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Meclis Parti Grubunda Mühim Bir Celse 

Başvekil Celal Bayar 
Yeni bir şirketin çirkin hareketleri 

hakkında izahat verdi 
. Ankara 24 (A.A.)- Cumhu

rbıyet Halk partisi kamutay gru-
u bu .. 2 

H gun 4111939 rt:iı vekili 

J asan Sakanın reisliğinde top· 
anmıştır. 

B Celsenin açılmasın1 müteakip 
aşvekil C l"'I B 

. e a ayar kürsüye gelınış \'e : 

Hariciyemiz üç gündenberi 
işin takibindedir. bugün anla-

dık ki bu şirket fstanbulda ve 
İndekslimited nammı taşımakta
dır, Ve üç ay evvel kurulmuş
tur. Adliyeoıiz faaliyete geçti. 
Almacak netice heyeti aliyenize 
arzedilecektir. ,, demiştir. 

Başvekilin bu sözleri tasvip 
sedalarile karşılanmıştır. 

Bundan ıonra hariciye vekili 
Saraç oğlu Şükrü kürsüye gele-

rek on on beş gün zarfında cer· 
yao eden harici ahval ve veka
yi üzerinde beyanatta bulunmuş
tur • 

•• •• nonu 
Ulusal ekonomi ve artırma kuru -

munu da himayelerine aldılar 
Ankara 24 (A. A.) - Ulusal 

Ekonomi ve Artırma kurumu 
merkez umumisi; kurumu yüksek 
himayeleri altına almasını Milli 
Şef İoönündeo btirbam etmişti. 

Haber aldığımıza göre Reisi 
Cumhurumuzun ötedenberi ya-

kından alakadar oldukları Ulu
sal Ekonomi ve Artırma kuru
munu himayeleri altına almağı 

memnuniyetle kabul buyurduk- 1 

Hadiselerden ilham 

Gül Mehmet 
Kel Mehmet 
-+-

Geçen gün çok sevdiğim ve 
çok saydığım bir üsdatla konu· 
şuyordum. Söz; Geçen hafte\lar· 
da (Aydın) da çıkan bir kaç 
baş yazının temas ettiği inkilap 
mevzuuna intikal etti. 

Muhterem muhatabım; halk 
arasıoda çıkarılan 'ie çocuk . - Arkaşlar hiç hoşunuza git

rnıyecek b· h d' 
d. ır ava ıs vereceğim 
ıyerek - b 
. soze aşlamış ve ez 

!arını riyaseticumhur umumi j 
katip! ği kurum genel ba,kanlı· j 
ğına bildirmiştir. 

=-====================~===========~=======~-=·==-=""'=:-~~.,.--~~---

ispanya faciası ·ı 
ağızlarına düşürülen bu dedi 
kodular hakkında ne düşündü .. 

cliınle "k 1. • • •w. uvet ı bir menbadan 
ışıttıgınıize göre . d k d d 
bir . ın e s a ın a 

fırket lngiltere de bazı mil· 
esseıelere .. 

ğüne dair sorduğum suale fU 
cevabı verdi: 

yüz de 4. 6 nıur~caat ederek 
takdirde T .. k?nııs~on verildiği 
• 1 • urkıye ıle yapılacak 
1§ erın o mu 
ni teınin d esseseye verilmeıi

B h be eccğini bildirmiştir. 
u a er nazarı d'kk t' .. celb tf H.. .. ı a ınıızı 

biik:nı \. ukuınetinıiz. İngiltere 
hu .e ıoe müracaat ederek 

Frankist topçuları Barselonu 
ateş altına aldılar 

- Oğlum; gül Mehmet, kel 
Mehmet, olmak istemiyor ar• 
tık. .. 

Başındaki kaskete uzanacak 
eli kıracağına şiiphe yok. 

Kadınların çarşafı masalına 
gelince; bizim köylü kadını, Ö• 

tedenberi çarşafı yalnız şehirde 
giyerdi. Köyde onun için kaç 

ırk~H ...... ·--..J . ..___ J __ 

yurdu ve hiitün ticari mahfilleri 
haberdar elti. 

Bu şirket, bazı resmi daire 
ve nıUesseseler nıemu~lannıa 
kendi şirketine dahil olduğunu 
yaymıştır. 

Cumhurivetciler 
Barselon 24 ( A. A. ) -

Frankiıt kuvetleri bugün yap-

bilları bir taarruz neticesinde 
Barselona ~n iki kilometre ka· 
dar yaklaşmıılar ve ıehri topçu 
ateşi alhna almtşlardır. 

Roma siyrsi mehafilleri 
Hükümetin akser topladığı habe

rini tekzip ediyorlar 
Ronıa 25 - Havas ajansı mu

habiri bildiriyor: 

Resmi mebafilde mühim mik
darda ihtiyat efradının silah 
altına çağrıldığı hakkındaki ha· 
berleriıı asılsız olduğu söylen-
mektedir. · 

. De:yil Herald gaı:etesi iki yüz 
bın kiıinio silah altına alındığı· 
nı yazıyorsada iyi haber alan 

mahfiller bu haberi tekzip et
mekte ve ailib altına telsiz tel· 
graf ile tank s~rvislerine men
sup efradın ve talim müddeti 
normal miktarda olan efradın 

silah albna çağnldığıoı bildir· 
mcktedirler . 

Roma kışlalarında büyük bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Filistin işinden ziyade diğer meseleleri 
görüşecektir. Suriye Uman ve Filis

tinle birleştirilmek isteniyor 
Kabre 24 ( A. A. ) - Londra { 

da toplanacak konferansa işti-
rak edecek olan Filistin arap 
heyeti bu sabah Portisaitten 
Londraya hareket etmiştir. Bu 
heyete barcirah olarak beşyUz 
Sterlin verilmiştir. 

Londra da Filistin meselesinin 
hallinden ziyade Suriye mesele-

ıi de dahil olmak üzere diğ'er 
arap meıelelerinin görüıülmesi 
bekleniyor. 

Londradan bildirildiğine göre 
Ummanda Umman ile Suriye ve 
Filistinin birleştirilmesi lehinde 
propağanda yapılmaktadır. 

