra rotura
ca yer bulamazsınız Ded' 

d
Lütkfundan dolayı. teşe~kür 

e ere ç '-1 k ocuK arı toplamağa 
çı tım. Lokantada yeınegv. . . 

d'k ımızı ye ı ve saat ik.b k r b' ı uçu ta mec· 
ıs ınasının önünde 'd'k T ı ı . 
n a~ _;akbnda gelmişiz. bina-
ın onundeki kaldırımlara ve 

caddeyi bir kalabalık d ld -
muştu. Ne v o ur 
t.k S oldugunu merak et-
1 • orduk. 

d'l- Reisicumhur gelecek. De
ı er. 
ı 'd 

ke ~e~ı e yer bulamamak tehli· 
sını " 

Milli Ş g;.ze .. alarak bize orada 
kalaba~ v 1 

gkormek için bekliyen 
ıga atıldık 

Biraz ıonr .' 
rafında R a ıstasyon ta-
rafındn nRi adya~örünün sol ta
da} 1 Yasetıcuınhur fileması 

ı ga anan otom b'I' .. .. d" ki tar f d o ı ı gorun u. 
a ın a mot 'ki l' h fızlarile ld' osı et ı mu a-

içten lge ı ve halkın candan, 
ge en sevg· h l 'l 

rilmiş olan M . ı . a esı e çev-
deki ın eclıs bınasının önün

G.. eydanda durdu. 
uler yüzü ile k d' . 

yenleri en ını bekli-
ladı bv~ karşıhyanları seliın-

. ve ınaya girdi. 
Bız de yer b l b' 

d' ı u a ılmek · · 
ın eme ıı.alonuna ko ıçın 
Nuri Gökte . ştuk. 

bu . penın bize verd' v. 

gırrne kartın ıgı 
•alon kapu ın kıymetini 
daha takd' sunun önünde bir 
b ır ettik K b 
ir kart ed' . . apu öyle 

kuşatıl ınenııyenlerle adeta 
dik. Bi~~~·· çocukları yerleştir-

Me l' . !ukarı salona çıktık. 
cıs ıçtıma 1 

hınç d 1 sa onu hınca-
o u Par · kurult · r ımızin fevkalade 
ayı muhte .. 

kar bir dek . .şem ve purve-
Muh or ıçınde toplanmış. 

r' · ayyelemde Türk tarihle-
ının tavzif tt'kl k e 1 eri eski Türk 
urultayları canlandı. 
Saat ·· b 

sük- UÇe eş var. Salondaki 
alkıun~~ ~irdenbire bozuldu. Bir 

O
f utu~ ıalonu çınlattı. 
turduguın . b 

ın ki b yer ıca ı göreme· 
e e eraber M'llA Ş na geld · v. • 

1 1 efin salo-
s ıgını anladım 

aat üçte b k'l · b k aşv ı ve kongre 

kaüş ~nı bay Celal Bayar riyaset 
rsu ne geld' 

yaset kürsü .. ı:. ce!seyi açtı. Ri· 
beled· .•~n~n (sol tarafında 
s· ı~e reısıınız Etem Mendre-

n aşına y" .... 
H . uzunu görüyorum. 

ahpler b· b' 
geliyorl ırer ırer kürsiye 
coşkun arb't ~eyeca~lı sözler, 
İsmet fnö 

1
: :ter ıradediliyor. 

nunun de"' b 
kanlığa seç·ı· . . . gışmez aş-
ediyorlar. ı ışıoın ısabetini izah 

Urfa mebusu Al' S . 
di Şefimiz ve büy~k a~p; Ebe-
mızın elim zıyaile du dur!arıcı
b" ··k Y ugumuz 

uyu acıyı ifade ettikt ra .11_ en son-
mı ı şefimizin oturdu" t gu a-

DAMLA DAMLA 1 --- ~-

Kadınlar bu tarafa! . 
Bir arkadaşım anlattı : 
Nazilliden Aydına gelen ti· 

rendeyim.. Kompartımanda ni· 
hayet beş kişi kadarız •. Diğer 
kompartımanlar hemen epeyce 
yüklü .• 

