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Türk inkılabı, Türkl 
milletinin öz malıdır 

Türk milletine iyi bir 
şey veriniz. Onu red
detmeıino imkan yoktur 

ATATÜRK 
Yukarıya yazdığım ve . . 

.1 T" k cızesı 
ı e ur milletinin iyiligv e ve . . 
Şe l . 'b ıyı y ere ıntı ak kab'l' t . t'd d ı ıye ve ıs· 
ı a ı; dünyanın en büyük ... 

tefekkiri, dahisi ve insanı e~~z 
yaradılıt Atatürk t .. f' dş 
t d'k a.a ıo an 
as ı ve ilan edilen T" k ·ı 

ı r · ur mı -
;

1 
;~ı~~ ~~ altıncı yılını yaşadı

. g uyuk devrimden en k" .. k 
hır f d k uçu 

e a .arlık yapılabileceğini 
ummak bıle ona bü "k b' h 
karett" yu ır a-

ır. 

b 
Geçenlerde bir kaç kız tale· 

em sordular : 

l 
- Öğretmen; duyuyoruz ki kız· 
ara "k k yu se tahsil yasak edile· 
cekmicı k d 1 . . ,.., a ın arın artık meslek 
ıahıbı olmalarına müsaade edil· 
ınlyecekıniş. 

Yüzlerine b kt B .. · . a ıın. u sozlerı 
ınannııyan b. d 1 d ır e a ile söylüyor· 
ar ı. Sordum : 

Fransa hükUmeti 
Bir tebliğ ile tayyare kaçakçısı 

Ekremi aradığını bildirdi 
Ankara 14 - Fransada tev- rine Eransa milli emniyet daire-

kif edildiği bildirilen tayyare si Fkrem Künig isminde bir 

E 
şahsı aradığı doğrudur. Bu ka· 

kaçakçılıgı ile alakadar krem çakçı hala bulunamamıştır. Çar-
Künig hakkında Fransa milli şanba günü neşredilen tebliğde 
emniyeti aşağıdaki tebliğt neş- aranılan Ekrem Hamdi isminde-
retmiştir. ki adamın aynı adam olduğu 

Türk hükumetinin talebi üze· anlaşılmıştır. 

• 
B. Herriot diyor ki 

Bir Millet hudutlarını pazarlık 
mevzuu yaptırmaz 

Paris 14 ( A.A. ) - Fransız 
parlamentosu reisi B. Herriot 
parlamentoda söylediği bir nu
tukta; Fransanın sulha olan 
bağlılığını bildirdikten ıonra 
şöyle demiştir. 

" Fakat sulhu islemede tama· 

-
mile birlik olan fransızlar, teh
ditlere baş eğmemek azmmda
dırlar. Ve bunda daha az birlik 
değildirler. 

Ve bir millet hudutlarını pa
zarlık mevzuu yapamaz. Onları 
müdafaa eder. 

Roma konuşmaları 
Müsbet bir netice vermeden bitti 

İngiliz nazırları memleketlerine dündüler 
Roma 14 - S 11/50 de söylediği marşı dinlemiş ve hal· 

Musolini ve kont Ciyano lngi- kın yaşa sesleri arasında vago• 
na binmiş, İngiliz başvekili bir 

liz Başvekili Çemberlaynm ha· dakika Musolini ile görüştükten 
reket edeceği istasyona gelmiş ıonra saat 12/05 de tren hare• 
ve istasyonda bulunan yüksek 
devlet ricalı tarafından karşı· 
mışlardır. 

Çemberlaynin oturduğu bina-
dan istasyona kadar üç sıra 
dizili Garibaldi askerlerinin a· 
rasından geçerek saat on ikiye 
bir kaç dakika kalarak istasyov 
na vasıl olmuştur. 

Bay Çemberlayn otomobilden 
iner inmez karşılayıcılar selam
lamış ve istasyondaki kral sa
rayına girmiştir. 

istasyonun peronuna çıkınca 
hazır bulunan İngiliz kolonisinin 

ket etmiştir. 
Musolini Faşist usuliyle misa· 

firini selamlamıştır. 
Roma 13 (A.A.) - Romada 

İngiliz ve ltalyan nazırları ara· 
sında yapılan görüşmeler dün 
bilfiil nihayet bulmuştu. 

İn~iliz nazırları bugün Papa 
tarafıoden kabul edilecek ve 
yarın ltalyadan ayrılacaklardır. 

Henüz resmi bir tebliğ neş
redilmiş olmamakla beraber a· 
hnan haberlerden müsbet bir 
netice elde edilmediği anlaşıl· 
maktadır, 

935 senesine adarki arazi 
vergileri afedilecek 

- inandınız mı ? 
Hepsi b' d . ır en cevap verdıler : 
- Hayır öğretmen. 

• • 1 

lngiliz nazırlarının Roma 
Ankara 14 (A.A.) - 1340 mali yılı başından 1935 mal.i yı~ı 

sonuna kadarki senelere ait olarak tahakkuk ettirilmiş ve şımdı
ye kadar tahsil edilmemiş olan arazi verkisi bnkiyesinin munta
zam kesir ve cezahrila birlikte afvine dair bir kanan layihası 

- Nede · l n ınanmadınız? 
on - . n.anılaca k şey değil de 
~~ ıçın öğretmen. 

•e u.şüh~ün bir kerre. Bu olacak seyahati akisleri 
,.. ymı ıç ? .. 