Konferansta bu mesele de gö
rli~ü1ecektir. 

n~,,~~,.I~-- ---'-
Barselon 24 - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Barselon müdafileri düşmanın 

ileri hareketini muvakkaten 
tevkif etmişlerdir. 

Düşman• Barselonun eo mü· 
him mevkii olan Gara tepeleri
ne karşı üç defa şiddetle taar
ruz etmiş ise de bu taar~uzla~ı 
püskürtülmüş ve cumhurıy~tçı· 
ler duşmana karşı bir karış yer 

• 1 • .. 

Cumhuriyet kıtaatı düşm~n~n 
ileri hareketine mani olmak ıçın 
nevmidane mukavemete ç&lış
maktadırlar. 

Şehir; 1936 da Madridin gö.s
terdiği vaziyeti göstermektedır. 
Hükumet her ne kadar Barselon
da kalacağını ilan etmiş ise de 
muhtelif nezaretler vaziyete 
göre hareket etmek üzere ha-
zırlık yapmaktadırlar, 

Şehirde sükunet va dır· 

göç yoktu ve ~u günkü kıhğıyl~ 
iÇin kasabaya ınerk~~· .. çar, çar 
af ve estemala buru~me~ O• 

ş . . P - hakkak ki bır kulfet nun ıçın mu 
idi. Kendisini bu külfetten k~r· 
tarmış olan inkılaba sarılan ko~· 
\" e tekrar örtüyü kabul eth· 
r~bilmek çok zor bir iş~ir. Ben 
bu lafları şöyle bir dınler ve 
geçerim. h 

Sayın hocamın yukarıya •w•e .. 
men hemen aynen naklettıgım 
cevabı kısa olduğu kadar. da v~-

bile verme~m~i~şl~e~rd:ı:.r ·~~"=""'.=-==--::::::::::=•~.....;:..~..,.._,..--..;;..---- a .a. 'ht' Arap harflerile nıce gul zı ır. . 
isimler kele çevrilmiş ve ~ıce 
zavallılar o kel harfların kı~a· 

K.Ciyano 
Berline gidecek 
Berlin 24 _ Löjurnal gaze

tesi muhabiri bildiriyor: 
Alman mahafilinden İtalya 

hariciye nazırı Kont Ciyano
nun 28/1/939 tarihinde Berline 

gelmesine intizar edilmektedir. 
Mareşal Görningin de Şubat 

bidayetinde Romaya gideceği 

söyl~nmektedir · 

'~H-a~_r_a_p __ o_ru ...... 
Ankara _ devlet meteoroloji 

işleri umum müdürlüğünden: 

Suhnnet: 
Saat on dörtte yapılan rasa

data göre gündüz suhunetleri, 
cenup doğusu ile akdeniz kıyı

larında ve orta Anadolunun 

şark kısımında 1 7 derece düş
müş, diğer bölgelerde 1-6 deı ece 
yükselmiştir. 

Devamı 3 cüün sahife4'e 

Çinli! erin 
Bir Muvaffakiyeti 

Hong Kong 24 (A.A.) - Ja· 
ponlar dün Kantonun ~O kıl~
metre şimalinde ağır bır mag
lubiyete uğramışlardır. . . 

Çin kuvvetleri Kanton ısbka-
metinde ilerlemektedirler. 

Hayattan sesler: 

t . l'gw 'ı yüzünden kel dıye ye sızı 
1 

d 
l k f la~ketine ugv ramış ar ır. amma <' • 

Mehmet· kendisini kellıkten 
ve ondan 'fazla l<örlükten kur· 

t k'l"'bın bir tek tarmış olan n 1 a w. . 
harfini fedaya razı degıldır ve 

bir daha da; l 
Gül Mehmet, kel Mehmet o. 

m !lk istemiyor. HakikatenH ... 
v . . 

/(udretin sillesi 
---+-

1 raman, her geçenin dirsek da.~-y irmmi otuz. addımllıdk yy~~ besinden kurtulmak için büku· 
tam on dakıka a a '·· . . . 
.. .. or adeta sürüklenı- yor belını.. büku"ldu" ve 

rumuy ' Nıhayet caddeyi 
yor.. G b' gözden kayboldu... . . 

Dikkat ediyorum ! enç 1~ N 1 m başka birisini, bı .. 
adam . Belki yirmi beş, belkı azarlk~rı "b' şayanı dikkat 

.. l d Fakat raz eve ı gı ı, 
yirmi sekiz yaş arın a.:. birisini daha arıyor •. 
Çehresi uzun yılların bıle kolay B f r aşaV.ı köşe başından 

, . w. k u se e , "' b' . · kolay tahrip edemıyecegı or- d'k v lam alnı yukarda ırısı . . . d 1 ı , sag ı 
kunç ve bezgın hır ıfa e a mış.. geliyor.. . 
Kırışıklıklar birbiri üzerine yı- Buna da dikkat ediyoru~: 0 • 

ğılmış ve çehre, alt üst olm.uş.. tuz adımlık yolu, beş dakıkada 
Camın arkasından seyredıyo- katediyor. 

rum caddeyi .. Gidenler ve ge· Yürümiyor, Adeta . k~f u.y~:: l ıenler. . Aydın pazarının kurul- fakat adımlarını; emnıye ~una 
1 dugv una rast geldiği için, cadde tirahatle atıyor. ve ,on~ Hede 

1 
' • k h Devamı 2 ine sa ı arı kovanı gibi. Ve bı21m a -



Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

• 
-13-

vıı 
Marketing komisyonu 

wazbatası 
Birinci köy ve ziraat kal

kınma kongresi yüksek baı .. 
kan lığına 

ÖN SÖZ 
"Marketing,, komisyonunun 

tetkik ve müzakerelerinin neta· 
yicini bu raporumuzla sunuyo
ruz. En önce, memleketimizde 
ancak son zamanlarda işitilme· 
ğe başlanan "Marketing,, tabi· 
ri üzerinde bir kere kısaca dur 
mağı faydalı göriiyoruz. Sayın 
Ziraat vekaletinin bu kongremiz 
münasebetiyle tevzi etmiş ol
duğu ve kongre üyelerınin da
ha müsait zamanlarında e
saslı bir şekilde mütalea etme· 
ğe şüphesiz vakit bulacakları 
( A Serisi, Takım 1 ) numaralı 
eserin başında gösterildiği veç
hile, (Marketing) alış veriş şart 
ve vasıalannın bilhassa son 
zamanlarda inl<işaf ve tekamü
lü neticesi olarak kendiliğinden 
doğan bir tekniktir. İfade ~etti· 
ği manayı kısaca şu ibare ile 
tebarüz ettirebiliriz : 

"Malları en müsait suretlerde 
istihsal, satışa hazırlama ve pi· 
yasaya arz.,, 
Şu halde, satılacak maddele· 

rin istihsal şartlanndan başlıya· 
rak, imalatına ait hususlar, nak 

(Marketing) me~;uuna • ·· ğirme~: 
tedir, Kongremiz tabiatile yal
nız ziraat maddeleriyle iştigal 
ettiğinden, tetkik ve kararları
mıza mevzu teşkil eden zirai 
Marketingdir. 

