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Hakkında vilayet ll'aka-
1 

mırın tamimi -
Nisanda açılacağını evvelce 

yazdığımız K1zılçullu köy eğit. 
men kurslarına kabul edilebile
cek elemanların kabul şartlarını 
h~l~sa eden bir tamim vilayeti
mızın bütün köylerine gönderil· 
mek üzere hazırlanmış bulun
maktadır. 

Köy muhtarlarının bu t . . 
k .. 1 . d amımı 

oy erıo e h Ik d l" a a uyurmaları 
uzumu hakkında gereken tali· 

l
mat vke direktif de verilmiş bu
unma tadır. 

Şehir mütahassısı geldi 
-···-

f' Bundan bir müddet evvel Na-
ıa vekaletinden gönderilen ta· 

limatname d . . B. Ö .. aıresınde ilbayımız 
· Gundayın başkanlığında 

kurulmu" 1 • 
., 0 an ımar komisyonu-

nun hazırı k . . ama ta olduğu şehri-
~ız nnar planının evvelemirde 
ır mUtahassıs tarafından tet

k'k• f h~ 1 aydalı görülmekle bir şe-
ır mütahassısının gönderilmesi 

Nafia vek"l t' d . . . 'd' a e ıo en rıca edılmı, 
ı ı. 

Aydınımızın bu çok büyük 
ihtiyacını t kd' . a ır ve rıcalarını 
alak ·1 k a 1 e arşılayan kıymetli 
~afıa Vekilimiz B. Ali Çetin· 

aya, Vekalet emrinde çalışan 
şehir mütehassıslarından B. Hil

miyi memur etrniş ve kendisi 

evvelki akşam lzmir t . 1 h . . renıy e 
şe rımıze gelmiştir. 

~ü~ öğleden evvel belediye 
daıresınde mevcut hali hazır ve 
müstakbel imar haritalarını tet-

kik ederek şehrin umum"ı . . van-
yetı hakkında izahat alan mü-
tahassıs B H"l · - -

• 1 mı ogleden sonra 
da belediye reisimiz B. Etem 

Mendres ile beraber şehrin bir 
kısmını ve bilhassa cuma ve 
orta mahallelerini gezmiş, bu
ralardaki binaların inşa tarzla· 
rını, yol meydanlar ve sair 
imar işlerini gözden geçirmiştir. 
.~ütehassıs bugün de şehrin 

dıger kısımlarını gezdikten son-
ra modern bir şehrin umumi 
ihtiyaçlarım ilmi esaslar dahilin 
de tespit ederek raporunu ali· 
kadar makamlara verecektir. 

Zeytin ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanması kanununu 
kabul etti - Arazi vergilerinin bakayaları affedildi 

Memur maaşları bugünden itibaren verilecek 
Ankara 26 (A. A.) - Büyük 

Millet Meclisi bu gün reis veki· 
li Refet Canı Tezin başkanlığın· 
da toplanmıştır. 

Ruzoamede bulunan zeytinle· 
rin islahı ve yabani zeytinlerin 
aşılanması hakkındaki kanunun 
geri kalmış maddeleri müzakere 
edilmiş ve kanun kabul olun· 
muştur. 

Bundan sonra adli ye encüme
ninden gelen üç id.am mazbata· 
sı tasdik edilmiştir. 

1 

ı 

1938 muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinin 
muhtelif fasıllarından 679, 185 
ve Milli Müdafaa bütçesinden 
200,000 liranın münakalesine ve 
Orman umum müdürlüğü bütçe- 1 

B. Numan 
Menemencioğluna 

Yapılan ameliyat muvaf • 
f akiyetle neticelendi 

~·~ 
Ankara 27 - Hariciye veka· 

leti genel sekreteri ve büyük 
elçi Numan Menemcncioğluna 
profösör Dureburğ tarafından 
Berliode mühim bir ameliy~t 
yapılmıştır. 

Yarım saat devam eden Ame· 
liyat tam bir muvaffakiyetle 

neticelenmiştir. Hastanın sıhhi 

vaziyeti çok iyidir. 
a. a. 

