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• illet Meclisinde 
Yeni mebusların intihap maz

bataları okundu 
Fehti Altay ile Naki Ekmen and içtiler bazı kcinun liyiha

larının ikinci müzakereleri kabul edildi 
~ ............... ______________ ___ 

lnkıl8bın 
Bir feyzi demede
ni kıy af etimizdir -
Geçen gece halkevinin mü

sameresinde idim. 

. ( Gün doğuyor ) piyesini tem
sıl eden halkevi temsil kolu 
g_ençleri mütarekenin ve istik
lal mücadelesinin elim ve heye· 
canlı şehamet sahifelerini ya
ratırlarken o zamanın kıyafet-
~rhile dde _ geyinmişlerdi. Hayır 
t
.8 • a ogrusu bu günün kıyafe
ınm ·· t'' us une birer kırmızı üstü-
va~e oturtmuşlardı. 
kaşta fes ve onun altında 

cettt etay, beyaz ~ömlek kra-
va ... 

Bundan daha gülünç bir man
zara bulmanın, bir insanın bun-
dan . da~a güluünç bir hale gir
menın ımkinı yoktur. 

- Fes]n insan kafasına verdi-i 
agırlıgın ve sıkıntının derecesi!i 

~~~n~~haa~ky~daşlları seyereder
an ıyordum 

Zavallılar; iki d k'k d . 
başlarında geçmi a 1 ~ a bır; 
rın b"t·· ş gerı asırla

u un "k" 
gibi ft-sler'yu uk?ü taşıyorlarmış 
ne a 1 çı rlrayorlar, onları 
redJ· pa~aklarını bilmez müte-

11 ~t bır tavırla bir müddet 
b elınde tuttuktan sonra yine 

baş arına geçiriyorlar buram 
urarıı ö ı b' • • 

bu h il Y e ır terliyorlardıki; 
a erıne 'ht' 

d ı ıyarsız acıyor-um. 

Kendi kendime ş" ı d" .. düm : oy e uşun-

" E bü uı? büyük. ve ebedi şefim, 
• Y ve eşsız Atam; sana bin 

mınnet ve şükran. 
"D d emek ki bundan bir müd-

et e~vel, Atatürk bize medeni
yet dunyasının -serpuşunu getir-
meden evvel bizde böyle aleli
cayıp bir kılıkta bulunuyorduk. 

Dernek ki bütün b' -ı . medeni . . ır a emı 
b 

~et hızım bu hiç bir şeye 
enzemıyen ha l b k i · . . . . Ş arırnıza a arak 
Çın ıçın, sınCJı sinsi "l" d S gu uyar u.,, 

onra bir lahza gözlerimi ka-
pıyarak bu b l f . -lerle 

1 
aş arı eslı ucube-

d v on arın yanı sıra daha 
ogrusu ardı sır .. .. · h b a yuruyen sıya 
eyaz kırmız k ' l 1 ' 1• ren renk bezler-
er e başlar d 

kadar .. t" 10 
.. an ayaklarına 

or unmuş .. ı · · . 
Yah b' yuz ermı sı-

ır Peçenin it ki 
mış kadı l 8 ına sa a-

• n arın teşkil ettikleri 
garıp manzumeyi muhayyeleaıde 
canlandırdım vt tekrar d'· .. 
celerime döndüm· uşuo-
Başımda her ~eden· . 

· d'-· k ı ınsanın gıy ıgı şap a ve yanımd h 
medeni kadınının gıptesin:lay~k 

Ankara 16 - Büyük Millet 
Meclisi bugün Faik Ôztrakın 
başkanlıiJnda toplanmıştır. Cel
senin açılmasını müteakip An
talya mebusluğuna seçilen Cez
mi Erçinin, Elazıg mebusluğuna 

ıeçilen Fethi Altayın ve Siirt 
mebusluğuna seçilen Naki Ek-

menin intihap mazbataları oku
narak tasvip edilmiş ve Fethi 
Altayla Naki Ekmen and içmiı
lerdir. 

Bundan sonra Ruznameye ge
çilerek adli evrakın posta tel-

graf ve telefon idareai tarafın
dan tebliğine ait hanun layiha
siyle Türkiye Holanda ve Tür-

kiye Yugoslavya ticıret proto
kollarında yapılan tadillerin 
tasvibi hakkındaki kanun layi
halarının ikinci müzakereleri ya
pılarak kabul edilmişdir. Mec
lis müteakip içtimaını Çarşan· 
ba günü yapacaktır. 

•--
Romanya Har.iciye nazırı 
Baltık denizini kare1:deniz~ bağlıyan 

Büyük yolun Tuna üzerinde 
birleştıgını sOyledl 

Bükreş 16 - Romanya hari
ciye nazırı Gafenko milli birlik 
partisinin Galaçide yaptığı top
lantıda bir nutuk söyliyerek 
Rornanyanın harici siyasetine 
temas etmiş ve Tunanın harici 
ehemmiyetini tebarüz ettirmiş 
ve Romanyanın Tuna havzası· 
nın şarkta bir mümessili oldu-
ğunu ve yakında Romanyanın 
itimat ettiği diğer büyük bir 
devletin Almanyanmda yer ala
cağını izhar etmiştir. 

1 
Polonyadan gelen ve Baltık 

denizini Karadtnize bağlıyan 
büyük yolıın Tuna üzerinde 

birleşmekte olduğunu söyliycn 
B. Gafenko akalliyetler mesele
si hakkında da bütün akalliyet· 
lerin Alman akalliyetleri gibi 
milli birliğe iltihak edeceklerini 
ümit ettiğini ilave etmiş ve her· 
kes disipline istinat eden an
laşma zaruretini idrak etmeli
dir demiştir. 

-=-

150,000,000 
Marklık kredi anlaşması imzalandı 

B~.rlin ~6 -. Anadolu Ajansının hususi muh~biri. bi}diriyor. 
Yuz ellı mılyon marklık kredi hakkında bükumetımızle Alman

ya ar asındaki görüşmeler bu gün Berliode bir anlaşma ile ndi-
cclenmiş ve anlaşma Alman hariciye nezareti müsteşarı ile Türki
ye hariciye vekaleti umumi katibi Numan Mtnemencioğlu ve An· 
talya Mebusu Cezmi Erçin tarafından samimi bir hava içinde 
imza edilmiştir. 

bir şekilde giyinmiş benim ka
dar hür yaşamak hakkına ma
lik T nk kadıoı ile hiç kimsenin 
nazarı tecessüs ve istihfafını çek
meden gezebilmek, yaşıyabilmek 
ne bahtiyarlıktır ? 