Bu kada ·1 1 d"k 1 bütün r . ı er e ı ten sonra Roma 13 - nglliz hariciye papa ile beraber Vatikan sara-
geri d~u e:yı şeyleri bırakarak nazırı Lord Halifaks bugün saat yanda yemiştir. Bundan sonra 

onmek olur mu ? 10 da İngiliz büyük elçilik bi-a Çemberlayn Mısır ve Irak hükü-
Bu, devrime ihanet olmaz nasında Amerikanın Roma elçi· metlerinin Roma elçilerini ka· 

v~ ?iz buna tahammül edeb'ml. ı sini kabul ederek yarım saat bul ederek kendileriyle uzun 
mıyız? ı ır görüşmüş bu mülakatıta İngiliz müddet görüşmüştür, 

Bu sözleri bir O t b k l · · d h b l İtalya hariciye nazırı kont 
son sınıf t l b . ..' a okulun üyü e çısı e azır u unmuş-

T a e esı soylüyor tur . Ciyano Almanya büyük elçisini 
absH yolunun h .. ' Saat 11 de başvekil Çember· kabul ederek İngiliz nazırlarile 

na 1 · enuz yarısı· 
lü ge mış olan bir çocuk söy- layn Vatikana giderek papayı yapılan mülaktar etrafında gö-

yor b ve bu sözler; inkılabın 
0

_ ziyaret etmiş ve öğle yemeğini rüşmuştür. 
~n.~l~n~ ~ k~ukö~ ~-============~=~~~~~~~~~~~~~ 

ı.:~:r. olduğunu p•k açık an- yen. Fransız elçisi 
Yine bir k .. aç gun evvel Ka-

rapkınar ilk okulunda ögv retmen 
ve m·v· 

1 
ıgı yapan kızım sofrada 

an attı : 

; Bugün talebelerim bana 
tu "8:f _bir şey sordular. 
l Ögretmen; yeniden fes giyi· 
hcf~' . çarşaf giyilecek, arap 
d~r erı okunacak, mekteplere 

Ebedi Şefimizin tabutuna tazimle 
Çelenk koydu 

Ankara 14 - Fransanın Ankara büyük elçisi B. Massiğli ya
nınna sefaret müsteşarı v sefaret ataşemiliteri, sefaret başkatibi 
olduğu halde EtnoğraJya müzesine giderek Atatürkün tabutu önün· 
de hürmeti eğilmiş, Bir çelenk koymuştur. 

• 
hükümetçe Büyük millet meclisinin tasvibine arzedilmiştir. 

·Dr. Aras 
Londra elçiliğine 

tayin edildi 
Ankara 14 (A.A.) - Sabık 

hariciye vekili doktor Tevfik 1 

Rüştü Arasın Londra büyük el
çiliğine tayini hakkında hüku
metimiz tarafından vaki olan 
istimzace İngiliz hükumeti agra
manım vermiştir. 

Fransız Elçisi 
Cumhurreisimize itill"at

namesini verdi 
Ankara 13 (A.~A.) Fransanın 

Ankara büyük elçisi bu r gün 
saat on altıda Reisi cumhuru
muz İsmet İnönü tarafından ka
bul edilerek itimatnamesini tak
dim etmiştir. 

Resmi kabulde hariciye veki· 
lide hazır bulunmuştur. 

Etem Mendresin 
Reisliği Kararı 

Bay Etem Mendresin belediye 
reisliğinin yüksek tasdike ikti· 
ran ettiğini haber aldığımızı 
dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Yüksek tasdiki bildiren 31/12/ 
938 tarihli cumhur reidiği ka
rarneme suretinin dün vilayet 
ma 'en mından belediyeye tebliğ 
edildiği haberini de almış bu
luomaktayiz. 

~-

Halkevinde 
Müsamere 

Dün akş .-m Halkevimiz gös
teril kolu tarafından "Gün do
ğuyor" piyesi temsil ~dilmiştir. 
Temsilde kalabalık hır seyirci 

' bulunmuştur. 
Müsamerenin bu gecede tek· 

ın dersleri konacak, kızların 
m~~~;pleri ayrılacakmış. Sahi· 
tnı ogretmen ? 

Henüz lisenin onuncu sınıfın
da olan kızıma sordum : 

- Ne cevap vudin ? 
- Ne cevap vereceğim, dedi. 

raber yarattığı Ve! milletine 
emanet ettiği inkılap kervanının 
arkasından hırlamak istiyenler 
var. 

Dünya da hiçbir millet istik- ı 
lalini ve o istiklalinin dayandığı 
inkilap rejimini türk milleti kadar 1 

pahalıya kazanmamıştır. 

İyiyi redetmiyen Türk Milleti 
aynı zamanda ahdına sadık, sö
züne sadık ve çok vefakardır· 
İyiliği; nasıl benimser ise, be· 1 
nimsediğ her iyi şeyi de canı ve 

rar edileceği haber alınmıştır. 
~ 

KontCiyano 
Yakında Londraya 

gidecek 
onlara·" B ı . d d" ' un ara ınanılır mı hiç? 

e ım. Bunları yapmak devrim-
;:rf ~r~ ,?önmek demektir. Bu 

B
. d onuşe razı olur musunuz? 
ır aha . b" 

lerler i!le ııze oyle .şeyler söy· 

d. · bunları qıddetle red e ınız. Y 

Rivayet hal" d 
k d d" ın e çocuk ağzına 

a ar uşen bu sözlere bu za-
~anda kıymes veroıek b"l d 
gmez. ı e e· 

t 
~akat .yine bu rivayetler g·· . 

erıyor kı; os 

Atatürkün Tük milletiyle be-

Bunlar, sayıları pek az olduk
larına şüphe edilmiyen bu sefil 
ruhlar; bulanık suda balık avla-
mağa alışık bir takım zavallı
lardır. 

Türk inkilibının yıktığı ceha
let saltanatlarını ihya edebilip 
edemiyeceklerini yoklamağa sa
vaşıyorlar galiba. 

Halbuki ortada ne bulanık 
su, ne de avlanacak balık var· 
dır. 

Türk inkilabı türk milletinin 
milyonlarca şehit kanı ve canı 
paha 'ma kazandığı öz malıdır. 

O inkilap, o rejim onun göz
bebeğidir. Ona dikile.ı ~rt zler 
kör, uzanan eller çolak olu: . 

O; Türk milletinin, kurtarıcısı, 
Ôz ve büyü1{ evlndı, Atası Ke· 
mal Atatürkün mukaddes ema· 
netidir \·e onun bekçisi başta; 
Atatürün arkadaşı, kardeşi, ve 
mill~ tin Atatürk yerine tam bi 
ittifakla başbuğluğuna seçerek 
gönlünü bağladığı Milli Şef is
met İnönü olmak· üzere genç 
ihtiyar on sekiz milyon Türk
tür. 

:i:~ı ~~i~~sına muhafaza etıne- i 
Onu; Büyük Atasıyla beraber I 

yarattığı bu inkılab yolunda ge- 1 
ri çevirmeği değil de hatta ı 
durdurmağı bile düşünenler var· 
sa; bu hayal peşinde ziyan et· 
tikleri zamana acınır. 