Hangi istasyondaydık bilmi
yorum.. Katar memurlarından 
birisi diğerlerine nazaran boş 
görünen bizim vagona doğru 
yüklenen bir kaç bayana, sanki 
on~ar ayıp işliyorlarmış gibi 
bagrıyor: 

- Kadınlar bu tarafa.. orası 
erkeklerin. 
İzdihamdan kaçtığı anlaşılan 

kadın, memura soruyor: 
- Oraları çok kalabalık. Bu 

vagonda oturmakta ne mahzur 
var? 

Memur, kıskanç bir aile reisi 
halile : 

- Olmaz efendim .. Orası er
keklerin. cümlesini tekrarlayıp 
durmaktan kendini alamıyor .. 
ve nihayet kadınları, kadınların 
birbiri üzerine otururcasına yer· 
leştiği vagona sıkıştırıyor. 
Arkadaşım hikayesini bitirdik· 

ten sonra ; 
- Sen ne dersin dedi.. Bu 

Asırda bala trenlerimizde 
"Kadınlar bu tarafa, Erkekler 
şu tarafa,, diye bir işarete mi 
muhatap olacağız? Yoksa ka
dınlı erkekli muhtelit bir birlik 
ve berabarlik tesisiyle mi uğra
şacağız .. 

Zaten az vagon taşıyan bu 
nevi ara katarlarımızda böyle 
bir tasnif, hem cemiyetin bu 
gidiJioe uymıyan ve hem de 
bir tarafbm üstüste yığılırken 
diğer tarafı ayni cins insanla 
doldurmak için boş bırakmak 
ve nihayet lebalep dolu olan 
kompartimanda gayri sıhhi bir 
hava ve şekil yaratmak netice
sine varmıyor mu ? 

Herkes, kadın erkek ne olur
sa olsun mevki kaydını aşma
mak ve ona aykırı hareket et
memek şartile, istediği kompar· 
timanda yer almak hakkından 
neye mahrum edilsin! Ve: 11 ka· 
dlnlar bu tarafa ,, " erkekler şu 
tarafa! ,, Haykırışına neye mu· 
hatap olsun? 

Ben de arkadaşımla beraber 
gayrı ihtiyari tekrar etmiştim: 

" Öyle ya.. Bu haykırışa 
neye muhatap o)sun?,, 

Çiğdem 

rafı işaret ederek : 
- Allah bunun acısını bize 

göstermesin 1 dediği zaman mu-
hakkak ki bütün milletin on 
sekiz milyon türkün kalplerin· 
den doğan, içlerinden taşan 
temenninin en sadık tercümanı 
oldu. 

Ve nihayet Milli Şef de Bü
tün kongre azalarının ve dinle
yic~lerin çoşkun alı~ışları içinde 
kürsiye çıktı.Ahenkdar ve bütün 
kalblere giren güzel sesi ile 
nutkunu söyledi. 

Bizimle beraber bu celseyi 
takip eden ecnebiler de gördü
ler ve inandılar ki; Bu gün dü~ 
yanın en demokrat ve milleti 
tarafından en çok sevilen Dev
)et reisi Milli Şefimiz ismet İn· 
önüdür. 

Onu dinlerken kalplerimizde 
istikbal için daha büyük bir 
itminan duyuyorduk. Maneviya
tımız daha kuvvetleniyordu. 

Meclisten çıktığımız zaman 
ortalık kararmıştı. Alelacele 
bir kaç lokma yedik. Eşyaları
mızı topladık ve istasyonun yo· 
lunu tuttuk. 