.. ~i.r an için bile olsa bu ge

rı .ıglD ve tereddinin alametleri-
ni taşımağa razı olacak aklı 
başında tek bir Türkün bulun
ması imkanı var mıdır acaba ? 

Hangi adam kendi kendini 
gülünç ve maskara etrneğe razı 
olur. 

Bunu belki beyinsiz kafaları
nı haricen olsun biraz ağırlaş
tıran sarıkların kaldırılması ile 
frensiz kalmış otomobil teker
leği gibi ·laalettayin yuvarlanan 

· bir takım zavallılar düşüne -

bilir. Fakat bu düşüncelerine 
uyacak tek bir türk bulamazlar. 

Atatürkün nurlu dehasından 
feyz alan, gözleri açılan ve can
lı bir hamle ile ileri atılan türk 
milleti artık en küçük bir geri
liği kabule .değil hatta bunun 
lafmın edilmesine bile tahammül 
edemez. 

' t 

Ey büyük ve ebedi şefim ve 
ey büyük ve eşsiz atam ! Sana 
sonsuz minnet ve şükran. 

Sen bizi yalnız esaretten de
ğil, en kötü bir gerilikten de 
kurtardın! 

Senin gözünü açtığın türk 
milleti, senin ona açtığın nurlu 
yolda ebediyen ve daima ileri 

· gidecektir. 
Çata loğlu 

Lond.ad 
Toplanacak Arap kon

gresi için hazırlı~lar 
Kahire 16 - Londı a konfe- receği talepler meyanı11da Ya-

ransına iştirak edecek olan Fi- hudi muhaceretinin durc!urulma-
listin arapları heyetinin Berut- ıı ve yahudilere topı-ak &atılma• 
ta tesbit edilen azası bütün a- sının yasak edilmesi vnrdır. 
rap devletlerine ve İngiliz hü· Bu talep kabul edilmezse 
kfımetine resmen bildirilmiştir. şimdiki müsellah mukavemete 
Şimdi heyet İngilterenin dave- devam edilecektir. 
tini beklemektedir. Bu ayın 22 Kahire 16 - Irak başvekili 
sinde Kahircden hareket etmeıi Nuri Sait Kahiraye gelir gelmez 
muhtemeldir. Arap işleri kongeresi hazırlık .. 

Heyetin konferansta ileri sü· lara başlıyacaktır. 
- - . 

lngiliz nazırları 
Roma· seyahatından eli boş döndü 

Londra 16 - Havas ajansı 
muhabiri bildiyor: 

iyi malômat alan mahafilde 
Roma görüşmelerinin filen ta
mamiyle menfi ;neticeler verdi
ğini ve İngilterenioJbaşlıca meş
galesi Anavatanın ve Deniz aşı-
•• """i1 ......... 1.l~-•--:- - • 1 

•• 

tarsm etmek olduğu söylenmek-
tedir. İngiliz, Fransız hariciye 

· nazırları cenevrede uzun uza· 
dıya görüşmüşlerdir. 

Londra 16 - Havas ajansı 

Sosyal yardım 
Ve çocuk esirgeme 

kurumları 
Dün saat 17 de halkevimiz 

de Halkevi sosyal yardım ve 
çoculc esirgeme kurumları top-

lanmış ve Kurban bayrammtla 
sosyal yardım şubesi 120 çocuk 

esirgeme kurumuda 80 çocuğu 

giydirmek için bazı esaslar ve 

kararlar ilt haz etmişlerdir, 

Spor bölgesinde 
Beden terbiy~si bölge heyeti 

dün akşam İlbay ve bölge baş
kanı Bay Ô. Gündayın başkan
lığında haftalık mutad toplan

tısını yapmış spor işleri üzerin

de konuşmuştur. 
-~·-

Kırşehirde 
Tekrar zelzele oldu 
Kırşehir 16 - Dün saat 

18/35 geçe Kır şehirde orta 
derecede kuvvetli bir yer sar
sıotısı olmu~tur. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

ı Lord Halifaks Fransa hariciye 
naz1rı Roma görüşmeleri bak· 
kında mufassal izahat veıdiğini 
bildirmektedir. 

İngiliz Başvekili kabinenin 
Çarşanba günü yapacağı top
lantı da Roma görüşmeleri hak
hında mufassal malumat vere-
""'-'5 .... , ~·· -· · - .. 
partisi lideri dün akşam soyle-
diği bir nutukta Çemberlaynın 
Romada hiçbir iş yapamadan 
dönmüş olduğunu beyan etmiş· 
tir. 

Daimi Encümen 
toplandı -·-

Belediye Daimi Encümeni dün 
öğleden sonra belediye reisi B. 
Eten Mendresin reisliğinde top
lanm ıştır. Encümen bu toplanu
sında belediyenin dahili mua
melesine ait bazı evrakı tetkik 
ederek k~rara bağlamış, fenni 
v.! sı hhi mahzuru olmıdığı ala
kadar dairelerin raporlarile an
laşıl:ın istasyon cadde9inde 
Mehmed Kargöze ait kahveye 
küşat ruhsatiyesi verilmesini 
tasvip etmiştir. 

Belediye tenbih ve yasakla
rına aykırı hareketleri görülen 
demirciler içiode çerezçi Mah
mut, kahveci Halil İbahim Pa
lantekin. 120 numalı araba sü· 
rücüsü Mehmedoğlu Ömer, Ra
mazanpaşa mahallesinde fırıncı 
hakkı pişirici hafif para ceza
lariyle cezalandırılmışlardır. 

Halkevi idare heııeii 
toplandi 

Halkevi idare heyeti dün ak
şam halkevi başkanı B. Neşet 
Akkorun başkanlığı altında top
lantısıoı yapmıştır. 

~·~ 
Yeni Aydın mektupçusu 

Y azısınm dünkü 
dan devamı ikinci 
dedir. 

nüshamız- ı 
sahifemiz-

Aydın mektupçuluğuna Da
hiliye vekaleti vilayetler idare
si şeflerinden B, Esadın tayin 
deildiği haber alınmıştır. 