Bu inkılap kervanı Atatükün 
açtığı yolda, onun yanan meş~ 
alesiyle aydınlanan Büyük Ül
küye doğru daima ve ebediyen 
yürüyecektir, 

Çata loğlu 

Londra 14 - İtalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano Deyil Me
yil gazetesinin hususi muhabiri
ne yakında Londraya ge~m~k 
ümidinde olduğunu söylemıştır · 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

·?~-:-

Yazısmm dünkü nüshamız- ı 
dan devamı ikinci sahifemiz· 
dedir. 



YOz: 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

6-
Bu asgari haddin üstündeki 

ıerbes piyasaya müdahale edil
memesi. 

2 - Devletin bir kalemde 
bütün pamukları 'çiftçiye elve
rişli bir fiyatla mübayaa ederek 
dış piyasalara ve milli fabrika
lara satması. 

3 - Bilhasse Seyhan ve İçel 
vilayetlerinde nakliyat işleıinin 
kolaylaştırılması, ucuzlaştırılma
sı için yolların ikmal ve tamiri, 
nakil vasıtalarına lüzumlu me
vat ve alatın ucuz satılmasını, 

kolay tedarikini temh. 
ASPIR 

a) Başka yag nebatı ekilmi
yen orta Anadolu bölgesinde 
bu nebatın yayımına çalışmak. 

b) Tecrübe tarlalarını bu iş
lerle vazifelendirmek. 

c) Ufak yağhaneler atırmak. 
KETEN 

a) Ziraat sahasını artırmak. 
b) Randmanı artırmak. 
c) Elyafın evsafını islah. 
d) Yağ imalindeki usulleri 

tekemmül ettirmek. 
e) Kendirde bahsedilen mer

kez istasyonu mesaisinin ketene 
de~ teşmili. 

KENDİR 
Ziraat sahasını genişletmek. 
b) Ziraat usullerinin islahı. 
e) Sanayiini teşkilatlandırmak 

çadır makine örtüsü ve saire 
imaliein de temini. 

d) Bir kendir istasyonu açıl
ması ve buna bağlı deneme 
tarlalarının tesisi birde tohum 
kontrol evi kurulması. 

e) Göleme usullerinin islahı 
elyaf istihsaline yarayan pratik 
makinalar temini. 

JÜT 
a) Antalyada tecrübelerine 

devam etmek, 
b) Devlet ziraat işletmeleri 

kurumunu jüt ziraatinin icrası 

mahsulün işlenmesi ve kıymet
lendirilmesile iştigal edilecektir. 

ŞEKER PANCARI 
a) Tarla hazırlama, mevsim, 

mesafe, münavebe bakım ve 
sulama gibi zeriyata ait bütün 
işlerin tohum islab ve tecrübe 
istasyonlannca denemelerine 
devam edilmesi. 

b) Münasip görülecek yerde 

Soğuklardan 
Zonguldakta 10 kişi 

dondu 
Aakara - Zonguldak vilaye-

tinden gelen maliimata göre son 
fırtına dolayısiyle Kozlu nahi· 
yesinde yapılan taramada 9 
vatandaşımızın donarak öldüğü 

tesbit edilmiştir. Civar karakol:' 
lara vaki müracaatlardan donan 

ve boğulanların 50 ye baliğ 
olduğu zannedilmektedir. 

Beycuma nahiyesinin Örmeci 
köyünden 301: doğumlu Ahmed 
oğlu Hakkının da Tarakçı na
hiyesine beş kilometre mesafe-
de donarak öldüğü tesbit edil-
miştir. Tarama ameliyesine de
vam olunmaktadır. 

Kastomonu - İnebolu yolunun 
açılması için çalışmalara devam 
olunmaktadır. Yolun bir iki 
güne kadar açılacağı ümit edil-
mektedir. 

bir pancar müessesesinin kurul• 
ması. 

c) Ziraat vekaletinin zürra 
ile ~eker fabrikaları ara!lında 
yapılacak mukavelelerin tanzim 
ve tatbiki ile alakadar olması. 

PATATİS 
a) Her mıntaka için en iyi 

tohumluk yetiştiren tesbit ve 
bu tohumlukların temini. 

b) Ceyhan ve İçel gibi sıcak 
yerlerde turfanda nevi patatis 
yetiştirilmesi. 

c) Lüzumlu yerlerde münave· 
be ve usulü ziraat tecrübeleri· 
nin yapılması. 

d) Ucuz istihsal çarelerinin 
aranması. 

e) istimlaki artırma suretiyle 
patatis ziraatını genişletme ça
relerinin tatbiki. 

YAGLINEBATLAR 
Susam 

a) Verimli ve yağ nisbetleri 
yüksek çeşitler elde etmek. 

b) Muhitte en uygun ziraat 
usullerini tecrllbe ve tatbik 
etmek. 

c) Yağ istihsali usullerini 
islih ı· etmek. 

PAMUK YAGI 
a) Yağ istihsali usulünün is

lahı. 

b) Küsbenin dahilde sarfını 
temin için teşvik. 

HiNT YAGI 

a) Memleket ihtiyacı olan 200 
ton yağı istihsal için zeriyatı 
bin hektara çıkarmak için teş· 

vikat yapmak. 

b) Fazla yağlı danesini dök
meyen çeşitlerin araştırılması. 

c) Hint yağını istihsal için 
hususi fabrikalar kurmak. 

BAKLİYAT 
1 - Halkın gıdasında mühim 

rol oynıyan bakliyelerin zeriyat 
sahalarının genişletilmesi. 

2 - İyi cinslerin tesbit ve 
tamimi. 

3 - Tohum islab istasyon- 1 

larıoın bu işle ilgilendirilmesi. 
4 - Tarlalaların kuvvei in

batiyesini muhafaza hususunda 
baklıyelerin temin edeceği fay
daların her bölge şeraitine gö
re araştırılması ve elde edile· 
cek neticelerin temini. 