AYDIN vozı s 

Köy okulu ve 
kalkınması 

köy 1 RADYO: 1 
1211139 PERŞEMBE 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

20 Kw. Şehirlerde çalışan öğretmen• 
lerio çalışma sahası okula in
hisar etmekten başka bir şey 
desrildir denebilir. Öğretmenler 
çocuklara ilk bilgileri vermeğe 
ve çocuklar da icabeden iyi iti• 
yadlar uyandırmağa ve kazan· 
dırmağa muvaffak olurlarsa Ö• 

devlerini yapmış sayar ve m 'i
teselli olurlar. Acaba öğretmen
lerin köydeki vazifeleri de ay· 
nı şekilde midir ? 

Şu son zamanlara kadar köy 
öğretmeni; vazifesini, bu mana· 
da anlar ve bu şekilde çalışır· 
dı. Halbuki şunu iyi bilmeliyiz 
ki köylerde çalışan öğretmen
lerin vazifesi ne kadar geniş 
ve çok daha içtimaidir. Bugü
nün zihnini ve yurd kalkınması 
uğrunda takip edilecek gayenin 
ne kadar şumullü olduğunu he· 
pimiz idrak etmiş bulunuyoruz. 

Köy öğretmeni bir iki duvar 
arasına topladığı çocukları yal
nız okutmakla iktifa edecek 
olursa elde edilecek neticeden 
memnun kalmak imkanı ve ih· 
ti mali yoktur. Onun içindir ki 
köy öğretmeninin ödevi çok 
önemli ve alacağı istikamet 
köy kalkınması uğrunda esas 
desteği teşkil edecektir. 

1 

Yurdnmuz bir ziraat memle
ketidir. ve nüfusumuzuu da yüz· 
de yetmişi köylerdedir. Şunu 
çok iyi bilmeliyizki Türkiye
Cumhuriyetinin ve Türk ulusu
nun atisi Türk köylüsünün kal· 
kınmasına bağlıdır. Yüz yılJar· 
dan beri fasılasız savaşlar yü
zünden bir türlü kendisini top· 
lıyamıyan Türk köylüsünü di· 
riltmek, canlandırmak ona fay
faydalı ümitler vermek ve re
faha kavuşturmak bu günkü 
neslin en birinci vazifesidir. 

Eski devrin bakımsızlığı yü
zünden köy harap olduğu gibi 
köylülerde sefil ve fakir bir ha
le düşmüştü. işte bu davanın 
halli için köy öğretmeninin o· 
muzlarına yüklenen büyük ağır· 

Artık beş gündür bizi misa
fir eden Ankaradan ayrılıyoruz. 
İstasyonda vagona yerleşirken 
genç mebusumuz ve Türk spor 
kurumunun eski asbaşkanı Ad· 
nan Mendres ile ziraat kongresi 
için daha bir kaç gün Ankara
da kalacak olan belediye reisi
miz Etem Mendres geldiler. 

Bir dakika sonrada fütbol 
federasyonu reisi B. Danyal 
geldi. 

Büyüklerimizin bizi teşyi için 
istasyona gelecek kadar alaka 
göstermeleri hepimizi sevinç ve 
heyecana gark etti. 

TTen hareket düdüğünü çaldı. 
Genç ve gür bir ses yükseldi: 

- Arkadaşlar? Büyüklerimiz 
şerefine üç defa: 
Sağ ol, Sağ ol, Sağ ol! 
Ve yirmi göğüsten birden co

şan bu ses; Ankaranın büyük 
ve yeni garının havasında u
ğultular yaparak yayıldı. 

Tren gidiyor ve gençlerimiz; 
Aydınspor ülkünle sen 
Varlığınla bin yaşa 

diyerek kulüplerinin marşını 
söylüyorlar. 

- Bitti -

Yazan: Yusuf Göksel 
lığını göz önüne getirirken bu 
vazifenin ne kadar kutsal oldu
ğunu da unutmamalılıyız. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc • 
20 Kw. 

