
-- - . - - - . - -

UdNCI YIL 
No : 435 

ÇARŞANBA 
18 

il. Klnun 1939 

idare 7eri 

Aydın 

C. H. P. 
Baıırnevi 

Sayısı : 100 Para = PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi Sayısı : 100 Para 
==::~~===-===~~;:::~~~~=~==::~=========~~~=~ 

Türk inkılabı 
ebedidir 

A. Gökbel 
.. Arklı daşımız Vasfi Çataloilu, 

dun ve evvelki gün bu sütunlar· 
ea yaıdığı .iki. b~· yaıı ile dik· 
~t ve baııretunızi çeken mU-

hım b~r mcvzua temu etti. Sa
nırızkı; Arkadatımızm bu yazı· 
larını okuyanlar davanın ehem· 
miyetini kavramakh ge "k 
mitltrdir. cı me-

Filhakika bir müddettenberi 
fısıltı nevinden deg .. il d h 
k . b" e er 
esın ır merak ve endişe ile 

~slmı ve .. doğ~uluğunu öğrenme· 
ge çalıştıgı bır takım rivayetlt:r 
ortada dolaşmaktadır. Aklı ba
şı~~a insanların omuz silkerek 
gulup geçtiklerine emin olduğu· 
muz, fakat kültür seviyesi benuz 

"'k 1 yu se memiş halkın kafasında 
~Acab.a) der gibi bir istifham 
ışaretı çizmekten hali kalmadı-
ğını gördüğümüz rivayetler ıun
lardır : 

. 1. - Güya ıapka yerine fes 
gıyılecekmiş f. 

. 2 - Mekteplerde din denle
rı okutulacakmış!. 
~ - Arap harfleri tekrar 

av et edecekmiş! .. Ve sair~ ..• 
ve saire ... 

~i~ kahve dedi kodusu mahi· 
yetını aşrnı,, oldukça dal budak 
salarak ilk '-t me'< ep muhitlerine 
ve çocuklar aruına kad 
kul k f ar •o-

ma ırsat ve imkanını b l 
muş olan bu asılsız · k" u -k' , çır ıo ve 
nan örcc şayıaları kim çıka 
yor? Alakadar makamı rı · 

k ann ~ 
uyanı Cumhuriyet b 
gayretli alı za. ıtıının 
inkilabın ~zı:~~ları sayesinde 
dile kaste e1Jmek maksa
yalanların ~ orta!a atılan bu 
iilse b"I aynagt bugün d~-

ı e yarın ve 
nacak h 1 ergeç bulu-
lerini 'akı~a:~~ız arasında zehir
ruht h dolatan yobaz 

1 . ~ aydutların maskeleri yüı 
a:~~n ~n kaldırılacaktır. Buna 

l ş_u~he etmiyoruz. 
nkılabın ger'ı d- . . . 
k onmes•nı ıate 

me deg~ıl h h . . 
ve . ' er angı bır sebep 
k~ vke~ııe ile onun birgün en 

uçü bir durakı • · ro · 'h . ama anı gcçır-
esı ı tımal ·n· d"· .. k . ı ' uşunrne bile 

ye~sız ve lüzumsuz bir mülaha-
za ~n ~-aşka bir şey değildir. 

Ç nku, bu tarzda bir dü ü ·· 
ancak h k Ş nuş 
I' . . mu a eme ve idrak kabi-
ı yetını kayb t . - -k kat e mıs çuru ve s<ı-

l
. kafalarda yer bula bilir. akli 

se un d ·1 
lar b"' enı ~n şuur sahibi inun 

B oyle bır şey düşünemezler. 
ununla bera her bü .. k d 

mızın · yu ava-
b" emnıyet ve istikrarla ta.-
~ı seyrinde yürümesi mill t' . 

zın hu • e ımı-
ya .. zur ve refahının sarsıotı-
d ugranıaınası için bugün d .. 

en daha unw 
lizırogeld'~~Y~oık davranmamız 

ıgını unutmamalıyız. 

Soruyorlar : * 
- Bir şey işitr Ş 

rine yine fes aı· .,ım. apka yc-
6 Yı ecekm· k 

teplerde din dersl ış, me -
c k · er, okutula

a • tedrısat arap h fl . 
yapılacakmış. muhtelit ~r d c_rıle 
kaldırılacak kız talcb . e rısat 

. ' enın ük-
.Sonu 3 Uncll SayFada Y 

Ebedi Şef Atatürkün 
Anıt kabrinin yeri tesbit edildi 

Ankara 17 - Buıün yapılan 
parti gurup içtimaında Atatürke 
yapılacak anıt kabrının tesbiti 

için seçilen parti komisyonunun 
mazbata muharriri komiıyonca 
yapılan tetkikleri ve varılın 
neticeleri izah etmiştir. 

Müteakiben bir kaç hatip ı5ı 
almış ve komisyonun teklif et
tiği yerler den başka müteadit 
yerler için takrirler verilmiş ve 
hatiplerin miltalaaları bittikten 

ıonra komisyonun tubit ettiii 
yerler reye konularak: 

1 - Eski Büyük Millet Mec
lisi yeri red, 

2 - Ankara kalesi Ü%erinde 
yapılmuı büyük bir ekseriyetle 
red, 

3 - Çankayada yapılmall 
pek aı rey almıştır. 

4 - Acet tepesi ittifaka ya· 
kın bir ekseriyetle kabul edil· 

1 mittir. 

G. Kazım Özalp 
istifa etti 

Milli müdafaa vekaletine General 
Naci l"ınaz tayin edildi 

-·-------------------------
Ankara 17 - Milli Mildafaa Vekili General Klzım Ôzalpın 

vekiletten istifası üzerine Mılli Müdafaa vekiletine General Naci 
Tınazın tayini yüksek tastika iktiran etmiştir. 

~--~~~~=;=;c·ı~==~===---~-

Mahmut Paşa --·-
Roma görüşme !erinde Mı
sır meselesinin bahis ev

zuu olmadığını söyledi 
Kahire 17 - Ayan m clis"n· 

de beyanatta bulun•n başvekil 
Mahmut paşa Süveyf kanalı 
hakkında muhtemel her hansıi 
bir görüfme için Mısırın bakin· 
ll1 teyid etmiş ve son rgörüıme
leri esnasında ne Mısırın ve e 
de Süveyş kanalının mevzuu 
bahis edilmediğini beyan ede-
rim demiştir. · 

Ajansın 
bir tekzibi 

Ankra 17 - Maliye vekili 
Fu::ıt ~ğralın n i .. tifa edeceği 
ve vekalette bazı değişiklikler 
yapılacağı hakkındaki son tel
graf guc:tesinin yazdığı habe
rin yalan olduğunu bildirmeğe 
Anado u ajansı mezundur. 

a.a. 
.......... x. •••• 

Lord Halifaks 
Pariste 

P.aris 17 ( A. A. } _ lngiliz 
Fransız hariciye nazırları bugün 
buraya gelmişlerdir. 

İngiliz hariciye nazırı lord 
Ha~if~~s doğruca İngiliz büyük 
elçılıgıne gitmiştir. 