Ticaret Odası 
Yeni intihaba hazırlanıyor 

Nizamnamesinin 24 üncü mad
desi mucibince müddetleri 3 se
ne olan ticaret odaları idare 
heyetlerinin bu yıl başında yeni 
intihap için hazırlandıkları \ e 
bu iş için vilayet kanalile İktı

sa t vekaletinden müsaade iste

mekte oldukları öğrenilmiştir. 
-~·~ -

Analığını yaralamış! 
Gölhisar köyünden Hasan 

karısı 27 yaşlarında Emir Ay
şeyi, yine aynı köyen olup 

evladı manevisi bulunan 15 
yaşlarında Hüsnü Bıyık mezbu

reyi tehdit ve ona hakaret et
mek suretiyle 20 santim uzun

luğundaki bıçakla yaralamıştır. 

Hüsnü Bıyık yakalanmıştır. 

a -·-
Yeniden kaydedi

len tüccarlar 
--·~ 

Şehrimiz tecim ve endiistri 
odasına kanunsani 939 dan beri 
5 inci sınıf tüccardan 4, 4 üncü 
sınıf tüccardan 3, 3 üncü sınıf 
tüccardan bir kişi olmatc üzere 
8 tüccar daha yeniden kayde· 
dilmiştir. 

Jandarmada : 

Hırsızlık vakası 
Karapınarın kızılcabölük kö· 

ylinde oturan İzmirli Ali; Şfıle
nin evinde bulunmadığı bir -sı
rada kapıda asılı bulunan kilidi 
tara ile kırmak suretile ~ve gi
ren ve ev sahibi İzmirli Ali 
Şuleye ait 10 yaşlarmda bir al 
kısrak bir yedili toplu tabanca 
56 lira para ve 36 parça ev eş
yası çalarak Tire istikametine 
kaçan Umurlunun çayyüzü ma
hallesinde Mehmet oğlu Abdi 
Turan Tirede yakalanmış ve 
elbiseci yahudi İrgına sattığı 
eşyalar müsadere edilmiş yanın
da bulunan 13 lira para ile 
toplu tapanca da alınmıştır. 

Diğer eşyalar ve mütebaki 
paranın araştırılmasına devam 
edilmektedir. 

§ Gölhisar köyünden 332 do· 
ğumlu Emin Gölenle aynı köy
den 326 doğumlu Ahmet Kur· 
naz arasında sarhoşluk yüzün
den çıkan kavgada Emin Gö
len hamil bulunduğn 17 santi
metrelik bıçakla Ahmet Emin 
Kurnazı yaralamak istemişsede 
arkaşları tarafındaa ayrılan iki 
arkadaş köy odasına getirilmiş
tir. 

Emin Gölenin kendisine bıçak 
kullanması ağrına giden Ahmet 
Emin Kurnaz da köy odasında 
hamil bulunduğu toplu tabanca
yi çekerek Emin Göleni öldür
mek kastiyle endahat etmişse· 
de tabancadan çıkan kurşun 
köy odasının tavanına rast gel
miştir. 

Suçlular Aydın jandarma mer
kezine getirilmiştir. Tahkikata 
devem edilmektedir. 

§ Koçarlı nahiyesininin çak
mar köyünden kahveci Ali 
Ergiyi arkasından ağır surette 
yaralıyan Ahmet Karataş yaka 
lanmış yaralama tahkikatına gi
rişilmiştir. _ ... -
Halk evi 
Başkanlığından 
1 - Kurslar şubemiz tarafın

dan hiç okuma. yazma bilmiyen 
kadın ve erkek yurtdaşlarımız 
için 15/1/938 gününden itibaren 
Aydın 7 Eylfıl 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 
gün~nden itibaren başlanacak
tır. isteyenlerin adlarını Halke-
vi bürosuna yazdırmalan 

938 yıh 
bayaa 

938 yılı tütün mahsulünün bu 
yıl ilimiz tütün" havzalarında ve 
Ege mıntakasının mühim bir kıs-
111ında müstahsilin yüzünü gül
dürecek bir talep keyfiyeti ile 
karşılaştığı yani piyasaya çıka
rılmış olan mahsulün arz ve 
taleple tamamen muvazi gittiği 
öğrenilmektedir. 

Bu senenin mahsulü kalite 
itibarile de geçen seneye tevafuk 
etmekte ve mahsulün umumi 
vaziyeti _gerek müstahsilin ekim
den randman alma meselesini 
anlamış olması ve gerek· ona 
kıymet verdirecek şekilde ci
hazlanmış bulunması itibarile 
rekor kıma derecesine ulaştığı 
istihsal edilmektedir. 

..Egenin mühim bir tütün is
tihsal merkezi olan Çine kaza-

• 
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ün mü
ekoru 

• 
sında şimdiye kadar mübayaa 
edilen miktar 340,000 kilodur ki 
esasen istihsali de bu miktarın 
ne altında ve ne de üstünde 
değildir. Bundan başka diğer tü
tün istihsal bölgelerinden 130000 
kilo kadar tütün mübayaa edil
diği de tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

Bundan başka zürraın yüzü
nü güldürme neticesine varan 
bu mübayaa bazı yerlerde fazla 
menfaat temini hırsiyle vaki tü
tün kaçakçılığını da önlemiş 
olmaktadır. 

Bölge inhisar baş müdürü 
mübayaa işiyle yakından ala-
kadar ollmuş, alıcı ve satıcı 
arasında ihtilaf veya zürraı 

her hangi bir alıcının ihtikarına 
mevzu yapmak keyfiyetine mey-
dan vermemişlerdir. 

Hayvanlarda şap hastalığı ve kur
banlık koyun satışları 

Bir müddettenberi lzmir ve Aydın vilayetlerinde salgın ha
linde bulunan şap hastalığl münasebetile önümüzdeki kurban 
bayramında muhtelif pazarlara getirilecek kurbanlık koyun
ların hastalığm intişarına ve sirayetine daha ziyade vasıta 
olacakları düşün :Herek lzmir Veteriner laboratuvar tahaffuz
hane müdürlüğü kurbanhk koyun münakalatının tanzimi i~in 
alınacak tedbirlere dair vilayete b!r talimatname göndermış
tir. Mülhakata tamim edilmiş olan bu talimatnamenin bir 
suretini aynen aşağıya yazıyoruz. 