vbz: 2 AYDIN 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

Köylerimiz 
Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 

7 Yarın nasıl olmalıdır? 
iV lannın satın alınmasını ve mll-

H.' Reşit Tankut Hayvan i1leri komisyonu bayaada azami kolaylıklar gös· 
mazbatası terilmesi. VIII 

Birinci köy ve ziraat kalkınma 11 - Tiftik mensucat sanayi· İnönü, Cumhurreisi, Milli Şef 
kongresi reisliği yüksek katına. inin memlekette tesisi için Sü- olarak milletin batına geçer 

Birinci köy ve ziraat kallun- mer bank mensücat fabrikala- geçmez önce köylü ile meşgul 
ması ruznamesinde yazılı dör- rından birinde bilhassa Hereke· olmak lazım geldiğini işaret bu· 
düncü hayvan [işleri komisyonu de bir şube kurulması. yurdu. Ve azim elini köy me· 
atçılık, sığırcılık, koyunculuk, 12 - Tiftiklerin harice ham selesinin tam üzerine koydu. 
hayvan hastalıkları ve hayvan değil, hiç olmazsa yarı mamul Kastamonu, İnebolu ve Çankı· 
mahsullerinin kıymetlendirilmesi bir halde çıkarılması. rıda köylüyü huzuruna alınca 
tali komisyonlarına taksim olu· 13 - Milli fabrikalarda doku- veya onu iş başında görünce 
nar ak Ziraat vekaleti mütabas- nan kumaşlarda tiftiğin 'yünle ilk ıual olarak; ne kazandığıoı, 
sısları tarafından tanzim lu'ı- karışık (asgari oiı 3o) işlenmesi. kazancının ne kadarını yiyip, ne 
nan raporları etrafh surette tet- 14 - Tiftiklerin encebi mad- kadarını, tasarruf edebildiğini 
kik edilmiştir. Prensip itibariyle delerle karıştırılmasına mani sordu. Yine köylll için çalışan 
işbu raporlar muvafık görülmüş olmak maksadiyle ihraçlarında şehir esnafından, mesela bir kat 
ve her tili komisyonun da ser- bir murakabe heyeti tarafından köylü elbisesini neden daha 
dedilen dileklerde nazarı dik· teftiı ve standardize edilmesi. ucuza mal edemediklerini öğren• 
kat~ alınarak bu hususta tanzim 15 - Ankarada bir tiftik bor- mek istedi. 
kılınan mazbatası yüksek riya· sas: teşkil edilerek alım ve sa- Bu sualler. bize Milli Şefin 
set makamına sunulmuştur. tımın bir murakabe altında yap- karnı tok, sırtı pek ve gönlü 
Hayvan işleri komisyonu reisi tırılması. ferah köylii vatandaş istediğini 

Urfa saylavı Gl. 16 - Tiftik para etmediği ve bir zamanlar demiryolu için 
Ahmet Yazgan zamanlarda köylüye, deposuna açtığı savaşın aynı zamanda 

Büyük Millet meclisinde top- idhar edeceği tiftiğe mukabil varmak, köyü kalkındırmak mak 
lanan birinci Ziraat ve köy avans para vermek suretiyle sadını da gütmüş olduğunu an-
kalkınma kongresinde davarcı- müstahsili himaye edecek ko· latıor. 
lık komisyonumuz, şubei aide· operatifler tesisi. Yine Milli Şefin halk içinde-
since hazırlanan matbu raporu 17 - Tiftik sayım resminin ki bu seyahatinden küçük ve 
tamamen tasvip etmiştir. mahsulattan (tiftik) alınması basit el hünerlerine ve çok mil-

Bundan başka : ve yahut büsbütün kaldırılması. tevazi köylü emeklerine büyük 
1 - Merinos yetişen ve ye· 18 _ Tiftik keçilerinin koyun- bir dikkat ayırdığını görüyoruz. 

tişecek mıntakada sürü sahip- lar ve kıl geçilerle beraber Gerçek, küçük işler - bulunduk-
lerioe kolaylıkla ziraat banka- güdülmemesi. ları seviyelerde bile olsa - özen 
sının kredi açmasını. 9 ve kayra gördükleri zaman u-

1 - Tiftik çobanları yetiş- ı 2 - Elyevm devam eden mu madık neticeler verirler; ve 
tirmek için fakir çobanların lif - h 

merinos teşkilatının tevsi ve acimlenmiş küçük başarıların 
h 1s • • tik nümune ağıllarında tahsili kazanç siltunundaki hasılası 

V\JLec;~gu Kanununun kabili • - "' - - • ~va. ~a::ucır yemış l:>UyUK iŞierle 
tatbik bir hale ifrağı sırasında 20 - Tiftik sürülerine ağıl ekseriya baş başa gelir. Mesela 
ağıl yapmak için ormanlardan yaptırılması için tedbir alınması. deri sepilemek ( dabağat ) sa· 
meccanen istifade etmek kaydı- Yüksek vekaletin nazarı dik- natı memleketin büyük kervan .. 
na mani olan hükümlerin orman kate alınması temennisile arzı- lar devrinden kalma esaslı bir 
kanununda tadili cihetinin dü· na karar verildi. işidir. Hayvan cinsi bozulup, 
şünülmesı. 21 - Merinos ve tiftik keçi- derileri paçavra haline gelince 

4 - Merinos koçlarını ı sırf leri hakkında izhar edilen bü- bu sanat ta ona muvazi olarak 
Almanyadan mübayaasına has- tün arzu ve temennilerin mem- kötüleştikçe kötüleşti. Fakat 
redilmiyerek Türkiyede muslih leketin diğer cins koyunları ilkel ihtiyaçları olsun karşıla-
olarak kullanılabilecek digy er h kk d d b k mak zarureti tamamiyle 0··ımes'ı-a ın a a tat i oluuması. 
memleketlerden de damızlık it- 22 ne meydan vermedi. Bol suyu 
h 1 d 

- Sayım verU'isinin kaldı-
a e ilıneai. rılması. ~ ve mazısı bulunan bazı kasaba-
5 - Sakız koyunlarının bu- lar da dabaklığın bala yaşadı-

lundukları mahallerde bu ırkıo 23 - Mezbahada ücretin ten- ğını ve vakit vakit adeta can· 
k zili. te sirinin temini için yardım. lanır gibi olduğunu görüyoruz. 
6 - Memleket koyunlarının 24 - Hayvan yetiştiricilerine Alakalı bir dikkat ve hiçbir 

yapağılarını kalite itibariyle ve sürü sahiplerine kredi ile büdçeye yük olmıyacak kadar 
yu se me sortimamna çı- az para yardımı bu gibi küçük ··k it k C J tuz verilmesi. 