12.30 Müzik ( bir virtüozun 
plakları ). 

13.00 Saat, ajans haberleri 
ve mntcor Ankara. 

13.10 Türk müziği ( Pi ). 
13.40 14 Müzik ( uvertürler· 

Pi ). 
18.30 Müzik ( dans plakları ) 
18.55 Konuşma (ziraat saati) 
19.15 Saat, ajans baberleri, 

Öğretmenin köy kalkınmasın· 
da vazifesi amil oloıaktadır. Bu
nun için birinci şart okul du
varlarını aşarak köy ve köylü 
ile pek yakından ve candan 
ilgili bulunmaktır. Köyde bir 
kaç saat köy çocukları ile uğ· 
raşan öğretmen vazifesinin an· 
cak ve ancak mahdut bir kıs
mını yapmış sayılır. Öğretmen 
asıl vazifesinin köy içinde ve 
köylü ile olduğunuğu bilimeli· 
dir, 

meteoroloji ve ziraat borsası 
1 ( fiyat ). 

19.25 Türk müziği : İncesaz 
faslı : Hüseyni. Köyün ağaç!!ıZ kalmasından, 

bir bataklıktan gelen sıtma 
mikroplarının köyde tahribat 
yapmasından öğretmen mesul· 
dur. Yaşları ilerlemiş ve fakat 
gözler açık ve zeki olan köylü· 
lerin okumak ve yazmak tema
yüllerinin tatmin edilmesinden 
öğretmen mesuldur. Cumhuri
yetin, devletin, kanunun ve 
yurtdaş haklarının ne olduğunu 
bilmeyen ve Türkiyede yapılan 
büyük işlerin hiç birine vakıf 
olmıyan köylünün cihaletinden 
ve bilgisizliğinden gene öğret· 
men mesuldur. Ôğrc::tmen köyün 
her yönden maddi ve manevi 
güneşi olmalıdır. Bu güneş sa
yesinde köyün her tarafından 
hayat fışkırmalıdır. Yalnız oku
lun dar duvarları ve çerçiveleri 
içine sıkışıp kalan orada ken
dine bir saha bulan öğretmen 
tam manasiyle ödevini yapmış 

sayılamaz. 

Köy öğretmenine bu kadar 
mesuliyeti yükletmek doğrumu
dur?Bir köy öğretmeni bu kadar 
işi nasıl başarabilir. Bıı cihet 1 
daha müterekki olan Avrupa 
ulusları ve öğretmenler için az 
sayılabilir. Çünkü kalkınma hu
susunda vasıtaları bizden çok 
farklı olduğunu idrak etmiş va· 
ziyettedir. 

İmkansızlıklar hareketi şaşır· 
ta bilir. Fakat türkü ve türk 
öğretmenini şaşırtamaz. Türk 
nice imkansızlıklar içinde hari-
kalar yaratmağa çok mümarise
lidir. Bugünkü Türk <:umhuriyeti 
ve türk erginliği imkansızlıklar 

içinden sıyrılıp çıkmamış mıdır. 
Bu günkü hızlı terakki ve yük
selmemiz Auupanın imkansız 

zannettiği vaziyetlerden doğ
muştur, 

Hariçten ödünç para almadan 
türkiyenin yi\şıyacağını imkan
sız zanneden Avrupa türk yur· 
duoda şosaların uzandığını de-

Sonu 4 Uncüsahlfede 

20 00 Temsil ( bir komedi : 
BUyük söz söylememeli ( yazan 
F. de Gro.isset ) tercüme eden 
Bedia Ştatser. 

20.30 Türk müziği : Muhtelif 
şarkılar. Okuyan : Tahsin Kara:_ 
kuş. Çalanlar : Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
di Tokay, Basri Üfler. 

21.00 Konuşma. 
21.15 Saat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Türk müziği : Yeni şar• 

lulardan seçilmiş parçalar. Oku
yanlar : Radife Neydik, Sadi 
Hoşses. Çalanlar : Cevdet Çağ· 
la, Refik Fersao, Fahire Fersan, 
Eşref Kadri. 