1 - Kurbanlık koyunu olan· 4 - kurbanlıkların azlığını 
lar 20/1/939 tarihine kadar isim- görerek ihtikara sapılması için 
lerini kurbanlık adedini halen belediyenin alım satıma nazım 
bulundurulduğu mevkiler ile han- olması zaruridir. 
gi satış pazanna çıkaracağını 5 - Kordon altında bulunan 
veteriner müdürlüğüne haber mevkilerin kurbanlık ihtiyaçları 
verecek ve kayt ettirecektir. kordonun haricinde münasip 

2 - Aydın merkezile hasta- görülecek bir mevkide ve ev-
hkla olmıyan kaza ve nahiye velki şartlar dahilinde satış 
merkezlerinne götürülecek kur- yapılması temin edilecektir. 
hanlıklar mahallerinden hare- 6 - İzmire trenle gönderile-
ketlerinden iki gün evvel mua- cek kurbanlıklar dahi ayni şar-
yeue edilecek ve gösterilecek ta ve beş günlük müşahedeye 
yoldan satış pazarına götürecek- tabidirler. Müşahedeye alına-
lerdir. cakların miktarı kareketlerin-

3 - Satış yerlerinde hayvan- den evel ve sonra İzmir vete-
ların barınma ve otladılma ka- riner müdürlüğüne bildirilecek-
biliyetleri göz önüne alınarak tir. İzmirde hsstalıkları tebey-
fazla hayvan getirilmesine mü- yün t"decek olanlar Umumi sa-
saade edilmeyip satıldıkça yine tışa çıkarılmıyarak hemen mez-
tayin edilmiş veyahut yeniden bahaya sevkedileceğinin sahip-
lüzum görülürse gösterilecek lerine bildirilmesi. 
güzergahtan tekrar pazara ge- İleride Hummayi kulai hasta-
tirilecektir. lığının intaşarına mani olmak 

V cteriner bulunan yerlerde ve yeniden pazarların kapatıl-

kurbaanlıldarm sıhhi ve vazi- masına, iktisadiyatın sekteye 
yetleri her daim murakabe edi- uğramasınn meydan verilme-
lecektir. Veterini bulunmıyan mek için yukarıdaki meddeleri 
yerlerde, idare ve inzibat me- ehemmiyete alınarak şimdiden 

murları nezaret edecek ve has- icabeden tedabir ve tertibatın 

ta zuhurunda hastalar heman alınması lüzumunu saygılarımla 

mezbahayaya sevk edilecektir. bildiririm. 

Halk evi 
Başkanlığından 

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

Evvelce yazılanların kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla
rını hergün Halkevi bürosuna 
yaıdırmalarını dilerim. 

Soya f asülyesi 
İlimizde mukayeseli denemesi 

yapılması için ziraat vekaleti • 
tohum islah istasyonu müdürlü
ğünden şehrimiz ziraat daire-
sine 3 nevi Soya fasülyesi gönde
rilmiştir. Bu 3 nevi fasule er-
kenci, orta ve geç olmak üzre 
üçe ayrılmıştır. Dikim itibarile 
erkencilerin ekim aralığı 10-20 
ortaların 15-30, geçlerin 20-35 
satim olacağı talimatnamesinden 
öğrenilmiştir. 

t 

" 
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iş daireleri önünde işçi ve patron 
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1 ~Ha_va rap .. ~-;. u"l. 1 
1 
R A D ~ O l mgm~~!':.~~!1:.~r:.kiinde _ ~ :..J - · doğusu taç oğlu Halil babsı 

Gittikçe genişliyen bir çalış· 
ma ufkumuz var.. Bu ufuk kar-
şısında çalışan ferdle, çalıştı
ranferdin, mütekabil hak ve 
vecibelerinin biri diğerinden 
az veya diğeri ötekinden müm· 

taz birşekil sahibi midir ? Yoksa 
çalışınak ve çalıştırmak mefhum
larının ikisi birden ayni ölçü
de mi kıymete maliktir ? 

İş; toplu hayatın maddi ve 
manevi kudretlerinin muhatabı 
ve bu kudretlerin törpüsüne tabi 
bir işleme, netice itibarile bir 
yapma ve meydana getirme 
mevzuudur. 

lş hayatı basit savılan mem
leketlerin bu noksaanını. o 

memleketin maddi veya manevi 
k u d re t l e r i n i n zafınde ve 
ve ataletinde aramamız lazım 
gelir. iş hayatı muğlak; iş mev
zuu mütenevvi olan memleket
lerde ise, buna mukabil her iki 
kudret dik ve ayakta bir va
kıadır. 

. Y?zümüzü yaşayışımızın ge
rılerıne çevirsek bundan 20-25 
sene evaelki iş hayatımızla bu
günkü iş hayatımızın arasında
ki tenevvüü ve bugünkü iş ha
yatımızda yapma ve meydana 
getirme mevzuunun bolluğunu 
kolayca müşahede etmek imka~ 
nına malik bulunuruz. Evvelce] 

~o~uma tezgahları üzerinde 
gıdıp gelişleri SEtnayi hayatımız
da atalet iktisadi hayatımızda 
durgunluk ve verimsizlik doğu· 
ran masuraların bu gün mo
dern dokuma makinalarındaki 
f:sıl~ız tik takları o günle bu 
gunku sanayi hayatının süratini 
~e iktisadi hayatın da verimini 
ıfadeye kafi birer eser sayıla
bilir .. 

Binaenaleyh genişliyen iş ha
Y~hmızla beraber genişliyen 
bır şey daha vardır. İş bölümü
nün_ kom~l~ks safhalarında işçiye 
ve ış yerınuı faaliyetine sennl.-
ye il~ mukabele eden patron 
adedı. 

Çoğalan iş mevzuu ve bu iş 
?1e.v~uunu işlemeğe muktedir 
ışçı ıle her üçüne nazım vazi
yette bulunan patron meselesi 
ve bu günkü iş sahamızın ele 
alınacak ve üzerinde durulacak 
meselesi olmaktadır. 

Biz bu yazımızda, gittikçe 
kesafet peyda eden iş ve işçi 
hayatımıza sermayesiyle müessir 
olan patrona temas edecek ve 
her üç mevzuun teşekkülleri ile 

kendilerine nazım olmağa çalıştık
ları (iş daireleri) önünde mevkiini, 
vazife, hak ve selabiyetini çiz · 
meğe çalışacağız .. 