kartmak üzere Akkeramanla Kı- Hayvan hastalıkları ile mü- sanatlara uğurlu hızlar temin 
vırc ık arasında mahalli yeni ırk- cadelede mevzuuna ait raporu edebilir. Büyük Milli Şefin se-
lar yaratmak için tesalüp ya- ve projeleri incelemek üzere yahatinde görüp işaret ettiği 
p.ılmasma. toplanan komisyomuz aşağıdaki hareket noktaları arasında işte 

7 - Karadeniz sahilinde Ka. kararları almıştır. bunlar da vardı. 
rayakanın, yerine kaim olmak Madde 1 - Komisyonumuz, Evet bu küçük sanatlar ne 
üzere kıvırcığa tab\il tecrübe- kongre yayınının B serisinin 15 kadar genişlerse genişlesin bü-
leri ve bu mıntakada intişarmın ci takımının ihtiva ettiği hay- yük endüstrileri yolundan çıka-
nazarı itibare alınması. van hastalıkları ile mücadele racak bir azgınlığa asla ermi-

8 - Cenup mıntakasında An yecekle d' H tt A k · ı ve sağlık müesseselerine ait r ır. a a a sıne o a-
talya ve silifke bav alisinde ka. d k' rak onlara daha genı· c pazar, rapor a ı programı tasvip eder. -r 
ragüle benziyen koyunlarda ka- M dd 2 daha çok müşteri temininde fay-

ı 1 a e - Bu programa i· ragü i e tesalüp tecrübeleri ya. dalı bile olurlar. 
Pılması. live olarak aşağıdaki mütalea Daha mektep sıralarında iken 

9 M l k ve tekliflerin kabulünu" sayın - em e et yapağısının bize öğretmişlerdi. Büyük teşeb-
kıymetlendirilmesı· ıçın borsa genel heyetten diler. b·· l h k k us er er zaman üçü lerini boğ· 
tesisi. ihraç edilecek yapağının A - Yetiştiricilik hastalıkla- maz ve küçük işler, büyük işlerin 
muhakkak tasnif ve yıkandıktan rından sağlık zabıtasına girme- inkişafına daim:ı engel değildir. 
sonra gönderilmesinin temini yen bazılarınm etüd altına alın- lstanbulda Şirketi Hayriye işe 
için kanuna müeyyide vazı. · masmı ve bunlarla mücadelenin başladığı zaman Boğaziçi kayık· 
10 - Merinos yapağılarının mecburi kılınması. çılan açlık korkusuna düşerek 

beynelmilel piyasaya göre değil B - Zooteknist ihtisas serti- feryada başlamışlar, kayıkçıla-
müstahsillerin bu yoldaki mas- fikası alacakların yetiştiricilik rı - Şirketi Hayriyeye rağmen -

fl d'kk üç misli artmı4'l. 
ra arı nazarı ı ate alarak hastalıklarından dahi imtihana .. 
le d. · · d k b Dabaklakta oldugy u gibi doku-

en ısını memnun e ece ir tabi tutulmasının şart ko · ulma- • 
fiyatla milli mensucat fabrika- sı, ~acı!ı~ta .da öyledir. Köylü, el

bısesını evınde beslediği koyunun 

yününden eğirip dokuyabildiği 
gün bir şehir ve bayram kıya

feti ihtiyacını duyar. Fabrikayı 
doyuracak asıl ihtiyaç işte bu
dur. Yoksa köylü baldın çıplak 
yaşamağa alıştğı müddetçe i~ 

ve tatil kıyafetinin ne demek 
olduğunu asla öğrenemiyecek ve 
fabrika ürünlerine bakmıyacak· 
tır bile. 

Köylii kadın çıkrığını ve tez
gahını hayadından söküp atın-

ca köy evleri çıplak kalmaya 
başladı. Ye hele kirmen ve iği-

ni bırakalı bütün bütüne üryan· 
laştı. Bu işler k6ylü kadının 
elinde iken köylü, ayağı çorap· 
lı, bacağı poturlu, sırtı abalı ve 
beli kuşaklı idi. Bütün bu gi-

yim kuşam köy evlerinde eğiri
lir, dokunur, biçilir ve dikilirdi. 
Fakat bu yerli bezenme, fabrika 
ya mallarını açıkta bırakmazdı. 
Harman sonu - güz eksiği dü· 
zülürken çocuklara sünnetlik, 
gençlere düğünlük ve her kese 
bayramlık alınır ve gündelik 
elbisenin yanında birde tatil ve 
şehir kıyafeti olmak üzere ge
rilik bulundurulurdu. İlkel mal-

zeme için para sarf edilmediğin -
den fabrika ürünlerinin tedariki 
kolay oluyordu. 

Burada psikolojik bir noktaya 
dA 1o---L --· -.a "l! ..,....,.. Jıı • 

Karnı tok, sırtı pek olmıyan
ların· gönlü kördür. Onlar, ne 
bulundukları halin acılığını hak
kiyle duyab;lir, ne muhitinin 
parlaklığına nufuz edebilir. Ha
yatları bu şekilde devam edince 
bilmiyerek ve istemiyerek insi
yaki bir gayretle sefaletin içine 
gömüldükçe gömülirler. Bu ba
kımdan yama yama üstünü gör
düğümüz her köylünü parasız ve 

karnı sırtına yapışmış her açın 
ekmekıiz olduğunu sanmak doğ
ru olmaz. Şehirlerde hımbıl de· 
diklerimizinruhi hali gibi. Bun-
ların içinde tıpkı iflahsız tirya
kiler de olduğu gibi. bu vazi
yetten silkinip yakayı kurtaran
lar pek azdır. 

Onların ise ruhi istırabı da· 
yanılmaz derecede olduğu için 
derhal köylerini bırakarak şe
hirlere iltica ederler. Binaena
layh kuvvet kullanan her Türk 
vatandaşı büyük işlerin yanı 
başında köylünün çorabı ve ça
rığı için de o nisbette bir emek 
ve dikkat ayırmağa mecburdur. 

Köylüyü köyüne ısmdırmak 
için köy hayatım sevilir bir 
dereceye getirmek ilk ve baş 
işlerdendir, Bence bütün bu 
kurtarıcı teşebbüslerden önce: 

1 - Tür.k köylerinin yurt 
coğrafyasına göre yerlerini. 

2 - Türk köylerinin kuruluş 
şekillerini 

3 - Köy evlerinin yapılma 
tarzını. 

4 - Yerine göre köy istih· 
sal tipini. 

5 - Devlet işi olarak köycü
lük çalışması planını. 

Tespit eylemekle başlamalıdır. 
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Devlet meteoroloji işleri u-
mum müdürlüğünden: 

Suhunet : Saat 14 de yapılan 
rasatlara göre gündüz suhune
ti akdeniz kıyıları ile cenup do
ğu nusunda iki derede yüselmiş 
diğer bölrelerde 1-5 derece düş 
müştür. 

En yüksek subunetler Çanak
kale, İzmirde 14, Bodrumda 15, 
Antalyada 16. Adanada 17 de
recedir. 