Ziraat maddelerimiz o kadar 
çeşitlidir ve bunların istihsal, 
imal, nakil ve satışlar o kadar 
tenevvü ve hususiyetler arzeder 
ki, bütün bu maddelerin birer 
birer ele alınması vaktin darlı
ğından sarfı nazar, komisyonu-
muzun iştigal mevzuu haricinde 
mütalea kılınm1ş ve zirai Mar
keting meselesinin aşağıda ya
zılı dört fasıl içinde ana pren
siplerinin müzakere ve tesbitile 
iktifa olunması kararlaştırılmış
tır. Bu fasıllar şunlardır. 

1 - İstihsal ve imal şartları 
ve standardizasyon, 

2 - Ambalaj, 
3 - Nakliyat, 
4 - Alım satım teşkilatı, 
1 - isti/ısa[ ve imal şart

ları ve standardizasyon 
Bu hususta komisyonumuzca 

tesbit olunan hususlar şunlardır. 
isti/ısa[ ve imal şartları 
1 - Kültür nebatlarımızla 

beraber ehemmiyetle ele alın
mağa değer bir mevzudur. Bu 
sahada bilhassa işaret etmek 
istediğimiz nokta, mücadelenin 
cezri ve umumi bir şekilde is• 
tihsal sahalarında tatbikinin te
minidir. 

3 - Bağ ve bahçe mahsulle
rinin muayyen zamanlarda ve 
fennf şartlar dairesinde toplan· 
malarının ve sergi yerlerinin 
islahı ihmali caiz olmıyan ted· 
birlerdir. 

4 - Mahsullerinin bilhassa 
ehemmiyet arzedenlerin, asli 
v;asıflarının bozulmasına mahal 
vermiyecek şekillerde toplan
malarının temini ve bunları fri
gorifik ve sair suretlerde mu
hafaza edecek vesaitin vücuda 
getirilmesine bir an önce giri · 
şilmesi faydalı olan teşebbüs· 
lerdendir. 

5 - Zirai mahsullerin piya
salara arzlarının kıymetlendiril· 
mesioi temin edecek imalathane 
ve fabrika gibi tesisatın meyda-
na getirilmesi ve ~mevcut~arın!n 
islahı işlerinin muayyen bır plan 
dairesinde gerçeklendirilmesi 
zikre şayan görülmektedir. Bu 
çerçeveye misal olmak üzere, 
Çırçır ve prese fabrikaları, pey-
nir imalathaneleri, konserve fab 
rikaları, silolar infası ve bunlar 
tamamlanıncaya kadar ihraç is
kelelerinde ve dahildeki başlı-
ca sevk merkezlerinde hububa · 
'-· ......... ;.,.J,.m,.. ve pıuhafaza tesi

Standardızasyon 
Standardizasyon sahasında 

hükumetçe alınmış olan karar
lara müteallık tatbikatın, başta 
buğday, arpa, yapağı ve pamuk 
olmak üzere belli başlı ihraç 
maddelerimize de teşmilini te
menniye şayan bulan komisyo· 
numuz, mevcut ve bundan böy
le tanzim olunacak nizamname· 
ler ahkamının bir an evvel da
ha mükemmel bir hale getiril
mesini temin için zirai sahada 
alınmasını yukarıda işaret (etti· 
ğimiz tedbirlerin bu bakımdan 
da süratle tatbik mevkiine kon
ması cihetine ehemmiyet atfet
mektedir. 

' 2 - Ambalaj 
Marketing bakımıodan hususi 

bir ehemmiyet arzeden ambalaj 
bahsında, gözetilmesi lazım ge· 
len umumi esasları şu suretle 
telhis ediyoruz : 

Yeni ambalaj kaplarının 
kullanılması 

Satış ve nakil işlerinde muvaf
fakiyet içia ambalajların arzu 
edilen şekilde bulunması lüzumu 
her kesce kabul edilen bir ha-
kikattir. Bugün memleketimizde 
kullanılan nakil kapları bu gü-
nün modern nakil vastalarına 
uygun bir şekilde bulunmamak-
tadır. Ancak hayvan sırtında 
nakle kısmen müsait bulunuyor
lar. Bu mahzurdan maada bü
yük cüssede bulunmaları dola· 
yısile hassas maddelerin bunlarla 
nakli büyük zayiata sebep ol
maktadır. Nakil vastaları içinde 

Avc lar 
Kulübü toplandı 

• 
_. __ 

Dün akşam Halkevimizde saat 
20 de şehrimiz avcılar kulübün· 
den kalabalık bir gurup bele
diye reisimiz, reisleri B. Etem 
Mendresin baıkanlığında toplan
mış ve kulübü tam manasile 
organize ve faaliyetlerini teksir 
etmek çarelerini araştırmışlardır. 

Bu arada Etem Mendres ken
dilerine diğer vilayet ve kaza 

avcılar kulübiyle muhabere te
min etme yolunda kulübün fa-
aliyete geçireceğini ve spor sa
hamızda yapılacak bir ni:ıan 

talimgahı ile bu dedeler yadi
garı sporun takviyesine çalışa-

cagını bildirmiş ve avcılarımızı 
tatmin edecek diğer yollar a-

rıyacağım kendilerine vadetmiş
lerdir. 

miktarları yekun tutan avcı 
larımızııı bu feragatkar ve men-

faat gözetmez hareketlerine bir 
proğram çizmek üzere avcılar 

kulübü idare heyetinin 26 ikinci 
kanun 939 perşembe günü saat 

20 de Halkevimizde toplanma
sına karar verilerek samimi bir 
hasbihalle toplantıya son veril
miştir. 