İş daireleri, iş alanla iş veren 
arasında bu gün mevzii bir uz· 
laştırma ve bunlar arasında 
müşterek menfaat kaygusile 
doğan ihtilafları sızıltısız yatış
tır~~ ve halletme yolunu güt
megı gaye edinen müesseseler 
olmaktadır. 

. İş daireleri, iş hacmi geniş
lıyen ve bu genişleyeu iş hac
ını karşısında fazlalaşan .. işçi 
ve patron,, tesanüdünün idame-
sine amil olmak üzere ihtiyaç
tan doğan bir ihata ve şumül 
organıdır. 

Teess~s taribi~d~~ beri, Ay
dın, Mugla, Denızlı ış yerlerinin 
geniş manada ahenğini temin e
den iş dairemiz. bu güne kadar 

Enver Demiray 

"işçi ve patron,, nun mukabil men 
faat arzularından doğan ihtilaf
larını usulca ve kanunun çerçe
vesi dahilinde hal edivirmekle 
gayesinin pişdarı bulunmaktadır. 

Devlet meteorolo11 ışlerı u· 15/1/39 PAZAR çay kuzeyi İbrahim k.ızları ~e· 
mum müdürlüğünden: ANKARA RADYOSU ve Afet güneyi pehlıvan oglu 

Suhunet: Saat on dörtte ya• DALGA UZUNLUGU Mahmud ve nalbant Mehmet 
pılan rasatlara göre gündüz:su- 1639 m. 183 Kc11. 120 Kw. ile çevrili 15 dönüm otlak çuka-

işçi ve petron meselesi. bu
gün, dünün anladığı manada 
kabul edilecek bir mesele ol-

huneti doğu Anadolu ile orta T. A. Q. 19.74 m. 15195 cı Kara Mibahn iken gaybube· 
Anadolunun cenubu şarkisinde Kes. 20 Kw. tinden dolayı 330 ıenesinde 
ve Kar<ldeniz kıyılarında iki T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. Manastır muhacırlarından ibra• 
derece düşmüş ve diğer bölge- 20 Kw.• him oğlu Ali cavuş ve kız kar• 

mamaktadır. 

Bu günkü manada ( işçi ve 
patron) meselesi, muayyen bir 
iş ~abasında emek sahibi ile 
sermaye sahibinin karşılıklı yar
dımları meselesi ve anlaşmaları 
meselesi olmaktadır. 

lerde en çok sel! iz derece yük- 12.30 Müzik (hafif müzik· Pl) daşları Şefika ve İffet ile ~m~r 
.selmiştir. 13.00 Saat, ajans ve meteoro· oğlu Ferhat ve Ramize verıl.~ıı 

En yüksek 'suhunetler Kütah- loji haberleri. olduğundan bu defa tescıhni 
ya, Siuopta 10," Çorlu. Kocaeli- 13.10 Türk müziği ( saz eser- istemeleriyle tarihi ilandan 15 
de 11, Çanakkale. Bursada13 leri ve şarkılar ). sonrr yerinde keşif v~ tah~ik 
Bodrumda 18, Antalyada 19 14.00 Konuşma ( ev kadını ve tapu kayıtları tatbık edıle· 

İş daireleri önünde patronun 
mevkii neyse işçinin de mevkii 
ayni; keyfiyet ve kemiyet itiba· 
rile her ikisi müsavi hak ve 
şartlara maruz iki mefhumdur. 
Ve iş daireleri bugün bu rejim 
içinde dünün iş simsarı ve ko
misyoncusu değil nevi şahsına 
münhasır (kanunlar çerçesesin· 
de adalet ve hakkaniyet mü-
easeseleridir. 

Binaenaleyh bugünkü iş, iş'!L 

ve patron sahamıza müdahale 
eden iş dairelerinin şöyle bir 

tarifini yapmak lazımgelir. 

" lı alanla iş verenin mev

kiini yekdiğerinden farksız adde
derek, müsavi şart ve hak duy .. 

gularını elde tutan ve daha 

çok uzlaştırma esasını koruya

rak bir tarafında i,çiye diğer 
tarafında patrona yer verip iş 

hayatının tanzimine amil mües
seselerdir! .. 

Ve bu daire karşısında (İşçi) 
ve (patron) ayni dürbünün ade

sesleriyle müşahade edilen biri 

(emek) de diğeri (sermaye) de 
ortaklaşmış iki unsurdur. 

E. D. 

lngilterenin açık 
kapı siyaset~ 

Tokyo 13 (A. A.) - lngiliz 
büyük elçisi hariciye nazırma 
bir nota vererek Japonyanın \ 
yeni politikası ve Çiodeki niyet-

leri hakkıuda malamat talep 
etmiştir. 

Sanıldığına göre İngiltere 
hükumeti açık kapı siyasetine 
dayanan dokuz milletin kabul 
ettiği paktı ele almıştır. 

derecedir. 
YAGIŞ: 
Bu gün hava orta Anadolu

nun şarkında karlı cenup Ana
doluda ve kara deniz kıyıların· 
da yağmurlu. Doğu Anadoluda 
açık, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiş, Rüzgar doğu Anadolu
da şimalden ~ bir metre, diğer 
bölgelerde garptan en çok ye· 
di metre suratle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuz, Karadenizde Uk

ranya üzerinden gelen Alçak ve 
yurdumuzun diğer bölgelerinde· 
ki yüksek tazyıkın altında ola-

rak yrrın havanın doğu ve Or
ta Anadolunun şark kısmında 
ve Kara deniz kıylarında 
kapalı ve mevzii yağışlı, cenup 

ve orta Anadolunun garp kıs
mında bulutlu diğer bölgelerde az 
bulutlu geçece2'i, rüzgarların or
ta Anadolunun 9ark kısmile do
ğu Anadoluda c e n u p t a n 
Diğer bölgelerde şimalden, 
Karadenizde kuvetli ve diğer 
bölgelerde orta kuvette eseceği 
tahmin edilmektedir. 
~ 

Macar hükümeti 
Anti komonizm paktına 

davet bekliyor 
Peşte 13 - Macar ajansı 

bildiriyor. 
Hariciye nazırı münasip bir 

şekide davet edildiği takdirde 
Macaristanın anti komonizm 
paktına iştirak edeceğini bildir-
miştir. a.a. 