Yağış: 

Doğu Anadoluda kapalı ve 
sisli diğer bölgelerde umumiyet
le bulutlu geçmiş ve rüzgarlar 
doğu ve orta Anadoluda umu
miyetle durgun, Trakyada ce
nubu garbiden 3, diğer bölge• 
lerde Şimalden en çok 7 met• 
re süratle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuz Doğu Anadolu ile 

Akdeniz üzerinden gelen yük
sek tazyikın tesiri altında bu
lunduğuna göre yarın ( bugün ) 
havanın doğu Anadolu ve Ka
radeniz kıyılsrile kısmen Orta 
Anadoluda çok bulutlu diğer 
bölgelerde bulutlu geçeceği, 

ruzgarların doğuda durgun ve 
diğe bölgelerde garp ve cenubu 
garbiden orta kuvette eseceği 

tahmin edilmektedir. 
Bugün Ankarada hava bulut

lu ve durgun geçmiştir. Sühu
net 7 derece, hava tazyikı 1026 
mil vardır. 

Bugün İstanbulda hava az 
bulutlu geçmiş, rüzgar cenubu 
garbiden 3 metre süratle esmiş
tir. Sühunet gölgede 11 derece 
hava tazyiki 1025 milvardır. 
Komşu memleketlerde: 
Bugün hava Sivastopol, Ode

sada kapalı, Bükreşte açık, Sof
ya, Selanik, Atinada bulutlu 
geçmiş, rüzgar Atioeda cenubu 
şarkiden 8 metre süratle esmiş
tir. Suhunet Atinada en çok 17 
decedir. 

Mısır harbiye 
nazırı istifa etti 

-·-Kahire 16 - Mısır harbiye 
nazırı Hasan Sabri istifa etmiş
tir. 

Hasa.o Sabri istifasında hüku
metin takip etmekte olduğu si
yasetin Mısır ordusunun istik
lalini ihlal edecek mahiyette gör
düğünü ve krala da müracaat 
hakkından mahrum edildiğini 
kaydetmektedir. 

Başvekil istifayı kabul etmiş· 
tir. Gerek harbiye nezaretine 
ve gerek münhal bulunan ziraat 
nezaretine intihap olunacak 
zevat 'araştmlmaktadır. Mamafih 
harbiye nazırının istifasından bir 
kabine buhranının çıkması ümit 
edilmektedir. 

-~-

Milletler cemiyeti 
konseyi toplandı 

-·-
Cenevre 16 - Milletler ce

miyeti konseyi bugün toplan
maktadır. Bu toplantıda son 
İsp~nya vaziyeti tetkik edilecek 
ve ispanya nazır Delyabyooun 
son hadisler dolayısiyle verece· 
ği izahat dinlenecektir. 
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1 RADYO: ] 
Gezi notları : 

Borsaya kadar -···--1-
Geçen ay taliim Bana Buraa

ya kadar küçük bir seyahat 
yapmak fırsatım verdi. Bursayı 
30 yıl evel görmüştüm. Çekirge 
kaplıcalarının hatırasını 0 za
mandanberi sakladım. Bursanın 
m~şbu~ . sarı kirazı ile yeşil 
erıklerınm lezzetini ise hiç 
unutmadım. 

F.akat bu defa Bursaya ne 
çekırgedeki 30 sene evvelki içi 

banyolu tek odalı evi görmek 
ne de çok meşhur meyvelerini 

yemek için gitmek istemiyor
dum. Beni en çok sevindiren, 

Borsada rejimin yarattığı bü Uk 
eserleri yak1ndan g6rmek y ve 

tetkik etmek imkanını elde et
mem oldu. 

Bursadan evvel, Bursaya ka
dar görüp işittiklerimi yazmak 

IAzım. Hemen ilave edeyim ki 
Bu .. C ' . gun umburiyetin muvaffa-
kıyetle başardığı demiryolu si-

yeseti haftada üç gün Aydın
dan Bursaya 19 saatte gitmek 
ve aynı müddette gelmek imka

nını ~ermiştir. Fakat, bu kolaylık 
ve nımetten istifade etmek için 
karşılıklı demiyolu ve otomobil 

servisleri saatını öğrenmek için 
mutlaka bir defa tecrübe etmek 
ve öğrenmek lazım. Bu itibarla 

ben de bir gece Bursa ve bir 
gb~ce de Balıkesirdc geçirerek 
ır ü • . g n ve bır gecelik yolu 3 

gUnde alabildim. 

Benim fzm' d . d' v. .. ır e geçır ıgım 

gunb lzmir belediyesinin yük 
~r~ a tekerleklerinin d . 1 • 
rını . 1 emır e 
etti v ~enış :tme kararını tatbik 

gı gune rastladı 1 . 
beled' · b · zmır 

ıyesı u çok isabetı· k 
rarına cidden b" "k b' ı a
ve k r . uyu ır enerji 

a ı hır azimle tatbik etti 
ve muvaffak oldu, Fakat o ün
lerde İzmirde hasıl olan a~ b 
buhranından b. . a a 
oldukça maddi ıbz~m gazete de 
T ır zarar er" d" 

emin olunan k 6 or u. 
zim kav t . . amyonlardan bi-
se ist'fgıd ışı yaptığımız müesse-

ı a e ed d' S 
mağazada b ~~d_ı, iparişimiz 
iki gün 

3 
_ e . e . ı, gazete bir 

la kt 4. mıslı babalı kağıt· 
çı ı ve hır b l k v 

çalara a ye agıdı par-
yona aprıp karoça ile istas-

d 
gke ırmek, seyri serile gön-

erme m f 
mu . ld asra ve külfetlerini 
e ~ıp 0 0 • Mamafih, Belediye 
m~ ve kararlarını tatbik et
~e ve ettirmek için ne olurııa 
o sudn" atılan adımdan şaşmam~k 
ve onmem k 1~ . 

l b
. e azımgelır ken gü-

ze ır misal oldu. 