Vakıflar idaresi 
<.l1 1 - - - - - ...... 

Şebrim;z vakıflar idaresi Da-

lama - Aydın şosesi üzerinde 
ve Alacalı mevkiinde bulunup 

vakıflara ait olan ve 640 metre 
uzunluğunda bulunan bir yolun 

döşeme ile inşası için 1980 li
ralık bir keşif raporu hazırla-
mış ve Valnflar umum müdür
lüğüne göndermiştir. 

Su toplanmalarına mani olmak 
ve uzun bir mesafeyi çamurdan 

kurtarmak maksadile iki beton 
menfez inşası da keşif raporu-

na dahil edilmiş bulunmaktadır. 
Muamelenh tekemmülü so· 

nunda derhal inşaata başlana
caktır. 

Halk için 
Ucuz Radyo 

Nafia vekaletimiz ucuz halk 
radyosu tipini tespit etmek üze-
re tetkikat yaptırmış ve bir 
rapor almıştır. Habar aldığımıza 

göre vekalet rapor üzerindeki 
tetkiklerini bitirmiş ve bir ka-

nun projesi hazırlamıştır. Proje
ye göre hariçten radyo getir-
tilmesi, memlekette radyo imali 
ve icabettiği takdirde radyo 
sattırılması işleriyle uğraşmak 
üzere hususi bir teşkilat vücu
de getirecektir. Bunun için de 
Posta Telgraf ve Telefon umu
mi müdürlüğü bütçesine 500000 
liralık mütedavil sermaye ko
nulacaktır. 
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Muvazene vergisindeki tenzilin 
mucip sebeplerine g.öre -

Kesilen vergiler 
iade edilecek 

Hükumetin muvazene vergi· 
sinde tenziller yapan bir kanun 
projesi hazırlıyarak kamutaya 
takdim ettiğini yazmıştık. Ver
gilerin indirilmesi proğramına 

devam mahiyetinde ' olan "bu 
projenin mu~cip sebeplerinde bÜ 
tedbirin alınmasını lüzumlu kı-

r lan 1aruretler şöylece anlatıl· 

maktadır: 

" - 1880 numaralı muvazene 
vergisi kanununun birinci mad· 
desinin istisnalara müteallık be
şinci fıkrasının 2174 numaralı 

kanunla değiştirilen şeklinde zat 
maaşları sahiplerinden muvaze
ne vergisinin ahna bilmesi için 
vergının kesilmesinden sonra 
kalacak istihkalnn yirmi liradan 

aşağı düşmemesi şart kılınmış
tı. 3404 num'aralı ve 25 .• 5. 938 
tarihli kanunla muvazene ver· 
gisinin nisbt.ti yüzde sekize 
indirildiği sırada zat maaşları 

sahipleri hakkındaki muafiyet 
şartlar1 aynı suretle muhafaza 
edilmeUe beraber evelce zat 
maaşları sahiplerine şart ~olan 
bu hüküm, bilumum hizmet 

~"bMA~'l"t'btmil • --~~~?1uş~u_r~. _ 
on olarak alındığı zamanlar
da mezkur hükümlere tevfikan 

Mektupçu muz 
geldi 

mikdarı 22.21 liraya kadar olan 
zat maaşları, verginin tenzilin .. 
den sonra 22.21-2.21-20iliradan 
aşağı düştüğü için bu vergiden 
muaf bulunuyordu. 3404 numa· 

ralı kanunla vergi nisbeti yüzde 
8 e indirilmesi üzerine miktarı 
21.74 liraya kadar olan zat 
maaşları verginin tenz!linden 
sonra 21.74-1.74 = 20 lira ve 
daha aşağı düştüğünden muafi-

yeti 21.74 liraya kadar olan 
maaşlara münhasır kalmış; netice 
olarak 21.74lira ile evvelce muaf 
bulunan 22.21 lira arasındaki 
maaşların muvazene vergisine 
tabi tutulması Zt'rureti hasıl ol
muştur. 

3404 numaralı kanunun ted
vin maksadı hizmet erbabı ver
gilerinde indirilmeleri temin ol
duğuna göre bunlar meyanında 
bir kısmının istihkaklarının ye
niden vergiye tabi tutulması 

bahis mevzuu olmayacağından 
bunların tadilden evci haiz ol
dukları muafiyetin idamesini "e 
3404 nmaralı kanunun meriye· 
tinden beri kesilen vergilerin 
geri:verilmesini temin maksadiyle 

'-- -··-!"r--; .... ; h:ı7.ırlanmıstır· 
Proje, alakalı encümenlerde 

bugünlerde tetkik edilecektir. 

[Köşk nahiye müdü-
1 rünün hamiyeti 

Münhal bulunan vilayet mek
tupçuluğuna tayin edildiğini 
evvelce yazdığımız B. Rifat Erdal 
şehrimize gelmiş ve dünden iti-l baren vazifesine başlamıştır. 

Haber aldığımıza ve tahkik 
ettiğimize göre Köşk nahiye 
müdürü B. Osman, Kozan kurbaJJ 
bayramı için şehrimiz hava ku
rumuna 40 kadar koyunu diri 
diri hibe etmek'. için köylüleriy .. 
le elbirliği etmiş ve buna bit 
nişane olmak ve şehrimiz hava 
kurumuna teslim edilmek üzere 
şimdiden bir kaç koyun gönder
miş bulunmaktadır. 

1 Domuzları itlaf için ya-

l pılan sürek avı 
Ş.ehrimiz Ziraat dairesince tertip 

edılenldomuz sürek avı Kanun-
sani ayı içinde bilhassa çoğal
mış bulunmaktadır. 

Kaounevel ayı içinde mülha
katta vurulan 64 baş domuza 
mukabil kanunusaninin ilk on 
beş günü içinde 137 baş domuz 
vurulmuştur. 

Domuz sürek avına sürek a
meleleri ile devam edilmektedir. 
Zeytin mahsulü toplanmasının 
bu ay içinde tamamen sona er
mesi de bu işe hız veren bir 
amil olmuştur. 