Birinci köy ve ziraat 
kalkınması 

. =-~ : . 

Yazısının dünkü nüshamız
dan devamı ikinci sahifcmiz
dedir . 

lspanya Başvekili -· .. -
Gizli bir vazife ile Fran

saya gitmiş 
Londra 17 - Deyli Herald 

gazetesioin bildirdiğine göre 
ispanya baıvekili Neğrin gizli 
bir vazife ile Barseloodan ba-
reket ederek 6ğleden ıonra 
Pirene hududunu geçtiği ,aZSy· 
lenmektcdir, 

Neğrinin nereye aideceii 
gizli tutulmakla beraber Fran· 
sız hududunun açılması ve cum 
huriyetçi I.panya orauaunun ıllib 
ve mühimmatla techizi için 
Fran .. aya !On bir müracaatta 
bulunmtısı muhtemel görülmek
tedir. 

Alman ve Macar 
münasebetleri 

Bertin 17 - Alman hariciye 
nazırı Fon Ribtntrop Mac tr 
hariciye nazırı şerefine verdiği 
ziyafette bir nutuk söylemiştir. 

Fon Ribentrop bu nutukta 
iki memlt keti birleştiren bağla-
rı tesbit etmiş ve macar harici
ye nazırı da verdiği cevapta 
Mrcaristanın Almanyaya daima 
dostça bağlı kalacağını tebarüz 
ettirmiştir. 

Berlin 17 - Maca.. hariciye 
nazırı Çaki yanında Macarista
nın BerJin büyük elçisi olduğu 
halde hariciye nezaretine jgide· 
rek baric 'ye nazırı Fon Riben
tropla uzun müddet görüşmüı
tür. 

Kont Ciyano 
Yugoslavyaya gidiyor 

Roma 17 - Hariciye nazırı 
kont Ciyano bu gece saat 12de 
Yugoslavyaya hareket edecek
tir. a.a. 

Beden Terbiyesi 
istişare heyeti ilk toplantısını yaptı 

----------------------Ankara 17 - Beden terbiye
si kanunu mucibince genel di· 
rektörlüğün çalışma raporile 
diğer mevad Uzerindc kararlar 
almak üzere kurulmaıı kaoun 
iktizasından olan istiıare heye• 
ti bugün saat 10,30 ta Türk 
Hava Kurumu salonunda Baş• 
vekil Celll B~yar huzurile ilk 
toplantıaını yapmış, Başvekil 

Celil Bayar bir nutuk ılSylemit 
beden terbiyeai a-enel d~ektörl1 
general Cemil Tabirde işe baş· 
lad ığı güodenberi meşgul oldu:. 
iu iper üzerinde izahat verıniı· 
tir. 

f ,tişarc heyeti Çarıanba ıll· 
nii Türk Hava Kurumu aalo· 
nunda tekru toplanacaktır, 

a .a. 

Aydında bulunan 
v magara 

Bundan bir kaç ay evvel, 
mahreci evinde. bulunan bir 
mağara keşfettiğini bir istida 
ile maarif dairesine bildiren 
Osman oğlu kerimin bu istidaıı 
maarif vekaleti antikite ve mü
zeler müdürlüğünce incelenmit 
ve bu yolda şehrimiz maarif idare· 
ıine Aydında bulunan bu mağa· 
rada hafriyat yapılma•rnı ve ma
i'aranın hıngi devre ( paleoletik 
Ye neoletik)ait olduğunun araşb
rılma•ını istiyeo bir talimatoa• 
me gönderilmiştir. 

Bu t•limatnamede mağarada 

Fidan 
•• 

satıcılığında da sahtekar
lıklar oluyor 

Mabalinden auladığımıza ıöre 
Ödemişin bazı yerlerinde mey· 
ve fidanı yetiştiren ehil ve dü· 
rüst fidancılar old, ğu ve bun
ları tekrimizede getirip sattık
ları ilbi bu fidanlara benzeyip le 
aslı ve kalitesi bozuk olan ve 
naebil eller d~ intifa maksadile 
yetiştirilüp bu meyanda satılığa 

çıkarılan fidaolarınJa bulun
duğu mütehusıslarca nnzaridiı(• 

kati celbetmiş ve bunuD önüne 
geçil~rek bu nevi fidanların sa· 
tılmasına mani olunması iÖZe• 
tilmeğe başlanmıştır. 

Bundan böyle hüviyeti malüm 
fidanların satıcılarına ödemi, 
i'çeıi ziraat muallimliğioce bir 

belge verilecek ve kendilerine 
sorulduğunda belge ibraz ede
miyen fidancıların fidanlarının 
hüviyetsiz olduğu meydana çık
mış olacaktır. 

Binaenaleyh fidan alıcılarının 
fidan satıcılarından böyle bir 
belge sormaları kendi menfaat
leri iktiıalarından olecaktar. -·-

Defterdarımız geldi 
B. Naci Sıral' dan ! in bil Al 

eden vilayet dtfterdalığıoa ta
yin edildiğini evelce yazdığım&z 
Siirt defterdarı B. Snl~yman 
Ertok tthrimize gelmiş ve dün
den itil>.,-en Tasifelerine başla
mıflı rdır. 

kırık tabak resim bardak ve 
. mllmuil eşyaya rast gelinirse 

bu eşyaların büyilk itina ıarflle 

Mearif veklleti antikite ve mil

ıeler mildürlüiilne g6 derilmesi 
i•tenmektedir • 

Mümkün olursa maiaunın 
mainazyilmle fotojraflarının &• 

lınması talimat icababndaodır. 

Muhbir iatidaya gare matua 
bini mlltccaviz inaan iıtiıp ede· 

cck hacimde ve takıimattadır. 

Maarjf idaresi h•fr"yata ha· 
ıırlanmaktadır. -----Halkevinde 
Şoförlerin toplantısı 
Dün 6ğledcn evvel Aydın 

Belediyesine kayıtlı biltOn tö• 
förler Belediye Reiıi Bay Etem 
Mendr~s ve N'lfia Müdürü Bay 
F erid·Jı la. l irlikt c Halk evinde 
toplaomışl. rdı!". 

Bu toplant.da B 'Y Etem 
Mendres ı.end brinc Belediye 
kanun \'e nizamların• iuh l: fmİf 
Bay Feri dun da yol ve köprülc· 
rin bornlma se~eı;lcri üzeriade 
koııuşmu ,t.ır. 

1 . 

[ H~va rapo;;ı 
Ankara - Devlet Mc teorolo· 

. ji iş l eri ı..mum müdürhiğündea 
tebliğ" edilmiştir. 

Sühunet : saat on dörtte ya• 
pılan rasatlara göre ıündüz ıU· 
huoeti kara deniz kıyılarınd:ı 
bir derece düşmüş. diğer böl· 
gelerde 1-4 derece yiikıelmir 
tir. En yüksek ıühunetler Zoa· 
guldak ta 10, Sinop ta 11, Di~ 
yarbakırda 12, Bursa, ,Çanak· 
kale, İzmirde 15, Ar.i:alya lfi, 
Adana 17 derecedir. 