1 
1 

sine yüz bin lira munzam tah· 
siıat verilmesine dair olan ka
nun layihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra, askeri fahri· 
kalar tekaUt ve muavenet san
dığı kanun layihası kabul edil· 
miştir. 

Meclis, bugUnkU ruznameye 
dahil ve iki defa müzakert ye 
tabi kanun liyihalarından Ha· 
tay mebuslarının Devlet demir 
yollarında parasız seyahatlerine 
dair kanun layihasile ikinci ki· 
nuo ve şubat ücret ve maaşla· 
rının ikinci kanunun yirmi ye
disinden itibaren verilmesine ve 
125 milyon liraya kadar yıllık 
taahhütlerin 939 senesinde 19 

milyon liraya çıkarılmasana dair 
kanun liyihalarını müzakere ve 
kabul etmiştir. 

Meclis bundan sonra 9 eylül 
338 tarihine kadar milli orduda 
hizmet etmiş muhtelif alay san
caklarına istiklcil madalyası ve· 
rilmesine dair olan kanun li· 
yihasmı kabul etmiştir. 

Yine bu günkü celsede 1340 
mali yılı başından 1935 yılı so· 
nuna kadar tahakkuk etmiş 
arazi vergisi bakayasının mun· 
zam kesirleri ve cezalarile bir· 
likte kayıtların terkinine dair 
olan kanun layihasını miistace-
len ve tercihan milzakere ve 
kebul etmiştir • 

Meclis yarın saat 14 te top
lanacaktır. 

C. H. Partisi genel 
sekreterliğine 

1 .. ..;.... .• •• - • • .. • :. --.. • • -· 

Erzurum ·mebusu Doktor Fikri 
Uzer tayin edildi 

Ankara 26 - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Büyük 
Milli Şef f ,met İnönü, Parti Genel sekreterliğine Erzrum mebusu 
Doktor Fikri Uzeri tayin etmiştir, 

Yeni Genel sekreter işe başlamış, Parti ve Halkevleri teşkila-
tına bir tamimle keyfiyeti bildirmiştir. a.a. 

---------~=====:::::::=::::=• -

Barselon boşalıyor 
Halk hicret için çok müşkülata uğra yor · 

-
S •• • Londra, 26 - Baraelondao bildirildiğine göre Barselondan ka-umer Ve iş ban- çan sivil halk; Barselonda içecek suyun hemen hem~n kalmadı· 

k 1 
ğını ve hicret için çok müşkülata uğradıklarını anlatmı şlardır. 

a arı u. müdürleri Şimal yolu tamamen askere tahsis edildiğinden sivil halk sahil • •f yolundan işlemek mecburiyetinde kalmaktadır. 
ıstı a etmediler 1 Frankist kuvvetleri Barselonun gerisindeki tepelerden şehri 

- ···- . top ateşi altında bulundurmaktadırlar. 
ı Ankara 26 - Alınan son Habf'rlere göre Barselon bugün saat 

on sekizde Franko kıtaatı tarafından işgal edilmittir. 
Ankara 16 - Sümer ve iş 

bankaları umum müdürlerı Nu-

rullah Sümer ile Muamer Erişin 
istifa ettllde ı i hakkında İstanbul 
gazet~ sinde çıkan şayiaları Ana• 

dolu ajansı tekzibe mezundur, 
~ 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 

Almanya 
:~· H~ik'eA.A.A.vı· ~sp.._.o .. ·r· · · ... > Polonyanın bitaraflığını 

: temine çalışıyor 
Şube • •• ) • > Berlin, 26 - Havas ajansı 

Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata
türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserlerde 

• Si uye erıne muhıbiri bildiriyor: 

: l Ş~~~~iz komitesinde boşa- : Varşovadan gelen raporlara 
~ an ı 1 ~yelik için seçim ya- > göre Alman hariciye nazırı Fon 
pıymak uzere, şubemize yazılı ~ Ribentropun Varşova seyahati-

: ukadaşlarımızın 28/1/939 .. • nin başlıca hedefi; her türlü 
•. nü saat 20 de Halkev'ı sagluo- ' h ld P l a va e o onyanın bitaraf kal-
; nunu te.;riflt rini dilerim. > marını temin etmektir. 