ıı 
ZABITA 

HABERLERİ 

Taşlamalar 

:ı 

Evvelki gece Güzelhisar ma
hallesinde oturan Hayreddin 

Çalışkan nahiye müdürü te .. 
şebbüsünde muvaffak olacağına 
emin olmakta ve onun etrafın
da toplanmış olan yurd seve~ 
Köşk köylüleri de kendisin• 
mahcup etmemeğe and içmif' 
lerdir. 

Küdretin si11esi 
Baş tarafı birinci sahifecfe 

çarpacağını, onu bunu rahatsıı 

edeceğini düşünmeden yürüyor .. 
Baluycrum; yoldakiler ona çarp· 
mamak için yollarını değiştiri
yorlar. 

Belki kırk beş, belki elli ya" 
şında .. Fakat mücellA, gıcır gı
cır bir yüzü ; mevzun, diqıdi1' 
bir kameti var. 

Yüzünde, kırk elli senenin e0 

küçük bir tesiri ve eğilmiyeO 

hayvanlarımızın islahı ve mem
leket ekonomisine en uygun dü 
şen çeşitlerin tesbit edilip ya
yılması ve bu bakımdan her 
mıntakanın tabii ve iktisadi 
şartları göz önünde tutulmak 
suretiyle istihsalin plaolaşhrıl
ması umumi bir şekilde olarak 
istihsal tekniğinin tekam.ül etti· 
rilmesi, çok ehemmiyet verilme
si icap eden bir iştir. 

2 - Nebat ve hayvan has· 
talıldarile yapılmakta olan mü

. cadelenin hızlandırılması ve ge
nişletilmesi de yukarıki işlerle 

de üst üste istifa edilememeleri 
yüzünden fuzuli yer kaplamak
tadır. Bu gün kullanılan :amba
lajlarda muhteviyatın yalnı~ gö· 
ze gözüken kısmı iyi, alt kıs1m
da bulunanlar fenadır. 

Projenin bugünlerde Başve
kalete takdim olunacağı ve kış 
tatilinden sonra Büyük Millet 
Meclisinde görüşüleceği haber 
verilmektedir. 

oğlu 13 yaşlarında Hüda verdi 
Ükün ile Nuri oğlu Şinasi Sök
men biribirlerini taşla hafif su
rette başlarını yaralad1klarından 
yakalanmışlardır. 

§ Çinenin Savrandere köyünden 
olup Aydına gelen HaJil oğlu 
Kerim Ali Altın, ruhsatsız bı
çak taşıdığı zabıtaca görülerek 
yakalanmıştır. 

belinde, kırk elli senelik mazi
nin en ufak bir in hinası yok. 

O vakit düşündüm, kudretiJ1 
( bahtlı bahtsız ) diye ayırdığı, 
insafsız ve gaddar tasnife bir' 
kere daha isyan ettim. 

GÜNCÜ 
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Gezi notları : 

Bursaya kadar 
- 3 --

S 
O. Becerik 

ayın Raif Aydogv du M . d anıaa· 
a yaratılan eserlerin h 

B'lh ayranı •. 
ı ssa parti ve h lk . k a evı ura-

~iy~o kitapsaray binasını anla. 
ır ~n duyduğu hazzı, bütün vü· 
zuhıy~e belli ediyor. Bu tetkikin 
beledıyemizin şimdiki çalışmala· 
rında b" ük · · v uy ıstıfadeyi mucip ola· 

hcagına eminimi ÇünkU muvaffak 
er e · d ce . serı mo el yapmak ve neti· 

dası m~_v:ff akiyete giden yollar-
nf yurumek beyhude enerJ'i 

flar ını .. .. n onune geçer. 
Manisaya g' k . . ırer en çamurdan 

yol vazıyetıni kaybeden, İstas· 
y~ndan şehre doğru bir cadde 
gormiiştüm M · d ke . ' anısa an ayrılır-

n aynı halde bir, iki sokak· 
tada gözüm ·ı· . 

h 
e ı ıştı, istasyonu 

şe re hav 1ı 
cadd lJ yan muntazam bir 
lah e od uğundan bunların ıs-

ının, aha h . 
den 

5 
e emmıyetli işler· 

onraya b k ld v ' ıra ı ıgına anlı yorum, • 

İstasyonda k . 
ve akıl has n a~ erı kışlalara 
s b l tanesıne doğru bo• 
a a arda b" "k ~ 

b
. 

1 
uyu ve modern 

ına ar y"k ı· ıada h u se ıyor. Belli, Mani-
ummal b' · 1 ır ımar faaliyeti 

var. 

Ben 929 d M . 
timde A a anı!layı ziyare-

' ydın ve b lk' A d dan fezla . e ı y ın-
Manı' d ınşaat olduğu halde 

ıa a . 
hir m yenı yapılmış bir ıe· 

anıarasını .. 
Sebepte u . . gorememiıtim. 
isabetsi ş l ıdı, arsa taksimatı 
salara 

2 ~ muş, binalar dar ar
v . sı tşhrılmış ve dagv mık 
azıyette kal 

satı . mış. Elektrik tesi-
vele/den.ıh~apıldığı halde kah

e ı tıya t 1 .. k 1 A yakıl d u s ambaları da 
ıyor u B f b . iyı' · 

1 
· uz a rıkasıoın da 

ış emed'V• · 
öğreni yordu~~ını gazetelerden 

Aziınli bir idare ad 
bu ak kl •m•, hem 
şehir ~a ~rı. giderdi ve hemde 

e bır ımar fa l" . rattı. a ıyetı ya. 

Bu acaba yalnız M . 
böyle oldu'~ anısada mı 

Elektrik mü 
lıın K'l cssesemizi ele ala. 

• 1 ovat .. . 
diye hang' . ubcretı yüksektir 

ımız av v 
dık Ev gmp çagırma-

.. ger vilay t b l . . 
mali . . . e ' e edıyenın 
olmas:aııyetını ıslah kararında 

ydı, kilovat fiatı d h 
evvelden ve d h a a 
dü•ür"l . . a a aşağı fiata 

Y u se ıdı ·· 
olduğu 'b' ' muessese şimdi 
bor 

gı ı hem tesis masrafı 
cunu "d 

ke 
· 0 er ve hem de şebe-

nın t .. 
evsıı ve yeni motör al-

ma teşebb" .. 
Çık usunü kuvveden fiile 

aran madd· 1 v 
b·ı· . 1 var ıgını kazana· 

ı ır mı idi.? 
Umumi m l' · . k 

l 
ec ı•nn ıl yardımı 

o masayd A d la v 
1
' Y ın suyuna baş · 

nacagını kim umardı ? 

ra Vilayet işini ele alıp cezri ka
rı~ı kullanmasa idi bel d' 

malıy h e ıye, 

d 
e ve ususi idare ile borç 

· avasını t fi p k as ye etmiş olurmydu? 