Yağış: 
Bugün baya Ege 'e Anadolu· 

nun cuenubu 9arluşında açık. 
diğc r bölgelerde bulutlu geçmiş. 
rüzgarlar Egede cenbu ıarkidea 
7, Kocaeli ve Orta Anadoluda 
ctnubu garbiden 3, Diğer böl
glerde en çok 5 metre süratle 
esmiştir. 

u .... mı 3 cüilrı . •ahlfcd• 

·. 
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-B·rinCi Köy Ve Ziraat 
alkınma kongre$İ-

-8-
c - Saglık zabıtasının ve bun 4 Bir yandan bn muazzam 

larla ilgili hastalıklarm polis damızlık ihtiyacım karşılamak 
enstitüsü ve jandarma mektep- diğer taraftanda köylüye ka· 
lerinde muayyen bir ·program zançlı bir yetiştirme temin et· 
hal inde ve qir veteriner miita- mek için 6 - 8 aylık erkek da-
hassıs ta.~afıl\dan qkutturulması. . nal arı alıp buğa olarak büyült-
. D • Bakteriyolog ve serolok mek üzeTe vilayet hususi idare-
ve peraz~tol k mütehassıs ye· lerile birlikte Ziraat vekaletinin 
tiştirme hususunda yurdun belli iştirak ile münasip yerlerde huğa 

• 
1 

başı!· mü~s.sesel~rirc hak veril- büyütme çiftlikleri tesis edilme-
mesi. si lazımdır. 

E - fsti~sal müessi!lerini~' bir Ş - Damızlık .huğa yetiştir-
araya · "toplaDmaları iktisat ve mesini ~ zamanla köylüye mal 

.. teknjk bakımdan f.aydalı görül- etmek ve bu suretle huğa ye-
melde ve keza yapılan pra~a- tiştirme çalışmalarını takviye 
r,atlar.m hazırlanma usullerinin · etmek üzere müsaid bölgelerde 
birleştirilmesi ve stanaarizasyo- esaslan kurulmıya başlıyan sı · 
nu. ve kontrollaqnm hususi bir şığır islahı ~örne~ yetiştirme böl· 
labatuar tarafından yapılması, geleri tesisine devam edilerek 
· F • :Yurdün bazı mıntakaları.. hun~n bütün memlelCete şamil 
nın hu.su~iyeti · göz önünde ' ta· bir hale getirmek ve örnek 
tulataK bilb~ışa du inli · kısrak ·. köy ve örn'ek yetiştirici teşkil 
ların tazminatlı olarak itlafının ,,e organize etmek lazımdır. 
müeyyideleştiril.mcsi, . Devlet müesseselerinde yetişti-

G • Müesseseler "-fcısaiınc!a · · rjlen buğa ve inekler tercihan 
b!Jkteriyoloji ·~e· seroloji ensti· bu 'örnek köy ve ötnek yetişti-

" tülerinc ' bifer kimya laboratu· ricilere verilmesi temenni olu-
arlarının da ilaye.si. · . nur. 

H • Teşlôlatı müdürlükle ida : 6 ·- Köyl~rde buğa · seçimi 
re eailen mezbahalarda bu öCle- yapılarak damızlık e..vsafını haiz 
vin veterinerler. tarafından ifa· · olmıyan bütün erkeklerin ihsa 
sınm muvafı~ olacağı. edilmesi ve damızlık , vesikası 

. 1. - 405 .. numar~lı .(kanunla olmıyan bu°ğaların sıfat yapma-
~ :nıukay.yet .muayenei . hayvaniye ları menedilmesi . l'azımdır • .& 

resminin ilgası. · 7 - Gerek tıbbi ve · gerek 
· 3 - · Komisy~tıuıı noktai na· hususi tohumlanmalardan azami 

. zarla.rı . sevgi ile sunuldu, istifade edilerek idah ye tek-
, ' ·Hayvan ;işleri komisyonu ri- sirde bu metodun kullanılması 

yasetine :, temenni olunur, 
Memleket sığırcılığının kal- 8 -· Sığır islahmı himaye ve 

kınması · hakkında komisyonu- te~vik içiıı her yıl her yetişti-
muzc.a muvafik görülen sığırcı· ricin~n kolaylıkla iştirak edebi-
lık r.aporu· kabu1 edilen ve muh leceği köy, nahiye, kaza, vila-
tevl~ati aoa<ldeier !llaliode heye- yet ve örnt!k bölgelerinde ser-
ti !1?1umiyeye arz oluaur( giler açılarak et ve süt bakım-
, . 1 - Memleket . sığırlarının larlndan fazla ağırlık, iyi ~üt 
isl~bİnda anll prensip ' böl~eleri verimi, !Yİ buja yetiştirme ve 
vekalet ' tarafından teshit edil- iyi dana besleme gibi muhtelif 

' . 
Jııiş olan dört yerli, şark kır· mükafatlar verilmesi lazımdır. 
mızı, yerli kara, boz ırk ve ,. 9 - Meoılekette çok noksan 
cenup kırmızı sarı ırklannı böl- olan dana beslemesini tanzim 
g.eleri dahilinde saf olarak et etmek ıçin dana· b~sleme. istas-
ve süt verimlerini arttırmak yonları (yetiştirme kooperatif-
üzere yetiştirmektedir. Bunun leri) teşkil edilmesi temenni 
için kanuni müeyyide konulması olunur, 
lazımdır. 10 - Ziraat bankası tarafın· 
~ -2~ -- Büyük şehirlerin süt ib· · dan sığır islah . bölgelerinde iyi, 
tiyaçlarını kısa bir zamanda damızlık evsafını haiz damgalı 
t~min etmek üzere münhasıran müseccel sığırlara ._boyunlarında 
ls.tanbul, Ankarr, lzınir, Bursa, o\duğu gibi köylüye kredi ve-
Aydın, Manisa ve Balıkesir vi- rilmesfoin temin edtlmesi lazım· 

• - -1 ., ' 

~lliyetlerinde on ilti senederıberi dır. . 
yetişti!ilen Montafon ve Mon · 11 - Müsaid bölgelerde hay-
tafon yarım kanları yetiştirme.. van sigortası işinin de ele alın· 
sine deva~ edilerek Türk Mon- ması ehemmiyetli bir islah'mev· 
tafonu yetiştirilmesi lazımdır, zuu olarak ele alınmahdır. 