Almanya da 11 mil yon 
Radyo abonesi var 

Berlin 13 _ Almanya da Sü
det mıntakası barıc olmak üze
re radyo abonelerinin adedi 11 
milyon 503 bine baliğ olmuştur. 

İngizi{ Ana vatan filosu ziyaret 
seyahatine çıkıyor 

Londra 13 - Amirallık dairesi Ana vatan filosunun Atlas 
okyanu ile garbi Akdenizde yapacağı ziyaret program~nın bir k~s
mını neşretmektedir. Ana vatan filosu bir zırhlı, yedı kruvazor, 
yirmi torpito ve muavin gemilerden mürekkeptir. Muavin gemil~r 
arasında mektep ve tayyare gemileride bulunmaktadır. Bu gemı· 
ler 17 ikinci kanunda İngiltereden hareket edecekler ve 23 - 26 
ikinci kanunda Cebeltarıkta bulunmuş olacaktır. 

Filonun bir kısmı bazı Fransız limanlarını da ziyaret eJece'-<tir 

Beynelmilel sulh birliği komitesi 
Çemberlaynın bir nutkunu 

protesto ediyor 
Londra 13 - Beynelmilel sulh birliği komitesi verdigi bir ka

rarda. İtalyan kıtalarının ispanya harbine iştirak ettiği ve İtalyan 
tayyarelerinin İngiliz vapurlarını bombarduman ettiği bir sırada 
çarşamba günü başvekil Çemberlaynın bir nutuk söyliyerek kanaa· 
tını izhar edişini protesto etmektedir. 

saati ). ccğinden itirazı olaol':1r.ın bu 
14.15 14.30 Müzik (hafif mü- müddet zarfında tapu sıcıl mu· 

zik _ Pi ). hafızlığına veya esnayı keşifte 
bulunacak memur müracaatları 17.30 Proğram. 1056 

17.35 Müzik ( danslı pazar ilan olunur. 
çayı ). . 

18.30 Saat, ajans haberlerı 
ve meteoroloji. 

18.40 Konuşma (çocuk saati) 
18.55 Türk müziği. Peşrev, 

şarkı, semai ve tak~im. 
20.00 Spor, anadolu ajansı 

spor servisi. 
20.10 Türk müziği ( incesaz 

ferahnak faslı ). 
21.00 Saat, ajans haberleri. 
21.10 Müzik (Riyaseti cumhur 

Bandosu : Şef İhsan Künçer ) 
21.55 Müzik ( küçük orkestra 

şef - Necip Aşkın ) . 
22.45 23 Son ajans haberlerı 

PAZARTESi 16/l/39 
12.30 Müzik ( oda müzigi-Pl) 
13.00 Saat, ajanı, meteoroloji 

haberleri. 
13.10 Müzik (güzel sesler· Pi) 
13.30 14 Türk (müziği - Pl) 
18.30 Program. 
18.35 Türk müziği ( incesaz .. 

Bestegar, Sefa faslı ) Okuyan· 
Tahsin Karakaş çalanlar - H. 
Derman, E. Kadir, H. Gür, B. 
Üfler, H. Tokay, 

19.20 Konuşma ( doktorun 
saati ). 

19.35 Türk müziği ( Klasik 
program ) 1 - Rauf Yekta • 
Mahur peşrtwi 2 - Bekir ağa· 
Mahur beste. Bir afeti mahıpey
ker ile nüktelerim var. 3 - it· 
ri - Pençgah beste-Hem sohbeti 
dildar. 4 - Itri - Segah ağır 
semai 5 - Dede - Mahur yü
rük semai 6 - B. Üfler - Ney 
taksimi. 7 - Mustafa İzzet -
Segah şarkı - Doldur getir ey 
saki. 8 - Dede - Kahur şarkı
Gönül aldı bülbülüm. 9 - Sa
dullah ağa - Hicazkar şarkı -
Hıram et gülşene. 10 - Çor· 
lulu - Hicazkar şarkılı - Aldı 
beni iki. 11 - Şevki - Hicaz
kar şarkı - Göynümü düçar e
den. 12 - Vecihe - Kanun tak
simi. 13 - Tuna sesi - Uzun 
kavak yeşillendi. 14 - Mustafa 
çavuş _ Hüseyni şarkı - Bir dil
beri beni okuyanlar - Küme o
kuyucuları. Çalaolar: Vecihe, R. 
Erer, F. Fersan, R. Fersa1!, K. 
N. Seyhan, C. Kozan, B. Üfler, 
R. Kam. .. 

20.35 Saat, ajans, meteor~loJt 
haberleri ziraat porsası ( fıat ) 
20.45 Müzik ( oda . müziği ) Pi
yano : Cemal Reşıt, Keman : 
Orhan Borar, Viyolonsel: Enver 
Kakıcı, 1 - Van Beethoven -
Trio ( Do minör ). _ 

Aydın Vakıflar ida
reslndeı. 

1 _ Posacı oğlu Mehmat vak· 
fından Karahayıt nahiyesinin 
kırıklar köyü altı mevkiinde 80 
lira muhammen bedeli bulunan 
6655 metro murabbaı tarla. 

2 _ Softa oğlu vakfından 

Aydın Rnmazanpaşa mahallesin
de gazi bulvarında 100 lira 
muhammen bedelli 6 metre 
murabbaı dükkan arsası? 

3 _ Valuf hazinesine ait Ay· 
dının Meşrutiyet mahallesinde 
gazi bulvarında 35 inci sokak· 
ta 39 lira 30 kuruş muhammen 
bedeli olan 131 me're murabbaı 
hane arası. 

4 _ Memiş oğlu Süleyman 
vakfından Karabağ köyünün 
Saray çokuru mevkiinde 275 
lira muhammen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi .. 

5 - Vayvoda Mehmet .zevcesı 
Hatice vakfından neşetiye köyii· 
nün Meyit taşı mevkiinde 230 
lira muhammen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi· 
nin mülkiyetleri. 

6 _ Köse Ahmet karı11 Fat-
ma karısı vakfından Erbeyli 
köyü civarında 301 lirada pey 
altında bulunan 6 dönüm incir 
bahçesinin ihale olunacak tarih
ten itibaren 30/9/941 icarı. 