ı ar karşısında inşasına baş
a nan Parti 

bir eser d v •

1
ve ~~nçlik binası 

S egı mıdır ? 
por sahası b .... 

olmıyacak mı ? ugunun başarısı 

Parti ve H lk . 
ıslahı uğrunda~ evı kurağının 
ve yekünu . e~ yıl harcanan 

yenı hır k k . 
sına yetecek yekA ubra ınşa-

unu ulan 
ra ve mustakbel Halk . pa-
gv ın . . evı kura-

~n yerını genişletmf:k dü ün 
cesıle eklenen arsalar f d ş -
mı olmuştur? ay as11:-

Bir nokta var, en sala~h· t 
ıye -

1 RADYO.] 
25/1/39 ÇARŞAMBA 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13 00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Riyaseti 

cumhur bandosu - şef : ihsan 
Künçer ). 1 - Vagner - Nibe-

lungen - Marş. 2 - Joh. Stra· 
uss - Frünlingsstimmen Walzer. 
3 - Şubert .. Ro!lamunde - u 
vertür. 4 - Verdi - Aıda .. 
Opera. 5 - P. Lincke .. Onthe 

Bosphorus - Türk entermezo. 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği. (Saz cıer• 

leri ve şarkılardan mürekkep 
karışık proğram ). Okuyanlar : 
Safiye Tokay, Tahsin Karakuş. 
Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To• 
kay, Basri Üfler. . 

19.05 Konuşma. 
19.20 Türk milıiği. ( Peşrev 

ve şarkılar ). 1 - Gazi Giray 
han - Hüzzam peşrevi. 2 - Me
deni Aziz efendi - Kerem eyle 
mestane kıl bir nigih. 3 - A· 
rif bey .. Suıinak şarkı - Pabu
suna ermek :uzre ey yar, 4 -
Arif bey • Suzinak şarkı - Çek· 
me elemU derdini bu dehri. 5-
Civan .. Muhayyer şarkı - Niçin 
~abşerde. Okuyan : Semahat 
Özdenses. Çalanlar : Refik Fcr
san, Fahire F enan, Vecihe. 

19.50 Konuşma (Mizah saati) 
20.10 Türk müzigi (saz eser

leri ve şarkılar ). 1 - Refik 
Fersan - Şeddi araban peşrevi. 
2 - Nihavent saz semaisi. 3-
Sadettin Kaynak - Neveser Şar
kı - Koklasam saçlarını. 5 -
Yesari Asım' - Hünam şarkı • 
Ömrüm seni sevmekle nihayet. 
6 - Faiz kapancı-Büklüm bük· 
lüm sırma saçınm. 7 - Refik 
F ersan - Saz semaisi. Okuyan -
Mehmed Karındaş. Çalanlar : 
Refik ve Fahire Fersan, Vecihe. 

20.45 Ajans, meteoroloji ha
berleri ve ziraat borsası (fiat). 

21.00 Memleket saaat ayarı. 
21.00 Müıik (küçük orkestra 

şef: N,cip Aşkın). 1 - Czernik-
Dans ede'l kalpler - konser val
sı. 2 - Leopolde - Çigan yor· 
tusu. 3 - Brusseimau - Fele
menk Raksı. 4 - Arno Nau-
dorf - Arzu - vals 5 M" · - ıros-

lav Shlik - lspanyol dansı. 6 -
Kral F"d l v· 
7 

~ er • ıyana şarkısı. 
- Eelıx Glessmer - Kırlangıç 

ların vedaı 8 - Franz Lehar -
Çocuk prens operetinden pot
puri. 

22.00 Esham, tahvilat kam
biyo · nukut borsası (fiai). 

22.10 Sinema sesi. 
23.00 Müzik (Opera aryalar), 

23 .45 24 Son ajans haberleri 
ve ve yaınld proğram. 

tar makamın esirgemediği ~ar
dım ve alakdan belki daha çok 
faydalanmak, şehrin imarı ba
k.mından da çok eserler yarat
mak mümkündür denilebilir .. i
çinde bulunduğumuz çalışma sa
hasında, bu imkanın da tahak-
kuk etmekte oluduğunu görmü
yor muyuz? 

AYDIN 

Hava Raporu 
Baştarafı 1 inci •ayfada 

En yüksek ıubunetler, Antal
vc Trabzonda 12, Bilecik Bursa
da 13, Kocaeli, Balıkesirdc 14, 
lzmirde15, Çanakkalede 16 de· 
recedir. 

Yağış vaziyeti : 
Bu gün bava, Akdeniz kıyı

larında kapalı ve yağışlı, diğer 
bölgelerde kapalı ve yer yer 
yağıtlı geçmif, riizgAr şarki cc
nubiden saniyede 7 metre sür• 
atle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuz; Yunanistanın gar

bında merkezleşen alçak tazyi
kın tesiri altında kaldığından 
yarın havaııın Akdeniz lnyıla
rında ve Eğede kapalı v~ ya
ğışlı, diier bölgelerde kapalı, 
yer yrr yağışlı geçeceği ve rüz
garın Karadaniz kıyılarında 
farktan, diğer bölgelerde garp· 
tan, Ege denizinde mutedil fır
tına ıeldinde eseceği tahmin 
edilmektedir. 

Bugün hava Ankara da ka
palı ve çisentili geçmiş, rüzgar 
cenuptan saniyede 5 metre sür
atle esmiştir. Sühunet 6 derece 
bir hava tazyikı 1011" milvardır. 

Bu gün f stanbulda" hava ka
palı ve hafif yağışlı geçmiş, 
rOzgir şimal şarkiden saniyede 
3 metre aüratle esmiştir. 