3 - Kemiyet ve keyfiyet 12 - Sığırların islabında· mu-. 
itibariyle hiç bir zaman memle- . vaffak olmak hayvan yemleri
ketin daha kuvvetli ve ,daha nin islahile mümkün olduğundan 

başka mera ve çayırlar gelmek 
11erimli sı~ır ihtiy~cmı karşıla-

üzere hayvan yemi ziraatinin 
yan ve teşekkül atı uygun ol- organize edilmesi lazımdır. 
mıyan köy buğalarını iyi ev.saf- . 13 _ Sığır islahının he.def 
takilcrile değiştirmek ' için çok ittihaz edilen gayeye erişmesi 
muazzam olan buğa ihtiyacını için sığırın gerek canlı olarak 
kısa bir zamanda yetiştirmek ve gerekse mahsulatımn kıymet-
üzcre dört bin ~damızlık ineği lendirilmesi, satışının temin 
ihtiva e'mek üzere mevcut ,ha- edilmesi ve iç ve dış pazarların 
ralardaki sığır şubelerile İnanlı, tanzim edilmesi zaruridir. Bu 
Göle, ve Tokat inekhanelerini sebeple hayvan mahsulatının 
tam k'adro ile çalışır bir hale kıymetlendirilmesi işinin imal 
getirmek ve yeniden muhtelif ve Eat1ş kooperatifleri halinde 
bölgelerde beş damızlık boğa diğer zirai mahsullerde olduğu 
yetiştirme müessesesi açmak gibi şümullü ve ciddi olarak 
lazundır. de alınması temenni olunur. 

Sıhhat müdürü 
Kazaları mızda tetbirler 

aldırıyor 
Sıhhat müdürümüz B. Hayri 

Saymanın bir müddettenberi hü-
- kilm sürmekte olan grip ve ço

cuklardaki kızamık hastalığının 
biran evvel ve tehlikes!~ce ön
lenmesini temin için bu nevi 
hastalıkların ~hemmiyetle büküm 

sürdüğü bHdirilen Karacasuya 
gittiği ve orada lazım gelen 
tedbirleri ittihaz edeceği öğre· 
nilmiştir. · 

Karaağaçlı köyü 
940 yılında salmayı 

kaldırıyor 
Haber aldığımıza göre Kara

ağaçlı köyü 940 yılında salmayı 
tamamen kaldırmak · için hazır 
lanmış hulunmalCtadir. Bu müna· 
sebetle 938 yılı bütçesine koy
duğu tahsisatla 20 dönüm ara: 
ziden damuk yapmış ve buna 
130 lira sarferek 620 bir kar 
elde etmiştir . . 
~öy bütçe.sine mevzu 500 li

ra motöı tabsisatiyle bu sene 
bir motör alinmas1Da ve bu mo· 
törle men:resten "istifade cihe· 
tine gidilmesine ve bundan ha
sıl olacak kuClretle 200 dönüm 
wikdanİıda pamuk zerine karar 
verilmiş ve bn suretle de 940 
yılı başında salmaJlıp,, bu köy
de~ tamar~cn ilgası ~ol a gi· 
dilmiş- olmaktadır. .. 

Bu ·,suretle vilayetin salmayil 
kaldırma yolundaki İrşad ve . 

~ direktifleri tatbik sahasına 
edilmiş olacaktır .. 

~-

.Halkeyi . . . ~ : - . ,~ 

Başkanlığınq'!:n 
Halkevi~iz spor ~ubesi tara_

ter tip edilip Büyk ve daimi Şe
fin ölümleri dolayısiyle tehir e·
dılen sokak koşusu 21/1/939 
cumartesi günü saat 15 de ya-
pılacaktır. 1 

Evvelce yazıianların kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla
rmı hergün Halkevi bürosuna 
yazdırmalarını dilerim. 

Mahkeme röportajları: 

Mantarcılar 
. . ' 

Mantara bastılar 
Dün şehrimiz ::· Asliye Ceza 

mahkemesinde iki yankesicilik 
davasına bakıldı. 

Aydının Eğri kavak köyünden 
pazara gelip bir ahbabının evi
ni arayan Feyzullah adında bir 
ihtiyara musallat olan Nedim 
ve İhsan isminde 'Vanlı ve Erz
ruınlu ikj ınantarcı bu ihtiyar
dan başka bir de Ramazan pa
şa camii etrafında halı satan 
Ömer isminde birisine de tuzak 
kuran iki ahbap çavuş gibi
dirler. 

·Evvela ihtiyar Feyzullah din
lenildi": 

- Uıturacı Ahmet u!ltanın 
evini arıyordum. (İhsanı göstere
rek) bana şu adam takıldı. h

. le.de ben sana usturacı Ahmedin 
evini göstereyim! diye tutturdu. 
-Kendisine allah razi olsun diye 
dua ettim.. G it, git, git.. Şe
hirden epeyce uzaklaştık. Der
ken nereden peyda olduğunu 
bilmediğim ~ir adam (Nedimi 
göstererek) işte şu çıktı.. Ya
nı.'.ndan yıldırım gibi geçH. Ö· 
nümede bir· zarf düşürdü .. Bunu 
Ihsan denilen ve bana yol gös · 
terece~ olan şu adam aldı. Ben 
adamcağıza bağırdım arkasına 

bak~adı bile •. 

Bunun üzerine İh~n, " sus 
a~uca Allah ·k~~~dimizi verdi.. 

{ 2 1 · ' • J 

Gel, şuraaa şunu paylaşahm .. 
lçi~de ·para "var ! ,, dedi.. Ben 

' İ!ıİ'ar ettim .. Zarfıldüşuren adam 
tekrar yanımııdan döndü hızla 
geçti.. Bağırdım gine aldiTma

' <h .. Bira~ daha yürüdük .. Fakat 
·içime· şüphe yerleşmişti. . . 

Derken · krşıdan görünen ve 
beni şahsen tanıyan l:>ay Emin 
Ereze rastladım .. 

Bana sordu: 

- Amca nereye.! 
Ben us turacı ., Ahmed in evini 

aradığımı söyledim. O da bana 
yanımdakinin kim · olduğunu 
sordu: 

Onun bana yol gösteren bir 
bayır sever olduğunu bildirdim. 

Bu aralık, arkamdan bayın 

arkadaşı Nedim geliyormuş, 

Bundan şüphelenen Bay Emin, 
onların ne olduğunu eskiden 
tanıyormuş olmalımış k i: 
-"Amca dedi bunlar seni so• 

yacaklar.,, 
bu söz üzerine etrafımdakilerin 
savuşmak üz~re sağa sola sap
tıklarını gördüm. 

Rast geldiğimiz bekçi ile Ne· 
dimi tutturduk şimdi de huıuru 

· ad~letteyiz ! u 

Diğer davacı, Aydına her 
hafta hah satmak üzere gelen 
bir halıeı ve kilimci olduğunu 
söyliyerek : i 

- Bu dedi ( Nedimi göster
di.) Bana geldi. Kilim alacağını 
fakat bir defa evin ölçüsünü 
görmemi ve ona göre kendisine 
kilim vermemi istedi. 

Sergimi Yalnız bıraktım .. Ya
kın dediği evin yolunu tuttuk .. 
Yine ihtiyarm dediği gibi git 
de git .. Yolda ayni vaka bana 
da oldu.. Zarf alıp vermeler, 
(Oh kısmet çıktı!) demeler be
nim içimi gıcıkladı .. İyice kuş
kulandım sergime döndüm. O
nun ~lacağı kilimin bana hıra· 
kacağı karından vaz .. geçtim. 
. İşe polis veziyed etti . Ya
kalandılar. Maznunlar, poliste 
vakayı olduğu gibi itiaaf ve 
davacıların iddiasını kabul et· 
tikleri halde mahkemede inkar 
yoluna sapmıçlardı .. 
· Dinlenen şahitlerin şehadeti 
birbirini muntazaman tutmuştur 

Yalnız Nedimin diğer bir cür· 
mü sabit olduğundan ceza tes
bit edilemedi. 