7 _ Kaçarhda cami odasın-
da depo edilmiş 3 lira muha~· 
men bedelli dört lata ve bır 
l ira muhamen kıymetli bir ara· 
ba anlrnz açık artarmaya ( Ko· 
çarlıda teslim edilecektir). 

8 _ Karapınardaki ca~iin 4B 
lira 71 kuruş keşif bedel~ olan 
elektrik tesisatı açık eksıltme· 
ye konuldu. 

MtHkiyetleri satılac~k. emva-
l. 'hale bedelleri peşıodır. 
ID 1 I .. " 

I.h 1 . 24/1/939 sa ı gunu 
a esı fl .d 

t da Aydın vakı ar ı a-saa on . 
. d yapılacaktır. Tahplere 

resın e k . t' 1 fazla malumat alma ıs ıyen e· 
• 0 , 7 buçuk muvakkat te-

~~oatlariyle birlikte vakıflar 
idaresine müracaatları. 

6 ıı· 15 19 1035 

Abone şeraiti ········;. i ..•.•... ı 

i yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. ! 
i idare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Basımevi. 1 
f gazeteye aii: yazılar için İ 
i yazı işleri müdürlüğüne, il~n- i 
: Itır için idare müdürlüğune i 
ı d'l l'd' ı i 'OÜracant e ı me ı !:. .. -........ : 
~ .............................. . 

Bu protestoyu yazarken İngiliz efkarı 
olduğunu ilave etmektedir. 

Erzurumda zelzele oldu 
Erzurum 14 - Bugün saat 

10/45 de cenubu garbiye doğru 
umumiyesine tercüman bir zelzele oldu hasar yoktur. 

lmtlya:ı: snhibl ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendreııo 

Basıldığı yer 

a.a. C H p Basımevi 

.. . . 
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ilin --------------~------~------------~----------------· 
Aydın Belediye Re

isliğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin· 

de bulunan cuma mahallesinde 
pınar başı caddesinde 218 ada 
6 parsel numaralı ve 165.50 
metre murabbaı arsanın mülki
yeti açık artırma suretiyle sa• 
tılacaktır. 

Senenin en üyük Deve Güreşi 
• 

2 - Muhammen bedeli met· 
resi bir liradır. 

3 - İhale bedeli taksitle ö· 
denecektir. 

21, 22son Snun 939 Cumartesi 
ve Pazar Günleri Aydında 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
etmek üzere 1242 kuruş muvak
kat teminat makbuzlariyle bir
likte 23/1/939 pazartesi günü 
ıaat 15 de belediye daimi en
cümenine müracaatları ilan o-
lunur. 1031 5, 10, 15, 20 

Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

• 

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

1 - Eksiltmeye konan iş : 
49,329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazilli hükümet konağı 

inşaatıdır. 

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

2 - Bu işe şartname ve ev· 
rak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek· 
siltme şartnamesi. 

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

yapılacaktır .. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri gebel 

~artnamesi, yapı işleri şeraiti 

umumiyesi. 
D - Fenni şartname. 
E - Keşif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
lstiyenler bu evrakı Aydın 

Nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 1312/939 Pa

zartesi günü saat 15 te Aydın 
Nafia müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
sul:tedir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık mu
vakkat teminat göstermesi, iha
leden 8 gün evvel bu işe gire
bileceğiue dair Aydın vilaye-
tinden ehliyet vesikası almış ol
ması, 40,000 bin lira değerinde 
bir tek bina yapmış bulunması 
ve müteahhidin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bun· 
lardan birile müştereken teklif 
y-epması ve mukaleyi imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektnpları yu
karıda üçüncü maddede yazılı 
saattan bir saat eveline kadar 
Nafia dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile üönderilecek mektup
ların nL ayet üçüncü maddede 
yazılı saatte gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunmas• lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 1057 

ilin 
Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 

Karapıparın Erbeyli köyü yayla 
kuyu mevkiinde doğusu yol ba
tısı ve kuzeyi deve:>i karısı mer
yem güneyi nasum oğlu Mehmet 
ile çevrili 4 dönüm incir bah
çec;i bayraktar oğlu Halil İbra
himin cdddinden kalmak sure· 
tiyle tasarrufunda iken 35 sene 
evvel vefatiyle kızları emirayşe • 
ve Leylaya kalıp bunlardan 
babalarının vefatından bir sene 
sonra yaptıklari taksimde emir
ayşeye başkaca gayri menkul 
isabet ederek işbu bahçeye ley
laya isabet eylediği ve leylanın 
de 933 seoesinde vefatiyle ko
cası Halil İbrahim ve kızı behi
ceye, Behiceoinde vefatiyle ba
bası HaJil İbrahime kaldığından 
ve Halil İbrahim vekili Hakkı 
Yaşar tarafından 400 liraya İb
rahim hoca karısı Ayşeye ferağ 
edileceğinden bahisle tescili için 
müracaat edileceğinden tapuda 

1 
da kaydına rastlanmadığından 
tarihi ilandan 11 gün sonra ye-l rinde keşif tahkikatı yapılaca-
ğından itirazı olenların bu müd-

1 det zarfında tapu sicil muhafız· 

\ 

lığına veya keşif günü mahal
lin bulunacak memura 1006 fiş 
numarasile müracaatları ilan 

1 olunur. 1044 

~~~~:ıı.!'11~~~~~~ arr • ••• ~~d!lı!:ııth":!'ıttıı~ın.:ıy~~ı~~rıı~~h~ıllıı:.ıtı~~ıı~u~ıı!""~i'. 

f! Doktor Ş,evket Kırbaş !~ , 
~· Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ~4 1 

C~) entani hastalıklar mütehassısı !i 
:~ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu :~ 
~1 Süleymanın hanesine naklettim. +l 
·~ hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ,.~ :l öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, [~ 
+] kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [•] l*l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+] 

[• toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) • C+J 
1 ~~~,~~~~uı~q~ıı;cıı;-~ıı;ıı~~~,~~d 
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MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ~ 3212 

Saygı değer miişterileri~den gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım 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 plaklar, iğneleri 
bilümum alitı musikiye, hurda vat, 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. 

MARKONİ radyo 19t19 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

r#J 12 ay veresiye satış Gii 