Suhunet 13 derece, bava taz
ziki 1018 mili vardır. 
Komşu memleketlerde hava 

vaziyeti : 
Bu )?Ün hava, Sivastopol, 0-

desa, Sdanik ve Atinada kapa
lı ve yağı~lı geçmiştir. 

Sofyada kapalı, Bükreşte sis
li geçmiş, rüzgar şarktan sani
yede 13 metre süratle esmiıtir. 

en yüksele suhunet Selinikte 
1 O derecedir. 

i n 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Germencik nahiyesinin Mur

sallı köyünün Köyiçi mevkiinde 
şarkan yol garben!Af>dullah ah· 
mış şimalen yol cenuben Adem 

ile çevrili 20 M2 arsa Hacı Ya
nakonun iken tasfiye kanunu 
mucibince hazineye ve hazinede 

10 liraya o köyden Hilmiye sat
tığından tapuda yapılan araş
tırmada Yanako adına taşıtsıı 

mal kaydı olmadığından senetsiz 
tasarrufata kiyasen gazete ile 

ilin tarihinden 16 gün sonra 
yerine keşif memuru gönderi
lecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her banği bir aynı hak 
iddiasında bulunanlar varsa el-

lerindeki resmi belğelerile bir
likte yerinde bulunacak memu
ra ve yahut o güne kadar ta· 
pu sicil muhafızlığına 1021 fiş 
numara ile müracaatları ilin 
olunur. 1077 

lıan 
ı.Vazilli icra 
Dairesinden : 

Doşya No.25 
Alecakh : Nazillide güzeloğlu 

Ahmet Güzel 

Borçlu: Aydoğdu mahallesin

den İbrahim oğlu Mehmet Fuat 

Satılan mallar : Tapunun mart 

330 defterin 31 No kayıtlı de· 

de başında şark Gaffer oğlu 
şimal Tahir garbı yol cenubu 

İbrahim oğlu Mehmet ile sınırlı 
dokuz dekar 500 lira kıymeti 

muhammeneli tarla. 

Yine tapunun kanunusani 929 

tarih ve 101 No. kayıtlı ayni 

mevkide şark Hüseyin imal 

Ahmet kızı Emind iken yukarı· 

daki tarla garbi yol cenubu ka· 

dı tarlası iken halen sarı kahya 

oğlu Hüseyin ile sınırlı 9 del,ar 

500 lira kıymeti muhammineli 

tarla. 
Ve Yine tapunun şubat 926 

ve 81 No. kayıtlı yazırlı gele· 

bek bükünde azmak başında 
şarkı Hamdi oğlu Mehmet ş ima

li Nuri garbi Ali oğulları cenu· 

bu Ahmet ile sınırlı 25 dekar 

1750 lira . kıymeti muhammeneli 
tarla. 

Alacağını teminen haczedi

len yukarıda tafsilatı söyle· 

nilen ve borçlu Mehmet Fuadın 

ha tapu uhdei tasarrufunda bu
lunan gayrimenkuller 6/3/939 
tarihine miisadif pazartesi günü 

saat 10 dan 12 ye kadar icra 

dairesinde ihale edilmek üzere 

17 / l /939 tarihinden itibaren ve 

açık artırma yolile satışa çıka-

rılmıştır. Şartname vesair evrakı 

müteferrikası 2312/939 tarihin

den itibaren herkesin görebil· 

mesi için açık bulundu rulmak 
tadır. 

İhale günil mal muhammen 

kıymetin % 75 ini bulduğu su

rettei hale yapılacaktır. Aksi 

halde son pey sahibinin ta

ahhüdü baki kalmak üzere 

artırma 15 gün daha temdit 
edilmiş olacağından 15 inci güne 

müsadif 20/3/939 tarihinde pa· 
ıartesi günü ayni saatte en çok 
artırana ihale olunacaktır. 

İkinci artırma neticesinde mu

hammen kıymetin yüzde yetmiş 

nisbetini hulmadığı takdirde 

2280 numaralı kanun hükümleri 

tatbik olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di

ğer alakadarların gayri meııkul 

üzerindeki haklarını hususile 

faiz ve masrafa dair olan iddi-

alarmı evrakı müsbitelerile 

Çinede deve güreşi l 

yirmi gün içinde icra dairesine 

bildirmeleri aksi surette hakları 
tapu sicillerile sabit olmadık~a 

satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalacakları ve intifa hak

kı sahiplerinin de ayni suretle 

hareketleri icap edeceği ve ta

liplerin muhammen kıymetinin 

yüzde 7.5 nisbetinde pey ak

çesi veya milli bir bankama 
teminat mektubunu icra daire
sine tevdileri ilan olunur. 

Çined . 5 Şubat 939 Pazar 
günü deve güreşi yapılacekt r. 
Baş deveye kırk lira ortaya 
yirmi beş ayağa da on lira 
ikramiye verilecektir. Gelecek 
tülü ve sahiplerinin birer gün
lük yemek ve yatak masrafları 
komitece temin edilecektir. 

1080 1073 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 
Aydının Germencik nahiyesi· 

nin Mursallı köyünde köy içi 
mevkiinde şarkan yol garben 
yol şimalen Hasan urgancı evi 
cenuben yol ile çevrili 200 M2 
arsa ismi meçhul kayın birade
rinden metriik olup hazinece 
bilmüzayede 32 liraya satıldığı 
bildiriş tezkeresinden anlaşıl· 
malda tapu sicilinde yapılan 
araştırma soncasında kaydı bu
lunmadığından senetsiz tasar .. 
rufta kıyasen gazete ile ilin 
tarihinden 15 gün sonra mahal
linde keşfi yapılacaktır. 