Nt:dimin bu cürmü, sahte nü
fus tezkerasi taşımakta olma
sıdır. 

Edebiyat ve küıt··r 
sayfamız! 

Nadi adında birine ait "Olan 
nüfus kağıdını, bu ismin niha
yetine bir M ilavesile Nadim 
yapan mücrümün, bu işten çok
tan Nadim olduğu11da aşikardır 
ama .. Sabıkalarını tesbit etmek 
ve mezkur nüfus kağıdıma tah
rif şeklinin doğru olup !olmadı
ğını mahlinden sormak üzere 
ve ikisinin de muayyeı:ı ikamel
gibı olmad ığından tahkikatın 
sonuna kadar tevkifleri karar
laştırılarak duruşmaya son ve· 
rildi. 

(Aydın), okuyucularına (E· 
debiyat ve kültür) sayfası 
diye bir sayfa açmiık üzere 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu 
~aVfa, haftanın yalnız Salı 

günlerinde olmak üzere tesbit 
edilmiştir. 

Bu sayfa, içimizde yaşıyan 
genç istidatları yıtittirmek 

gayesini güdecek ve onlara 
haf tada bir gün,her devrin belli 
başlı Türk yazıcılarından birini 
tanıtmağa çalışacaktır. Bu say
fa için gönderilecek yazılar, bu 
sayfa için ayrılan heyetçe se
çilecek ve iyileri sayafaya 
mal edilecektir. 

Edebiyat sabif esi için yazı 

' gönderecek okuyucularımızın 

şu şartlara riayet etmesi la
ztmdır: 

1 - Yazılar ve şiirler kısa 
olacaktır. 

2 - Gönderilen yazı; hika
ye olursa, mahalli olacak en 
çok 1,5 sütunluk yer işgal ede
cek büyüklükte bulunacaktır. 

3 - Ayrıca seçilmiş nezih 
ve kendisinden istifade edile
bilecek olan fıkralara da yer 
verilecektir. 

4 - Gönderilen yazılar, 

yeni harflerle ve kağıdın yal
nız bir tarafıoa yazmak şart ile 
yazı işleri müdürlüğümüze 

gönderilecektir. 

Çine belediyesinin 
istikrazı 

Çine kasabasının elektrikle 
tenviri için yaptırılacak elektrik 
tesisatına karşılık olmak üzere 
belediyeler bankasından bir is':. 
tikraz temin etmek üzere gecen 
baftd Çine belediye reisi Nuri 
Güngör ile belediye meclisi aza
sından Mustafa Anbarcı Anka' 
raya gitmişlerdi. 

Haber aldığımıza göre Beledi
yeler bankası Çine belediyesine 
bu iş için yirmi bin lira ikraz 
etmeğe karar vermiştir. 
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rtaklarkö •• u 
1038 hesabı katisi auna eren 

ve hesap neticesinde büyük fa- -
aaliyeti göze çarpmış olan Or· 
taklar köyü : vilayetimizin he
men en kabiliyetli, büyük ve 
ileri bir köyü halindedir. 

Vilayetin adeta bir transit 
merkezi olan bu köyümüzün 
1938 yıh hesabı kati neticeleri· 
ni aşağıda göstermekle beraber 
köy muhtarı Mehmed Güneyin 
de köy için olan teşebbüs ve 
çalışmalarından kn aca bahse.
deceğiz. 

Köy idare heyeti ve köy d C' r
neğinin, merkez köy büro~u 
şefi Emin Aybar.;ın bulunma!ile 
yaptığı 1938 hesabı katisi top 
lant?s nda, l öyün 1938 de ba
şardığı işlere sarfedilen para 

dan başka köy •andığında 
37 

• 38 yılı salmalarandan 1500 
li ·a bir bakiye görülmüştür. 

Bu para ile salmanın kaldı· 
rılınası veya ~zarni tekilde azal. 
tılma9ı için görüşmeler yapıl
mış ve tekliflerde bulunulmuştur. 

. Ezcümle köylülerden B. Ham
dı Çakmak, köy Sınırları dahi
linde bulunan ve vakıflara ait 
ola~ incir bahçelerinin köy ma
nevıyet şabsiyesi hesabına alın
masının ve l,öy gelirine bura
dan da nyrı bir gelir temin 
edilm · · 

. csının ve senevi gaz id-
h.alıne. Yararlı tekilde köy bari-
cıne hır dop . d 

1 
.. z .. o ınşaıının a u-

uınlu olacağını ve böyle bir 
depo yapılmasını teklif etmiştir. 
Toplantıda, bu koca köyün 

elektrik i htiyacı göz önünde 
tutularak, bu mesele üzerinde 
durulmuş, köy muhtarı Mehmet 
G~ney • elektriğin ucuza mal 
edıl~e"~ için köy şahsiyeti ma
nevıyesı namına ihdas edilden 
ve Söke yolu üzerindeki köye 
bir kilo metre mesafede bulunan 
~'•.lığın alt tarafında, 15 metre 
ırtıfa veren sudan istifade et· 
mc . çarelerini ve bu suya bir 

~~rbın otu~~ularak aynı zamanda 
ır ~u degırrneni tesisini teklif 

etmış ve teklif üzerine Nafıa 
Vekaleti ve ~mühendisliği tara
f~ndan yapılacak hir proje üze
rıoe butüa heyete tetkikat yap
tırılması kararlaştırılmıştır. 

Köyün yapılan 938 hasbı 
k r · d a ısın e, haliye ve subıka sal-
ma ından 1018 lira 59 kuruş 
tahsila t yapılmış, 1540 lira 1 
kuruş gelir temin edilmiştir. 

Hasılattan tahakkuk eden 
1325 lira 11 kuruştan 1151 lira 
~9 kuruş toplana bilmiş l 72 
lıra 22 kuruşta tahsil edilmek 
üzere S39 za devredilmiştir. 

?rtaklar köyü 37 - 38 yılları 
resım ve harç g elirlerinden 405 
lira 60 kuruş temin ve bunun 
375 lira 60 kuruşunu ta hsil et
miş 30 lirasını da 939 za be 
rayı tahsil bırakrnıştır . Yine bu 
k .. d 
. oy e para cezalarından 110 
lıra 75 kuruş tahakkuk ettiril 
m·ş oblup tamamen t a hsil edil
mış ulunmnktadır. 

Türlü gel" l f 
ır er aslından 86 

lira 77 kuruş tahakkuk ve' bu-
da tamamen tahsil edilmiş bun
dan başka 176 lirada k" .. 

k. "h . oyun 
e s ı ı tıyar ımamına ema t 
t d. ne en ev ı olunmuştur. 