: Spor şubesi başkanı ' Almanya Polonyaoın bitaraf-
Rifat Emnalar > lığına çok ehemmiyet ve:mek-

• • • .. "' .. • • .. • ~ .. " • "• • .. -. ".,.,._,..> tedir. a. a. 

sahn alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rjca } l olunur. _ _J 

v • :w ............ "' .--.-.-.-v .. ,. ...___.....,.,.. • • ~ -~ ....-.-- .....-~ • "'f' • ..-v • •v ry=w ~.-. 

Daimi Encümen 
toplandı 

--+---
Vilayet daimt encümeni dün 

saat 15 te İlbayımız B. Özdemir 
Gündayın başkanlığında mutat 
toplantısını yapmış gelen ev· 
raklar üzerinde görüımelcr yap
mıştır. 

... 1 ~ 

C. H. P. 
İlyönkurulu 

toplandı 
--+---

c. H. P. hyönkurulu dün ak· 
şam İlbay ve partimiz başkanı 
sayın Özdemirin başkanlığında 
haftalık mutad toplantışını yap· 
mıştır. Bu toplantıda 19 Şubat 
939 Pazar günü açılacak yeni 
dokuz Halkevi hakkında darti 
Genyön kurulu kararı okun
muştur. 

lıyön kurulu, yeni açılacak 
halke,·leri hakkında hazırlıklara 
başlanmak üzere gereken ka
rarları vermiştir. 

Beledi gede: 

Daimi encümen 
toplandı -·--Belediye dairni encümeni diln 

öğleden sonra haftalık mutad 
toplantısm1 yapmış ve havale 
olunan evrakı tetkik ederek ka· 
rara bağlamıştır. 

Halkevleri 
Yönetim kurulu 
Halkevleri Yönetim kurulu 

dün başkan avukat N~şet 'Ak· 
korun başkanlığında toplancırak 
balkevine alınması kararlaşan 
sinema makinesi için müessese 
ve firmaların g"·len teklifleri 
ete~ik etmiş , e bunların ban· 
gisinin tercih edileceği hakkın
da genel sekreterliğe aruı ka· 
rarlaştırmıştır. 

-~-

Afgtlnistanın Ankara 
sefiri geldi 

Ankara 26 - Afganistauın 

yeni Ankara sefiri Feyiz Meh· 
med han bugün T oros ekspı e· 
sile Aokaraya gelmiş; istasyon-
da hariciye vekaleti hususi ka
lem müdür muayini İrfan ve ha
riciye vekaleti erkinHe Afgan 
elçilik erkanı tarafından karşı-
lanmıştır. a a. 

Pariste lt;ıya aley
hinde bir nümayiş 

Paris - 26 Üniversite tale
besi, bugün İtalyan sefaretha· 
nesi önünde nümayişler yapmış 
ve Venediği isteriz diye bağır
mı~lardır. 

··-·- -.. 
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Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

~ ""- L ' • ·--•• • 2,, • • . ., I • • • • ~ ~ - \ ~: •• • • , 

-15-
lskenderiye gibi bazı mühim 

ve yakın mahreçlere doğru hat 
la vapur işletilmesi imkanlarının 
araştırılarak temin edilmesini 
de ayrıca zikre şayan buluyo-
ruz. 

Frigorifik Nakliyat 
Çabuk bozulan taze mahsul· 

lerin nakli için frigorifik tesisa
tını haiz vagon ve vapurların 
ehemmiyetini tebarüz ettirmeği 
zait görüyoruz. Bu sahada yük
ıek hükumetin bazı tasavvurla
rı olduğunu şükranla kaydede
riz. Ki-çük hacimli vapurların 
bir an evvel önce tedarik olu
narak işletilmeğe verilmesini 
isabetli bir tedbir olarak kabul 
etmekteyiz. Ayni zamanda dev· 
let demiryollarının .... muayyen 
mıntakaların ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde münasip göre
ceği miktarda frigorifik vagon
lar getirmesi de her halde fay· 
dalı olacaktır kanaatindeyiz. 