Sözü S!eçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir hak iddia
sında bu:unanlar varsa muayyen 
gününde yerinde bulunacak me• 
mura yahutta on güne kadar 
Aydın tapu sicil muhafızlığına 
1020 numara ile muracaatları 
ilan olunur. (1076) 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
nıuhafızhğından : 

İskan idaresince 2510 sayılı 
kanun mucibince lranlı Ayşe 
Doğanla kızı Beyzaya verilen 

K6şk Karatepe köyünün köse 
alanı mevkiinde ekmekçi Firi• 

benden metrük doğusu Hasan 
Tahsin batısı dere kuzeyi topal 

ağa veresesi güneyi Halit altın 
ile çevrili 50 ağaç zeytin ve 

Mezeköyünde İpokratıan met• 
rük doğusu Halit batısı Musta· 

fa Çetin kuzeyi Halikanlı Naz
mi güneyi Şinasi ile çevrili ta• 

şıtsızlarının tasarrufunun tahki· 
ki için gazete ile ilin tarihin-

den 15 gün sonra yerine me .. 
mur gönderilecektir. Binaenaleyh 

bu yerde başkaca iddiası tasar· 
rufunda bulunanlar varsa o gü .. 

ne kadar resmi belgelerile bir
likte tapu sicil muhafızlığma ve-

yahut yerinde bulunacak me
mura müracaatları lüzumu ilin 
olunur. 1079 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Kcçarlı nahiyesinin Halilbeyli 

köyünün alan köy mevkiinde 
doğusu batua güneyi Çelebi 

oğlu zeytinliği kuzeyi vakıf zey• 

tinlik ile çevrili 20 ağaçlı zey

tinlik küçük Mustafa oğulların
dan Hüseyinin ceddioden kal· 

mak suretile tasarrufunda iken 

325 yılında ölmesile yaloır. oğlu 
Tevfiğe kalıp Tevfik te müşte

risi Ahmet Yavuza satış ede

ceğinden bahsi ile tescili mürn

ca& t edilmekte ve tapu kaydı 
olmadığından ilan tarihinden 
itibaren 13 gün sonra yerinde 

keşif ve tahkikatı yapılacağın
dan itirazı olanların bu maddet 

Larfıoda sicil muhafızlı~ına ve
ya keşif günü mahallinde buluna-

cak memura 980 fiş numarasile 

müracaarları ilan olunur. 
1075 
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! Doktor Şevket Kırbaş !. 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • • • + Muayenehanemi Nazilli köprüsfi karşısındaki tapucu + 
+ Süleymanın hanesine naklettim. +. 

• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve + 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, : 
·~ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra t 
+ eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan PinomoJJ 
+ toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) + 
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ilin 
Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

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

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle ek· 
ıiltme şartnamesi. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D) Fenni şartname, 
E) Keşif : metraj cetvelleri, 
F) Resimler, 
isteyenler bu evrakı Aydın 

Nafia müdürlüğünde görebilir· 

ler. 
3 - Eksiltme 30/1/939 Pa

zartesi günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmey girebilmek 
için isteklilerin 2068 liralk mu
vakkat teminat vermesi ve Ay
dın vilayetinden bu iş için alın
mış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi yaptığı en büyük 
işin bedeli 25000 liradan aşağı 
olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birisile 
müıtereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka:_ 
rı da 3 üncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar 
vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecek-
tir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü madde-
de yrzılı saata kadar gelmiş 

olması ve dış zarfın mühür mu

mu ile iyice kapsblmış olması 

lazımdır. 
Postada olacak 

kabul adilmez. 
gecikmeler 

(1044) 
20 22 25 

Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından 

Aydın defterdarlığınca malul 
Etheme verilen Çeştepe köyü
nün Kavaklı kuyu mevkiinde 
doğusu Hacı Ayaz batısı Ka
vaklı kuyu kuzeyi Sarı zeybek 
oğlu güneyi şosa yolu ile çevrili 
8 dekar tarla ermeni Karabet
ten metrük olup. namına tapu 
kaydı olmadığından ilan tari
hinden itibaren 18 gün sonra 
mahallinde keşfi yapılacağından 
bu yerle alakalı olanlar varsa 
tayin edilen günde yerinde bu
lun~cak memura müracaatları 
ilan olunur. 1078 

ilin 
Aydın Nafıa 
Müdürlüğünden 

9390 lira 15 kuruş keşif be
delli Nazilli pamuk istasyonun-
da yapılacak Hangar ve Kara
casu Aliağa çiftliğinde yine pa· 
muk istasyonuna ait arazide 
yapılacak depo inşaatının 8500 
liralık kısmı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 30/1/939 Pazartesi 
günü saat 15 te Nafıa müdürlü
ğü odasmda yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif; proje, şartna
mane ve resimler Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
638 liradır. 

İsteklilerin Aydın vilay~tinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikaları, muvakat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
yukarıda yazılı giln ve saatta 
Vilayet Nafıa müdürlüğüne gel
meleri ilin olunur. 

1045 20 22 25 

Aydın vakıflar 
idaresinden 

1 - Karapınar camiinin 48 
lira 71 kuruş keşifli elektirik 
tesisatı açık eksiltmesi. 

2 - Koçarlıda cami odasın
da depo edilmiş olan 3 lira 
muhammen bedelli dört lata ve 
bir lira muhammen bedelli bir 
araba enkaz ( Koçarlı teslimi ) 
açık artırması. 

3 - Vayvoda mehmet zevce
si Hatice vakfından Neşetiye 
köyünde meyit taşı mevkiinde 
230 lira muhammen bedelli in
cir bahçesi mülkiyet satışı açık 
artırması. 

6121939 Pazartesi saat 10 a 
bırakıldığı cihetle talihlerin faz· 
la malumat almak istiyenlerin 
% 7,5 buçuk teminatlariyle bir-
likte Aydın vakıflar idaresine 
müracaatları. 1081 

Zayi mühür 
Aydın noterliğinden tasdikli 

zat mührümü 22/1/1939 pazar 
günü zayi eyledim. O tarihten 
itibaren mezkur mühürle mühür
lenmiş evrak ve sairenin kıyme
ti olmadığı ilan olunur'. 

1074 

r······ Abone şeraiti ........ . 
: Yıllığı her yer için 6 lira. 1 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
l idare yeri: Aydında C. H. i 
ı • 
ı P. Baıımevi. i : ı f gazeteye ait yazılar için i 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
f lar için idare müdürlüğüne i 
i 'DÜracaat edilmelidir. i . . ................................................. 
imtiyaz nhibi ve Umumi Neşriyat 

Müdllrü : Etem Mendrcı. 
Basıldığı yer 

C H P Bıııımevi 

AYDIN SAYI ı 441 

MEHMET GÜRER 
TECI M EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi Mı 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
~rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

ye ,1iden 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 alalı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

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

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

Dil- 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

• 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 
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