Köy muhtarı Mehmed güne 
ş~hsi faaliyeti ve tcşvikleril~ 
koy rnezarlığı~etrafınde 800 delice 

aşılatmış, Süke yolu üzerinde yol 
fazlası bulunan yerlere 10.000 
kavak fidanı v~ yine ayni fi
danlığın üzerindeki Tepeciğe 
köy maoeviyeti şabıiyesine ge· 
lir temini gaye ini gözeterek 
300 delice diktirmiş ve bunla
rın tutmasına sarfı mesai etmiş 
ve muvaffak olmuştur. 

Bu işler için bütçeye konulan 
85 liradan 84 lira 62 kuruş 
aarfedilmit üst taraf imece ile 
yaptırılmışbr. Ayrıca köyün 
manevi şahsiyeti n:ı mına 56 
arz miktarındaki incir bahçe
siyle 110 kök zeytin ağacının 

bakım ve imarına da 2'2 lira 
50 kuruş safedilmiştir. 

Zararlı hayvanlarla mücadele
için köy gelirinden 420 kuruş 
sarfiyle İs tiril< nin alınmış kö
peklerı imha için kullanışmıı 
üst tarafı avcılara bırakılmıştır. 

t(öy pazarını mütakıp hu,ule 
gelen süprüntüleri ikabında tc• 
mizlemek için 28 lira 3 kuruş, 
köy okulu tamir, temizlik ve 
sair masraflarına da 125 15 ku· 
ruş, tenvir ve İrşad masrafına 

52 lira, sağlığa 125,83 kuruş, 

içtimai ya .. dıma 45 lira 15 ku· 
ruş verilmiş, köy içiode yaptırılan 
kaldırımlara da 842 lira 46 ku
ruş harcanmıştır. Bundan ba1ka 
938 hesabı katisi incelemesin:le, 
köyün manevi şahsiyetine ait 
emlabin vergi borcu olan 94 li
ra 86 kuruş da ödenmiştir. 

Bu sarfiyata ilaveten köy sı
nırlarını açmak ve ayırt etmek 
için de 130 lira v-erilm iş bu su
retle 938 yılı hesabı katisi 3361 
lira yirmi kuruş sarfla ve 548 
lira da 939 za borç olarak de .. 
virle tesbit edilmiştir. 

Ortaklar köyünün sen~vi 
eşya idbalitı nevi miktarlarını 

da şöylece teıbit etmiş bulun· 
maktayız: 

Bugün senede, 12,000 liralık 
buğday, 5000 liralık darı, 2,500 
liralık arpa, (22,000) liralık pet· 
roli 1,500 lıralık motorin, 5,000 

liralık ali.ta zürraiye, 5,SOOliralık 
kasaplık hayvan, 9,0)0 liralık 
müskirat, 25,000 liralık tütün 
ve signra, 3,000 liralık kibrit, 

10,000 lir.:ı lık mar,ifatura, 3.000 
l'ralık kereste i jhal etmektedir. 
mukabil ıhracatı isej 50000 li
ralık incir, 1000 li r alık tane 
zeytio, 7500 liralık zeytinyağı, 
4500 liralık kömür, 300 liralık 
bakla, 3000 lira lık hayvan sa 
tışı, 500 liralıkık kümes hayva
natı ve yumurtaları, 1000 liralıkta 
müteferrik sair maddelerdir. 

Bütün bu rakamlar göstai
yor ki, Ortaklar köyü, hemen 
hemen en nıüterekki bir köy 
se viyesine ulaşmak üzerE dir. 
köyün diğer bir hususiyeti 
ve tekimülüna amil bir diğer 
şey de Aydın-Söke Aydın-İzmir 
ve Söke - İzmir yolu üzerinde 
bir transit merkezi halinde olu
şudur. 

Köyün çalışkan genç muhtarı 
orada ve aziziye üzerinde tün l 
inşasında çalışan Aral şirketi 
müeahhitleriyle temas ve onla 
ra ricası, kendilerinin de yüksek 
kalbliliklerinin buna ilavesiyle 
şimdi köy içinden geçen ve tah
minen 1000 metre uzunluğunda 
bulunan Aydın - İzİnir yolu üze· 

ebedidir L..·----m:aızes:ııc _.._.,...q'l::: Muhtemel h ava vaziyeti: 
Baıtarafı 1 inci sayfada 

sek tahsil göı meleri yasak edi· 
lece km iş. 

Kimden işittin bu haberi? 
- Ne bileyim öyle ıöylüyor

l~r !. 
Cevap veriyoruz: 
- Yalan ve ilave ediyo: uz 

kii bizi asırla1 ca bütün bir in
sanlık ve medeniyet dunyası 
karşısında gülünç vaziyette bu· 
lunduran fesin artık ikılap Tür· 
kiyesinde yeri yoktur. 

Zengin dilimizin yazı ile ifa
desine zorluk veren, bizi f~o, 
bilgi ve kültür aleminden u
zaklaştıran, halkımtzın cahil 
ve hata echel kalmasına sebep 
olan arap harflerinin tekrar 
avdet etmesine imkan yoktur. 

Kafalarını müsbet ilimlerle 
doldurmağa ve bu suretle yarı
nın büyükleri olmağa azmetmiş 
ve med~ni dunyanın her t urlü 
ilerleme ve yükselmelerine ayak 
uydnrmak mecburiyetinde bulun 
muş olan çocuklarımız, layik 
cumhuriyet idaresinde eğe r ih
tiyaç varsa din der.-lerini ve 
dini akidelerini aile muhitlerin· 
den öğrene bili ler. Ve bu, her 
medeni millette ve her medeni 
memlekette böyledir. 

Çocuklar mızı, daha, küçük 
yaşta iken kadın erkek gibi 
cinsiyet farkı gözetilmeksizin 
cemiyet hayatına a ıştırmak, 
onlan, ayui vataı ın ve ayni cemi· 
yetin i~e yarar birer uzvu olarak 
yaıına hazırlamak, c emiyet bü: 
tünlüğünü parçalara ayıran bir 
takım telakki farklarını orta 
dan kaldırmak gibi muasır ter
biye sisteminin memlel<etimizde 
de tatbikinden başka bir 
şey olmıyaa muhtdit tedris usu
lünün kaldırılması varid d~ğildı r. 

İnsanlık hakkını ve hayat 
hürriyetini kazanmış olan Ttirk 
kadını şeriatçı zihniyetinin is
tismarından, erkek elinde bir 
kukl •, bir oyuncak olmaktan 
kurtulmuştur. Cumhuriyet dev· 
rinde Türk kadınınında her 
Türk delikanlısı gibi kaf.tsını 
bir ılim hamulesiyle doldurmak 
istediği takdirde bütün gençle
r imize kapılarını ardına kadar 
açık bulunduran irfan m üesse 
aelerimizden faydalanması gayet 
tahii bir haktır. Onun bu tabii 
hakkına engel olmak cumhuri
yet devrinde hiç bir devlet ada
m nın aklından bile geçmez. 