Müşterek tarife meselesi 
Demiryollarımız idaresiyle 

Denizbank .. ara!nnda sıkı bir 
münasebatın tesisi ve bu suret
le tek tarife usulünün tatbiki 
ayrıca hayde değer bir keyfi
yettir. Bu suretle, Ziraat mal
larımızın aktarmaları için bazı 
fuzuli tavassutlara ihtiyaç kal
mıyacak ve dolayısile' bazı ta
sarruflar temin edilip malların 

maliyetinin mahsus bir derece
de indirilmesi imkanları husule 
gelebilecektir. Bir çok başka 

memleketlerde cari olan bu ko
laylıkların memleketimizde de 
bir an önce tatbik mevkiine 
konulacağını ümit etmekteyiz. 

Alım ve Satım teşkilatı 
Rasyonal istihsal ve arzu e

dilen kıymetlendirme işi ferdi 
mesaiden ziyade beraber çalış· 

malarla olmaktadır. (Marketing') 
in gaye edindiği bir çok işleri 
kolayca başarabilmek için bu 
beraberce çalışmalardan da is
tifade etmek, zirai nüfusu azim 
bir ekseriyeti teşkil eden mem
leketimiz şartlarına uygun bu
lunmaktadır. Alım ve satım ve 
mahsul karekterinin en düzgün 
şekilde cereyanı her memleket· 
te köylü birlikleri vasıtasiyle 
olmaktadır. Bu bakımdan oıar· 
keting işile çok sıkı alakadar 
b:ılunan köylü birlikleri işinin 

tetiki komisyonumuz mevzuları
nın eo kıymetlisini teşkil etmek
tedir. 

vasıtalarını en ehven şartlar 
altmda toptan müb:ıyaa ve te
darik etmek ve ayni zamanda 
köylülerimizin küçük mikyasta 
yetiştirdikleri süt, yumurta, yün 
tereyağı ve saire gibi mahsulle· 
ri toplayıp doğrudan doğruya 

istihlak piyasalarına arzetmek 
ve en karlı bir şekilde satmak 
ve dolayısiyle mutavassıtların 

bu işlerde temin.etmekte olduk· 
ları karı köylüye vererek müs
tahsilin emeğini kıymetlendir 

mek gibi mühim bir işi üzerine 
alacak olan bu birliklerin mem
leketimizde tesisi, köy kalkın-

ması bakımından atılmış mühim 
bir adım olacağı gibi bu küçük 
teşekküllerin marketing icabla-
rının temini yolunda da mühim 
yardımları dokunacaktır. 

Komisyonumuzca yapılan tet
kiklere göre, bu teşebbüs, busu· 
si mevzuatı dairesinde çalışmak 
ta olan tarım satış kooperatif
lerinin faaliyetlerile bir t~dahül 
vücude getirmiyecektir. Bu bir
liklerin, teşkilinP. satıs koopera
tiflerinin henüz kurulmam•ş bu-

lundu~ları yerlerden başlanması 
da muvafık olacaktır. 

Bu birliklerin kurulma~• ve 
işlemeı:ıi işinde vücudlarma ih-
tiyaç görülecek pratik bilgi ile 
mücehhez ve tecrübeli memur-

ların sureti hususivede 'yetişti
rileceği hakkında Ziraat vekili-
miz tarafından verilen izahat 
ve teminat koru·syonumuzca mü 

him bir muuaffakiyet amili ola
rak telakki olunmuş ve fay dası 
diğer memleketlerde tecrübe 
ile sabit olan bu birliklerin bir 
an evvel memleketimizde de 
kurularak faaliyete geçirilmesi 
temenniye şayan görülmüştür. 