22.00 Müzik (küçük orkestra) 
1 - Viyana süiti - Küçük ge
çit resmi - 2 - Operada balet 
müziği - 3 - Grnben de gezinti 
4 - Praterde atlı karınca. 2 -
Ren kıyılarında ben evimdeyim 
melodi ( C. F ri. ) Op 275 3 -
Lejiyoner asker - Vals ( P. Fri-
es ) R. Roland serti. 4 - Ber· 
lin ve Viyana - Vals ( Adolf 
Grunow ) Op. 125. 5 - Mai 
elbiseli hemşireler operetinden • 
Ma. Ar. Final. 6 - Kelebek 
avı - balet müziği (Keler Bela). 

23 00 Müzik ( Opera parça· 
lc:rı - Pl ). 

23 20 Müzik ( cazbaod - Pi ) 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

'lin 
Zayi 

1341-1342 ders yılında 8 No. 
ile Nazilli Beşeyhil ilk okulun· 
dan almış olduğum şahadetna
memi zayi ettim. Yenisini çıka· 
racağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığ• ilin olunur. 

1049 

ırrııwıı:ıwıııııu.ıııı~.ldlı· .d~li;iıl~~........ ııı... ,ıu, __ ... 
~ıı:ı~:ı::aıı:ıı~ıı:.ır';'l~qıı;ıuı~:~~s..~~;:~sssz~~ .. am;:BBl~~ 
ı: Doktor Şevket Kırbaş !) 
1: Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ;ı 
f! entani hastalıklar mütehassısı !ı 
f+ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu t) 
[+ Süleymanın hanesine naklettim. ~~ 
[• hastalarım her gün saat yediden sekize kada~ ve !j r: öğleden sonr saat üçten altıya kadar .~a~ul ed~r: ld~ar, (•J 
~~I kan, balgam, maddei gaita ve her turlu tahlılatı ıcra [+] f: eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+J 
[t toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) ~·ı 
~rs:~~~~,~ıu;ıı~~~z...ıı.;:s~~• 
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Köy okulu ve köy 
kalkınması -·-

Baştarah 3 inci sayfada 

miryollarının her tarafını bir ağ 
gibi sardığını, madenlerin işle
diğini büyük fabrikaların ku
rulduğunu ve her yıl binlerce 
yeni okulun açıldığını görerek 
hayret etmektedir. Demek olu
yor ki bütün bu sahalarda im
kansızlıklardan hayat ve imkan 
yaratmak türke nasip olmuştur. 

Yalnız türkün bir şey yap
mak istemesi şarttır. Buna kati 
karar verdikten sonra türkün 
yapamıyacağı hiç bir şey yok
tur. imkansız zennedilen bir 
çok işleri başarmağa muvaffak 
olan bu günkü nesil, şimdide 
yeni bir sahaya ve yeni bir yo
la çıkmış bulunuyor ki o da 
köyün kalkınması işine girişi

yor ve bunda da mutlaka mu
vaffak olunacağı şüphesizdir. 

Her şeyde olduğu gibi 
bu yeni davada da en ağır yük 
biz öğretmenlere düşüyor. Eğer 
CSğretmenler muvaffak olmağa 
kati olarak azmederlerse az 
zamanda bu meselenin de hal· 
!edileceği ıüphesizdir. 

Altı yedi sene mnhtelif köy· 
lerde çalıştım bu müddet zar• 
fınde yaptığım deneme ve edin· 
diğim intiba şunlardır : 

Köyü sevmek ve köylerdan 
hoılanmak!, Sevgi öyle bir ha
yat ve hareket amilidir ki her 
zorluğu teper ve en güç şeyleri 
bile nete ile yapbnr, bllyük 
keıifler ve icatlann, muvaffa
kiyet sırrı sevgidir ve mealcği
mize olan muhabbettir. 
Öğretmen köye giderken, yal

nız çocukların değil, bütün kö
y6n öğretmeni olduğunu düşün
melidir. Kendini yalnız köy ço· 
cnklarının öğretmeni telakki 
edenler bugünün hakiki öğret· 
meni olmaktan uzak kalmakla 
kay kalkınmasında hiç bir rol 
oynıyamazlar. 