Nihayet bütün bu güzel, ~y~ 
ve faydalı inkılap har~ketlerını 
ölümiyle ardı ada~ .. göz __ yaşla r ı 
döktüğümüz ve butun dunyamn 
tabutu önünde hürmetle bllş 
eğdiği ebe Ji şef "A ~atıir k ~ap
mış ve henüz ıaglıgında ıken 
Türk gençliğine ve ~ahraman 
ordusuna milli bir vazıfe olarak 
ema ıct etmiştir. O halde yü· 
rüyen bu inkilap kervanının 
ardından gelen bu ulumalar ne 
oluyor. Yoksa örünı cekli kafa
larda yine akrepler ve ifritler 
mi kımıldamağa başladı. 

Başımızda Milli Şef K hrnman 
İnönü ve em(inde yürüyen 17 
mi yon Türk milleti Ebedi Şefin 
yarattığı ~inkılabı e bede kadar 
yaıatmak ve b ükseltmek ıçın 
and içmi~izdir . A. Gökbel 

rindeki kaldırımın inşasına gi
rişilmi ş bulunmaktadır. 

Çalışkan ve müteşebbis muh
tar Mehmet Gön eye bu ve bu
na benzer çalışkaıılıkl~rı ve ora
da vazife sahibi ( 4.ral ) şirke
tinin de, hamiyetine bu yönd n 
teşekkürü borç sa,;maktayız, 

18/1/39 ÇARŞAMBA 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 

12 30 Türk 
13.00 Saat, 

müziği - Pl. 
2 jan<1 meteoroloj i 

haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Riyaseti 

Cumhur bandosu · Şef : İhsan 
Künçer ). 1 - lbo Gotos • İ"J
panyol marşı . 2 - P . Lacome 
Laferia - l<ipanyol s üiti. No. 1 
L "s T oros . No 11 La Reja. No. 
lil L " Zarzue,a . 3 - F. Lehar 
Oie Lustige Witwe - potpuri 
4 - E. Grieg - Norveç da nsı 
No 2. 

18.30 Proğr:ı m. 
18 35 Türk muziği ( İncesaz 

sultani Yegah faslı ) Okuyan : 
Tahsin Karakuş . Ç ~ lonlar : H. 
O rm1n, E. Kadri, B. Üfler, H. 
Gür, H Tokay. 

19 35 Konuşma. 
19.50 Türk müziği ( Peşrev 

ve şarkılar ). 1 - Şehnaz peş

revi. 2 - T c. nburi Cemil - Şeb 
naz ~arkı • F eryadki feryadıma. 

3 - Hafız Yusuf - Hicaz şar 
kı - Sevdayı. 4 - Hafız Yusuf 
Hicaz şarkı - Aşık oldum k uzu
cağım. 5 - Kemal Niyazi - Ke
mençe taksim. 6 - Tatyos -
Hüzam şarkı Kağıthanede. 7-
Dede - Yürük semai · Rebi aş

kın fa. 8 - Yusuf paşa - Hü
zam saz ıcmaisi. Okuyan : Sa
di Hoşses. Çalanlar : Vecibe; C. 
Çağla, K. N. Seyhun, Refik 
Fersan. 

20.20 Konuıma (\tiza h saati) 
20.40 Saat, aj .uıs, meteoroloji 

haberleri ziraat borsası (f ıyat). 
20 50 Temsil (Fırtınadan son

ra ) yazan - İbnir. e tik Ahmet 
Nuri merhum. 

21.20 Muzik (küçük orkestra 
şef : Necip Aşkın ). 1 - F r itz 
Recteuwald · Viyana müzikleri 
potpuri. 2 - Wıl ı i Richardz-İlk 
baharda bir çift aşık - uvertür. 
3 - Hanns Löhr - Hülya ge
cesi - vals. 4 - Amadd - Scı z 
çalan aşık süitinde u • Aşk rü
yası. 5 - Hanns Löhr - Mem 
leketten memlekete - muhtelif 
memleketlerin melodileri üzerine 
Rapsodi. Johaones Brahs - Ma 
car dansları · N o. 1 ve 2. 7 -
Beetlıoven - Menuetto - Sol Ma
jör. 8 - Victor A ubert - G ö
bekliler resmi g . çidi. 

22.20 Saat, e sha m, t ah vila t, 
kambiyo - nukut borsası (fiya t) 

22 30 Müıik ( senfonik plak
lar ). 

23.00 
23.45 

Müzik ( dans plakları ) 
24 Son ajani h;ıberleri . 

Abone şeraiti ........ : 
~ .... ~ıllıgı her yer için 6 lir~ . i 
: Altı aylırı 3 liradır. · i 
; idare yeri: Aydında C. H. ! . . 
! P. Basımevi. 
f ga:ıeteye ait yazı l:ır için : 
i yuı i~leri müdürlüğüne, Han- ~ 
i }ar için idare müdürlüğüne : 
i '11 Ür&r.ııat e dilmelidir. : 
~ ....................................... ........ : 

lmtlyaı ı;'l lıibi ve Umumi Ne~riyat 

Müdürü : Et e m Me ndre.. 

Basıldığı yer 

C H P Basımevi 

Bugün Ank arada ha va bulut · 
lu ve rüzgarnz geçmişt ir. Sü· 
hunet 7 dert: ce, h ava t azyiki 
1024 rn:lvard ı r. 

Bugün L tanbulda hava a z 
bulutlu geçmiş, rüzga r cenu bu 
garbiden iki metre süratle e s· 
miştir. Sühunet 11 derece ha va 
tazyiki 1023 milvardır . 
Komşu memleketlerde : 
Bu gün hava Atinada açık, 

Se lanik, Sofya, Belgradda bu· 
lutlu, Odesa , Sivastopolda ka
palı gecmi, ve rilıgar Oce~.a 
ve Si vastopolda 12 metre su· 
ratla esmiştir. 

S ülıünet Stlaııikte 12, Atina· 

da 15 de recedir. 
yurd umuz doğu A nadoludan 

g elen yüksek tazyikın altında 
olar ak yarın kavanın Trakya. 
Kocaeli ve Karadeniz kıyıların
da ka palı, Egede kısmen bulut
lu, diğer bölg. lerde bulutlu ge
çeceği, ruzgarların Anadolunun 
cenubu şarld sinde ş.ima lden, 
Trakya, Kocaeli ve Karadeniz 
kıyıla · ında cenuptan, diğer böl
gelerde garpten, ve Karadeniz 
den kuvetlice, diğer bölg ele rde 
mutedil e:ıeceği tahmin edilmek 
tedir. 

ili 
Aynın tapu sicil 
mulıaf ızlığıudan 
Aydının Gölcük l< öyünün mu5 -

luk b\ leni mevkiinde şarkan 
solak oğlu Muatafa garben ta
rik ş imalen kabil oğlu Süley
man cenube n ta ik ile mahdud 
3 dönüm tarla arap oğulların
dan Yusuf ka ı ı s ı ve Hüseyin 
kızı Emir Ayşe ve k ız ı Sclve rin 
.senetsiz sur etiyle m :ı ll arı oldu

ğund rn t a puda ~a~·dı bu!unm.~
dığından ilan tarıhınden J.1 g un 
sonra mahalline tahkik memuru 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde ayni bir 
hak iddiasında bu unanlar var· 
sa ellerindeki mut eber vesikala
riyle birlik te 1009 fiş nu mara
siyle Aydıu t apu ~icil muhafız 
lığına vey. h J t ye •in de buluoa-

k m m ıra m jı aca atla rı J.an 
c ' . 1063 olunur. 