Nitekim belediyemizin 
gün! d k. son 
t . :r e ı, hıfzıssıhha ve zabı-
aı elediye kanun ve nizamla-

r~nlı~. taınamen tatbiki için gi-
rış ıgı .. d . . nıuca elenin muvaffaki-
yetım de · · aynı azım ve enerjide 
aramamız lazım 

O gece . ·: d 1 
kulüple · . b~~ı~ e, zmirspor 
luan b~ının ırının başında bu

' ır sınıf arkadaşımla Ş .. k-
randa Yemek u 
daki nıa d yerken, yanımız-sa a .. 
ri ve A d uç genç, Ege likle-

. y ınspordan b h 
edıyorlardı. Bahse a s 
da karıştırdılar Bar~adaşımı-

. enı de l. 
kalandırdılar. Mevzu ., • a ~-

. ·1 l . d vııayetı-
rııız ı çe erm en birisin" 
k l"b" .. b d ın spor 

uku unun i aş_ın a bulunan bir 
ar adaşın zmır sporcuların d 

v k a a 
yaptıgı no tai nazarı idi 

Masa arkadaşımın bile bu tel-

1938 sonlarında İtalyan politikası bir değil 
birkaçJyoldan yürüyen bir politika şeklinde or
taya çıktı; bu politikanın beş muhtelif münasebet 
noktası vardır : Mihver, Londra, Japonya, İslam 
alemi, Budıtpeştc ve Belgrad'da vaziyetler ... 

Fakat bütün bunların arkasında bir dehşet 
halinde yükselmekte olan İtalyan • Fran~ız mü
nasebetleri bulunmaktadır. Bu fasıl, İtalyan po· 
litikasının 1939 da en büyük vazife ve meşga
lesini teşkil edecektir. 

ltalyan politikasının 
inkişaf seyri nedir? 

NOYE ZÜRHER SAYTUNG'TAN 

ziyaret ve görüşmeler yapılırken Çekoslovakya buhranile İtalya-
11 martta anşlus ortaya çıktı. nın, arzu ettiği Budapeşte ile 

Paris, anılostan sonra hasıl Belgrat arasında bir yakınlaş-

İtalyanın 1938 politikası, da
ha 1937 de Mllletler Cemiyetin· 
den çekilmesiyle belli olmuştu. 
Epey güç verilmiş olan bu ka · 
rar, Cenevre müessesesinin en 
ternasyonal politikadaki liderli
ğinin sona erdiğini ifade etmek
te olduğu gibi, aynı zamanda, 
için de tehlikeli bir vaziyet 
meydana getirmiştir. Çünkü, o
nun oradaki mevkii, kendisine 
bir çok görünüş imkanları ver· 
diği halde, oradan uzaklaşmış 
olması, ouun Milletler Cemiyeti
nin açıktan açığ" bir muarızı 
olduğuna delalet etmeğe ve 
Romanın Berline tabi bulunduğu 
intıbaını vermektedir ki, bu 
hususu, İtalyanın prestişine za
rarı dokunacak bir vaziyettir, 

krizde, Romanın Almanya aley- manın meydana gelmesi keyfi
yeti idi. 

1 hinde askeri bir vaziyet alması Ciyanonun YuS?"oslavya baş-
ihtimalini düşündü. Halbuki, bakanı ile, Musolininin macar 
musolini, bu anşlusu, önüne gt-:· devlet adamlariyle yaptığı gö-
çilmez bir mukadderat işi diye rüşmeler neticesinde, İtalyanın 
telakki etti ve mihver arkada· cenup şarkı Avrupasındaki mev-
şına sadakat gösterdi. Maama· kii daha sağlam bir vaziyate 
fib bunu bir dermansızlık yahut girdi. 
İtalyanın Almanyaya bir bağlı· Çekoslavakyadaki hadiseler, 
lığı şeklinde görmek doğı u de- İtalyada sükunet ve kayıts1zlık-
ğildir. Bundan dolayı, dolayı la karşılandı. Musolini, 18 ey-
Mosolini, İngiltere ile de tekrar lülde Triyestede bir nutuk sör 
iyi münasebet tesisine doğru liyerek, Çekoslavakya mesele· 
yürüdü; 16 nisanda Roma da, sinde kayıtsız ve şartsız olarak 
Fransa ya aldırış edilmeden, İn- Almanya ile birlikte yürüdüğü· 
giltere ile İtalyaya Akdeniz ve nü ilin ettikten sonra, macar 
t<ızıldenizde mutlak bir müc;a- ve leh reviziyonculuğunun en 
vat vadeden ve 1937 son ki· bUyük taraftarlarından biri ol-

duğuna işaret etti. 
nununda aktedilmiş olan centil- 1938 soularında, İtalya poli-
mcn Agremanide kat kat aşan tikası, bir değil, bir kaç yoldan 
bir paskalye paktı yapıldı. yürüyen bir politika şeklinde 
Maamafili, yeni anlaşmanın İs- ortaya çıktı; bu politikanın beş 
panyadan geri çekilmelerine muhtelif münasebet noktası var-
bağlı bırakıldı. dır: Mihver, Londra, Japonya, 

Martın başlangıcında, Avus
turyanın artık hükümranlık ve 
istiklalini kaybetmek üzere ol· 
duğu belirmeğe başladı~ı ve 
Romanın Londraya karşı alaca
ğı vaziyet vuzuhsuz bulunduğu 

günlerde, Musolini, Romada çok 
ehemmiyetli olan iki ziyaret ka
bul etti. 

Bunun üzerinden bir kaç haf- İslam alemi ve Budapeşte ile 
1 ta geçtikten sonra, Musolininin Belgradda vaziyetler. 

1937 son baharında Almanyaya Fakat, bütün bunların arka-Lehistan dış bakanı Bek, Bal
tık bölgesinden ta Karadenize 
kadar olan sabada, ayni, alman 
politikasının Almanya için bir 
hareket sahası telakki etmekte 
olduğu yerlerde hir İtalya - Le
histan mesai teşrikini Musolini 
ile görüşmek üzere, İtalyaya 
gelmişti; bundan başka, imam 
Y ahyanın oğlu prens Hüseyin 
Seyfel İslamı da kabul etmişti. 
Bu ziyaret, cenubi Arabistanda 
İtalyan nüfuzunun güo geçtikçe 
artmakta olduğuna bir delildir. 

İtalya-Britanya münase~etleri 
bakımından, arap prensinin zi
yareti çok ehemmiyetli neticeler 
doğurmuş olduğu intibamı ver
diği halde, dış bakanı Bekin 
ziyareti, mihver politikasında 
beklenilen tesiri yapamadı. Bu 

kin ve propagandanın tesiri 
altında olduğunu gördüm. Lo- 1 
kantada başlayıp ta, kraathanede' 
gece yarısma kadar süren ko
nuşmalarımız sonunda İzmirli 
s~o~cul~r, izahatımı kabul etmiş 
gorunduler. Fakat, noktai na
zarlarının değişmediğine ben 
emindim. 

Mesele şu; Bizim emekdar 
fudbol ajanı haksız, bölge hak
sız, futbol federasyonu haksız 
Türk spor kurnmu umumi mer: 
kezi haksız, herkes haksız yal
nız o arkadaş haklı .. 