Aydın vilayet daimi 
encilmeninden 

Memleket hastanesinin ihti
yacı olan 60 top kput bezi 20 
top yatak kıhflığı 25 top ke
fenlik bez 30/1/939 Pazartesi 
pnu saat onbeşte vilayet da
mi encümeninde ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle ekeilt
meye konulmuştur. 

Kaput bezinin beher topunun 
muhammen kıymeti 990 yatak 
kılıflığı beher topunun muham
men kıymeti 800 kefenlik bezin 
beher topunun muhammen kıy
meti 900 kuruştur. 

% 7,5 muvakkat teminat 75 
liradır. 

Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin vilayet daimi encü
men kalemine müracaatları ilin 
olunur. 1048 
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21,225 
vePaz 

n 939 Cumartesi 
... nleri Aydında 

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

Mükafatlar : Birinciye 40, İkinciye 20, Üçüncüye 10 lira ve birer Halı 

Aydın İzmir, ve Denizlinin şimdiye kadar bir çok güreşlerde 
Birincilik Almış En Meşhur pehlivan Tülülerinin iştirakile 

yapılacaktır. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Ahırköyden iplikçi hacı hafız 

ahfadından Binnaz, Kurtmluş 

ma ballesinden Ahmed kozdibin
den Huriye balcılardan Hafize 
Kızılca gedikten Karaca Ali 

kızı Hafize ve Koraca Ali kızı 
Fatma kocası Hüseyin ve kızı 
Mürüvvete murisleri Karaca 
Alide intikalen gelen Germecik 
kızılca gedik köyünün hisar 
mevkiinde doğusu hazineye ait 
yer batısı kara kiliseli Hüseyin 
kuzeyi kahyl?nın Ali güneyi ha
zine ile çevrili 2 hektar 8380 
M2 fidanlık tarla bükrüke ala
nında doğusu Hüseyin oğlu 

Mehmed batısı çoban oğlu Ali 
kuzeyi kara~ğaçlı hacı Mehmed 
güneyi Sobucah oğlu hacı Meh-
med ıle çevrili 2 hektar 7570 
M2 tarla aynı mevkide doğusu 
Emir oğlu Mıstan batısı kara
ağaçlı köyü kuzeyi dere güne
yi Emir oğlu Mıstan ile çevrili 
5 hektar 5950 M2 incir bahçe
si dağ alanı mevkiinde şarkan 

koca Aüseyin oğlu Mehmed ba· 
tısı Osman oğlu Haean kuzeyi 
kargıların Ali güneyi dere ye
rini ve Emir oğlu ile çevrili 11 
hektar 1950 M2 dört parça 
tarla ve Ömorbeyli köyünün 
kır mevkiinde doğusu molla ah
med oğlu Mehmed batısı Ger
mencik yolu kuzeyi Yörük Med
medin Hüseyin güneyi Ömer
beyli merasile çevrili 6760 M2 
zeytilik ile Ömerbeyli köyü 
içinde doğusu Aarpoğlu Şnr.f 
Ali batısı karacaoğlu Halil ku· 
zeyi Arapoğlu Şerif Ali güneyi 
dere ile çevrili hane ve kızıl
cagedik köyünün hacı Mehmed 
bahçesi içinde bir ve kızılcage
dik yolu içinde iki sak zeytin
lik tapuca kayıtlı bulunmadı
ğınden tasarrufunun tahkik için 
gazete ile ilan tarihinde 15 gün 
sonra mahalline memur gönde
rilecektir. Sözü :geçen yerde. 
mülkiyet veya her hangi bir 
aynı hak iddiasında bulunanlar 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 
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Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağl;>etten ~ldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaldar, 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 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONl radyo 19,'l9 nıodellerile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

varsa resmi vesaiklerile birlikte 
mahallinde bulunacak memura 

12 ay veresiye satış -

ve yahut o güne kadar tapu 
sicil muhafızlığına 986 fiş nu-

marasile müracaatları ilan olu-
nur. 1047 