Aydın tapu sicil 
l\1ulıa f ıı.hğın dan 

Gt rm\!ncık mesudiye maha~le: 
w M h ed Zencırcı sinden sngı e m . _. 

. lu Ahmed evi ile Alı Egın evı so • 
o vast hoıı arsası aı kası N u.r~ 
Z . . ·ı 0-nü yol ile çevrılı ~ı c ırc ı ev 
bir kıta e v eca:.en ha lil oğlu 
Alinin senetsiz malı iken 936 
da ö mesile kardeşleri Me bmcd 
ve S üleyman ve Ayşe ve fatma 
ya kaldığı ve bunlarda ?eı men
cik beledı yesinden tastıkak ge
tilen ilmühaber mucibince ye
neden tescili istenilmektedir. 

Tapu sicilli üzer inde yapılan 
araştırma soncasında kaydı .0~
madığından ilan tarihinden ıtı
baren 12 gün sonra mab~lline 
keşif ve tahkikat yapma~ uzere 
bir memur gönderilecek tır . 

S özü g eçen yerde ~ül.kiyet 
veya herhangi bir hale ıddıasın
da bulunanlar yarsa yerinde 
bulunacak memura veyahut o 
güne kadar tapu s icil muhafız
lığ na 1010 fiş sayısiyle müra

caatln rı ilan olunur. 1064 
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ilin 
Aydın Belediye Reis

liğinden 
1 - Kapalı-zarf usulile . ek

siltmeye konulduğu evvelce i
lin edilmiş olan Belediye elekt
rik santralİna ilave edilecek 
motör ve teferruatının 12111939 
ta~ihinden itiba~eo bir ay için
de pazarlıkla neticelendirilmesi
ne karar verilmiştir. 

Senenin en Büyük Deve Güreşi 

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

.21, 22son kiınun ·939 Cumartesi 
·ve Pazar Günleri Aydında 

----------· ...... ·----------
. 3 - Bu işe ait proje ve 
ş'artİıameler arzu edenlere para
sız gönderilir. Pazarlık için ta

. lip~e~in pazartesi ve perşembe 
· • günieri öğleden sonra Belediye 

encümenine müracaatları ilin 
olunur . . 

...; 
'1038 18, 20, 22, 24 

Aydın :Hcilkevi. Şoşyal Yardım 
Şiihesi Menf~atine 

1 f • 

. ltydtn Tapu sicll 
p• 

.r . muhafızlığından . Mükafatlar : Bi;inciye 40, ikinciye 20, Üçüncüye 10 lira ve birer Halı 
Çu\hal.ar köyünün yediler 

"tne~linCle tarafları mubacır Ali .. 
ağa:".ve aurmuş' ~e m~vlüt ve 
yol ile mahdut 200 .. ağaçla zey:- , 
tinlik kara oğla~ 

1 
oğlu Mehme- · 

din ceddinden ~kalmak suretilc 
~ . . 

ta~arruf,unda ik~n ... 45 ıene ev.el 

Aydın İzmir, ve Denizlinin şimdiye kadar bir çok güreşlerde 
Birincilik Almış .&n Meşhur pehlivan '. Tülüleriniİı iştirakile 

yapılacaktır. 
.verasetile . evlatları . Mehmed ve 
S!llih • hil<\hara bunlarında ve-
fatlarile evlatları Fatma ve I . • 

Keziban ve. Ayşe ve.İbrahim ve~ 
• .. t .. t . .. . ... 

Emin ve M~lim,d 1kaldıiından 
bunlarda Durmuşa satacakların

. dan b'lhsi~ . tescili için müraca-.. . 
atta bulunmuş ve tarihi ilandan 
11 gün sonra yerinde keşif ve 

·tahk~k v~ tapu . kayıtları tatbik 
caileceğinden itirazı olanların 

' • .,. :i .. ... 

.... bu müddet ~arfında tapu ııicil 
muhafızlığına 1veya .keşif günü 
mahallinde bulunacak memura 

l008 ffiş numar~ile müracaat-
.ları i an olunur.' 1062 . 

. -.: ..' ' ~' .... jJ~~ ... 
Al/dıtı tapu sicit 
mu haf ız/ığından 

' iİ. 

Germencik nahiyesinin kızılca 
gedik köyünün köylük mevkiin-
dc .doğusu muhtar koca Meh
met batısı arap oğlu Şerif Ali 
kuzeyeyi çakır gel oğlu Durmuş 

güneyi Erbeyliden terzi oğlu 
Nasuh ile çevril 15 dönüm 40 
sak zeytinli incir bahçesi deli 

Ali oğlu Aliden teferru serctile 
Mahmut oğlu Himmetin tasar
.ı:ıfunda iken 330 senesinde 
ölümüle validesi Ayşe karısı 

Emire ve oğlu durmuşa Durmu-
• şun da 338 .senesinde vefatile 
velidesi Emire ile amucası Hü
seyin ve hemşiresi Ayşeye Ay
şenin de 933 de vefatile oğlu 

'ilin 
Aydın Belediye Re

isliğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin-

e bulunan kurtulut mahallesin
de 299 ada 7 parsel numaralı 
~e 202 metre murahb!lı arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretiy
le satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi 30 kuruştur . 

3 - İhale bedeli peşindir . 
-4 - İsteklilerin şartnameyi 

gfü'mek , Uıere yazı işleri müdür-· 
. lüğüne, arttırmaya iştirak et-

mek üzere 455 kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle birlikte 
19/11939 perşembe günü saat 

15 de belediye daimi encüme
nine müracaatları ilan olunur. 
3. 8, 13, 18 1023 

Hüseyin ve kızı Hanireye kal
dığından bahsile Hanire tarafın-
den tescili ıstenildiğinden tari
hi ilandan 11 gün sonra yerin· 
de keşfi ve tahkik ve tapu 
kaydı tatbik edileceğinden iti-

razı olanların bu müddet zarfın· 
da tapu idaresinde veya keşif 
gunu mahallinde bulunacak 
memura 1007 fiş numarasile 
müracaatları ilan olunur. 

1061 
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? Doktor Şevket Kırbaş !J 
!• Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ;~ 

entani hastalıklar mütehassısı :tl 
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu :~ 
~~ Süleymanın hanesine naklettim. •l 
t•~ hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ~:) 
~·~ öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ı•l 
c!1 kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra •l 
(•J eder. Vercmlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- •i 

· [•) toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) j•l 
·~--ıı;ıı~·~ıı;ıııı;ıııı;t~~ld"~IQl';'ll;'l~IJ,;'irı;ıt~ ... ~l~~~ıı:a~ "1 
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MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

~AYDIN - DEMIRYOLU CADDESİ .\! 3212 

... 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

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

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz Hatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONİ radyo 19t'l9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış .! _______________________________________________ __ 