Fakat o gece hak;ız sayılan
ların tamamen haklı olup, ef
karı bulandırarak bulanık suda 
balık avlamkk isteyenlerin hak
sız olduğunu, o gün bana inan
mıyarak inanmış görünen genç
lerin de sonradan inandıklarını, 
son defa lzmire gidişimde ar
kndaşımdan öğrenerek ferah 
duydum. 

yapmış olduğu ziyareti iade et- sında bir dehşet halinde yilksel-
mek maksadile Hitler ltalyaya mekte olan İtalyan-Fransız mü-

naseb tlari bulunmaktadır. Bu 
geldi. Alman devlet reisi, 3 ma- fasıl İtalyan politikasının 1939 
yısta Romaya gelerek bir haf· da en bilyük vazife ve meşga· 
ta İtalyan topraklarında kaldı. lesini teşkil edecektir. 
Roma, Napoli, Floransa Hitlere ~-
eşsiz ve son derece tantanalı 
bir kabul gösterdi. Hitler ile 
ile Musolini arasındaki görüş
meler, Çekoslavakya meselesin
de tam bir anlaşma ile netice
lendi; fakat askeri bir ittifak 
yahut sömürgelere ait bir pro
je, İtalya ile Almanya arasında 
gerçekleştirilemedi. 

O günJer de, mihver o kadar 
parlaktı ki, bir çok politikacı
ların gözleri, İtalyanın diğer po
litik 'mellerini göremiyec:k de-
recede kamaşmıştı. · 

Bir köyümüze 
Altın havacılık madal

yesi verildi 
Mursalh, ( Hususi ) - Kö

yümüz; havacılığa olan yardımı 
ve bunun devamlı şekilde cer
yanı dolayısile bölge direktör· 
lüğünce bir altın madalye ile 
bltif edilm'ıştir. 
~ Yeniden yapılması evvelce ka

rar altına alınmış olan ilk oku-
lumuzun atılmış olan temeli hay
li yükselmiş bulunmakta Jır. İn
şaata hızla devam edilmekte ve 
öoümüzdeki yıl için yetiştirilme
sine çalışılmaktadır. 

Nitekim, iki italyan heyetinin 
Mançuko ve Japonyaya gönde
rildiğini, yabancı memleketler 
hemen göremediler; halbuki, bu Halkevİ 
heyetlerin göndezilmesindeki 
maksat, Avrupa ile Uzak Şark 
arasındaki münasebeti kati bir 
tesir yapacak şekle sokmaktı. 
Bu iki heyet, ni5andan hazirana 
kadar Mançuko ve Japonyada 
kalarak, gerek ekonomik gerek
se politik) anlaşmalar yaptılar, 
Romanın islam politikası ya
nında İngilsereye karşı bir 
İtayan zaferini ifade eden ve 
Avrupa kıtasındaki müstakbel 
politika inisiyatifini gös -
teren bu faaliyet esnasında, 
Musolini, daha yakında bulunan 
menfaatları da katiyen gözün
den uzuak tutmadı. 

Haziranın sonlarına doğru, 
Ciyano ile Stoyadinoviç Vene
~ikte buluştu; bir ay sonre da 
lmredi ile Kanya Romaya gel-
di. Bu görüşmelerin muevzuu, 

Başkanlığından 
1 Halkevimiz spor şubesi tara-
1 tertip edilip Büyk ve daimi Şe

fin ölümleri dolayısiyle tehir e
dılen sokak koşusu 21/1/939 
cumartesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. 

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

........ Abone şeraiti 
Yıllığı her yer için 6 lira. 
Altı aylığı 3 liradır. 

idare yeri: Aydında C. H. 
P. Basımevi. 

gazeteye ait yazılar için 
yazı i~leri müdürlüğüne, ilan
lar için idare müdürlüğüne 

'nÜracaat edilmelidir. ................................................. 

17 /1/39 S ~LI 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 

20 Kw. 
12.30 Müzik ( küçük orkestra 

şef : Necip Aşkın ). 1 - A. 
Rubinstein - Kostümlü balo sü
itiden - başlangıç. 2 - A. Ru
binstein .. Kostümlü balo süitin· 
den - Napoli balıkçıları. 3 -
Rio Gebhardt • Romans - viyo· 
lonıel ve orkestra için. 4 - J. 
Strauss - Polka. 5 - Hanns 
Schmidt - İnciler - vals. 

13 00 Saat, ajans, meteoroloji 

haberleri. 
13.10 Müzik ( küçük orke~-

tranın devamı ). 6 - Leopold 
Yeni dünyanın eski şarkıları. 
7 - F. Königshofer - Tirol 
entermezzosu. 8 - ltalo Az
zoni - Melodi. 9 - Gerhard 
Wiukler - Kemanın aşk şarkısı 
10 - Beethovcn .. Skoçya ha· 
vaları. 

13.40 14 Türk müziği Pl. 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği (Faslı he· 

yeti - Muhayyer faslı ). 
19.20 Saat, ajanı, meteoroleji 

haberleri, ziraat borsası (fiyat) 
19.30 Türk müziği (muhtelif 

oyun havaları ). 1 - Aç kapu 
oyun havası. 2 - Bartın oyun 
havası. 3 - Genç Osman oyun 
havası. 4 - Anadolu oyun ha
vası. 5 - Ödemiş zeybeği. 6-
Balıkesir zeybeği. 7 - İzmir 
Kordon zeybeği. Çalanlar : S. 
Yaver Ataman, Vecihe, C. Ko
zan, C. Çağla, H. Gür. 

20.00 Konuşma ( Hukuk ilmi 
yayma kurumu ). 

20.15 Türk müziği (şarkılar) 
1 - Hüseyni peşrev. 2 - Rah
mi - Hüseyni. şarkı · Acep na
zende şuhu. 3 - Suphi Ziya -
Hüseyni şarkı • Feryad ediyor 
bir gül. 4 - Rahmi - Muhayyer 
şarkı • Serapa hüsnü ansın. 5-
Reşad Erer - Keman taksimi. 
6 - Mustafa çavuş - Hisar pu
sel ık şarkı - Du çeşminden git

mez aşkın hayali. 7 - Hacı 
Arif bey - Hicaz türkü - Aman 

dağlar canım. 8 - Halk türkü
sü . Bülbül taşda ne gezer. 9-
Salahaddin Pmar - Hicaz türkü 
Hala yaşıyor. 10 - Sadettin 

Kaynak - Nihavend şarkı • Kir 
piklerinin. 11 - Eviç türkü -
Atladım bahçene girdim. Oku-

yanlar : Muzaffer İlkar, S. To
kay. Çalanlar : Vecihe, C. Ko
zan, R. Erer, R. Kam. 

21.00 Konuşma (Türkiye pos· 
tası ). 

21.15 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

21.30 Müzik ( radyo orkes
truı - şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - L. Van Beethoven : 3 ün-

cü Leonorr uvertür. 2 - L. van 
Beethoven : 6 ın~ı senfoni Fa 
majör ( Pastoral ). 

22.30 Müzik konuşmaları(F olk-

lor ). 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

imtiyaz. s:ıhibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendre:. 

Basıl<lığı yer 

C H P B:ısınıcvi 
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Aydın Belediye Reis
liğinden 

1 - Kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulduğu evvelce ' i· 
lan edilmiş olan Belediye elekt
rik santralına ilave edilecek 
motör ve teferruatının 12/1/939 
tarihinden itibaren bir ay için-

Senenin en Büyük Deve .Güreşi 

de pazarlıkla neticelendirilmesi
ne karar verilmiştir. 

2 - :Muhammen kıymeti 
24860 lira ve kati teminatı 
3729 liradır. 

21, 22son k"' nun 939 Cumartesi 
ve Paza Günleri Aydında 

3 - Bu işe ait proje .ve 
şartnameler arzu edenlere para- -----------1111111-----------
sız gönderilir. Pazarlık için ta
liplerin pazartesi ve perşembe 
günleri öğleden sonra Belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

1058 18, 20, 22, 24 

Aydın Tapu Sicil 
Mukafızlığından : 

Aydın Halk~vi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

Kaifa köyünün Sağıroğlu ye· 
ri mevkiinde doğusu batısı dere 
kuzeyi imam ailsi oğlu Salih 

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

geneyi Balkan ile çevrili 20 
dönüm tarla ve içinde 2 sak 
zeytin ve yine Basçıla mevkiin
de doğusu batısı Ali güneyi 
Takkalı oğlu Mehmed güneyi 
dere ile şevrili için da 1 O ağaç 
zeytini havi 15 dönüm tarla ve 
yine küçük oğlu yeri mevkiinde 
doğusu batısı dere kuzeyi sağır 
oğlu yeri güneyi Hafızoğlu Ali 
ile çevrili içinde üç ağaç zeyti-

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

yapılacaktır. 

ni havi on dönüm tarla ve yine 
gerenlik mevkimde doğusu Sa-
lih oğlu Ali batısı dere kuzeyi 
imam oğlu Mehmed güneyi Ali 
cavuş oğlu Ali ile çevrili olan 
lrebişin tarlası içinde 3 adet 
zeytin ağacı ve doğusu batısı 
dere kuze.Ai Mehmed gamsız 
güneyi molla Mustafa ile çevrili 
kl?rınlı tepe mevkiinde Haf tze 
ğülerek tarlası içindel 2 adet 
zeytin ve yine köy cirarında 

doğusu Musaoğlu Ali batısı ev
kaf kuzeyi Molla Mustafa gü-
neyi Mehmed karısı Fatma ile 
mahdut 4 ağaç zeytin ve keza 
çemenlik mevkiinde doğusu ba
tısı dere kuzeyi Höseyin Çetin 
güneyi dere ile çevrili 15 ağaç 
zeytin Nestan oğlu Salibin oğlu 
Mustafanın 50 · 60 senedenberi 
tasarrufunda iken 25 sene evel 
ölmesile karısı Fatma ile ken
disinden evel ölen hemşiresi 
Hamidenin oğlu Hüseyine kal
dığı ve Hüseyinin de 24 sene 
evel ölmesile karısı Keziban ile 
evlatları Salih ve Ayşe ve Fat
ma ve Kezibana kaldığından 
bahsile tescili için müracaat 
edilmekte olduğundan tarihi 
ilandan 15 gün sonra yerinde 
keşif ve tahkik ve tapu kaydı 
tatbik edileceğinden itirazı o-
ların bu müddet zarfında tapu 
sicil muhafızlığına veya keşif 
günü mahallinde bulunacak 
memura 1004 fiş numara~ile 
müracaatları ilan olunur. 1059 

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından 
Işıklı köyünün uzun serenli 

kuyu mevkiiode doğusu evkaf 
zeytinliği ve nalbant salih bah
çesi batısı yol kuzeyi demir 
yolu güneyi dondbrmacı ahdi 
ve oğlu adil ve karısı adile ile 
çevrili 13 dönüm incir bahçesi 
mıstan oğlu salibin oğlu musta· 
fanın 50-60 senedenberi tasar
rufunda iken 25 sene evvel öl
mesiyle karısı fatma ile ken· 
disinden evvel ölen hemşiresi · 
hamidenin oğlu hüseyine kaldı-
ğı ve bu hüseyioinde 24 sene 
evvel ölmesiyle karısı keziban 
ile evladları ibrahim ve ayşe 
ve fatma ve kezibana kaldığın
dan bahsile tescil için :müraca
atta bulunmuş ve bu yerin esa
sen kime ait oldugu bilinmediği 
ihtiyar heyeti tarafından şerh 
verilmiş ve mıstan oğlu salih 
oğlu mustafa üzerindede kaydı
na rastlanmamış olduğundan 
tarihi ilandan 15 güd sonra 
yerinde keşif ve tahkikatı ya
pılacağından itirazı r olanların 
bu müddet zarfında aydın tapu 
sicil muhafızlığına veya keşif 
günü ma hailinde bulunacak me-
mura 1003 fiş~ numarasiyle mü
racatları ilan olunur. 

1060 

~"'=1~":4"".oıııı;rcı;QP;ıJll.4:'11';1111_;q~~~~-~~'t;irı 
lt'l"~b ... ı!!ı;::iıllıı.ıtılllr•dJlıbdı.itıi~lııuıdııMlnı!uf ilıiiolllllı.jıllı.::d!JJ• dJ!ıi:dlıWıllıi:i~~ııwı '"llj 

:.~ Doktor Şevket Kırbaş :.

1
~ 

~ Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
:.~ entani hastalıklar mütehassısı :.

1 ~ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
~~ Süleymanın hanesin~ naklettim. t 

~l hastalarını her güa saat yediden sekize kadar ve ~J !] öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, !ı 
+j kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra +J 
~~ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- j 
•a toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) • + 
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·------------------------------------------------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVi 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~2 3212 

Saygı değer müşterilerimden 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 

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 Tesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fia tlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MAR/(ONi radyo 19t'l9 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın miişterilerimize iftiharla bildiririm. 

l2 ay veresiye satış 