Komisyonumuz, çeşitli ziraat 
mahsullerimizin ve bu meyanda 
bilhassa ihracat mallarımızın 

toptan satış şartlarının tanzim 
ve islahı yolunda alınması lü · 
zumlu tedbirleri tesbit ve tek
lif etmek üzere hususi bir kong 
renin ayrıca toplanmasını te· 
menniye değer görmektedir. 

VIII 
Tedrisat komisyonu mazbatası 

Birinci köy ve ziraat kalkın
ma Kongresi Umumi Başkan· 
lığına : 

28 ve 29/12/938 tarihlerinde 
48 azanın iştirakiyle toplantıla
rıuı yapmış olan tedrisat komis-
yonu aşağıdaki şekilde mesai· 
sine devam etmiştir. 

AYDIN 

Çine sorgu hakimi 
Bireciğe tay !n edildi 
Haber aldığıza göre Çine 

sorgu hakimi B. Ali Riıa Dere
bay - Urfa - Birecik sorgu ha
kimHğine tayin edilmiş ve tayin 
emri dün kendisine adliyemizce 
tebliğ edilmiştir. 

· ~· 

Ihlamur fidanı 
Ziraat dairemizce Söke ve 

havalisiode hüdayinabit olarak 
yetişen ıhlamur fidanlarından 
müliim bir miktarın daha şehri 
mi~ ziraat fidanlığmda terbiyesi 
ve bilahare caddelere dikilmesi 
için Sökeden · tirene verildiği 
öğrenilmistir. Bu son miktar 200 
kadardır. 

·Devlet kinini mü
tedavil sermayesi 

Sağlık ve İçtimai Muavenet 

vekaleti devlet kinininin müteda
vil sermayesi tesisi hakkında bir 

kanun projesi hazırlam?ştır. Pro
jeye göre devlet kinini müte-

davil sermayesi şimdilik 170 
bin lira olacak, mütedavil ser-
maye ile saf kinin· tedarik olu
narak ziraat bankaları vasıta

ıile muayyen fiyat ve şekiller
de satışa çıkarılacaktır. Satışa 

çıkarılacak kininlerin maliyetine 
macıraflardan sonra yüzde beş 

zam olunarak satış fiyatı tesbit 
olunacaktır. 

Kioinin ne- suretle satışa çı

karrla~ağı beyiye miktarı Sıhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletin
ce tayin olunacaktır. 

Ankara - devlet meteoroloji 
işleri umum müdürlüğünden: 

Suhunet : 

Saat 14 de yapılan rasatlara 
göre gündüz sühunetleri orta 
Anadolunun şark kısmı ile Ege· 
nin cenubunda 1-5 derece yük 
selmiş diğer bölgelerde 1 - 5 
derece düşmüştür. En yüksek 

sühunetler Edirne, Balıkesirde 

11, İzmirde 12, Bodrum, Antal· 
yada 15, Trabzonda 16 derece
dir. 

Rüzgar: 
Doğuda durgun, Trakyada 

şimalden, diğer bölgelerde garp
ten orta kuvvette esmiştir. 

Yağış : 
Bugün hava Trakya ve Egede 

bulutlu, diğer bölgelerde çok 
bul utlu geçmiştir. 

Muhtemel bava : 

Arazi vergisi baki
yelerinin affı projesi 

son şekli i aldı 
Arazi vergısının bakayasımn 

affma dair olan kanun projesi 
Kamutay dahiliye ve bütçe en
cümenlerinden geçerek ruzna
meye alınmıştır. Bütçe encüme
ni, proje üzerinde- esaslı deği
şiklikler yapmış ve yeni bir 
metin hazırlanmıştır. 

Bu metine göre, 935 mali yı
lı sonuna kadarki senelere ait 
olarak tahakkuk ettirilmiş ve 
bu kanunun meriyet tarihine 
kadar tahsil edilmemiş olan 
arazi vergisi bakayasmın mun
zam kesirleri ve cezalarile bir
likte kayıtları terkin olunacak
tır. Yu1<arıki fıkra hükmü, •bu 
senelere ait olup da 2566 sayı
lı kanunun 6 cı maddesine rgö
re taksite bağlanmış ve henüz 
tahsil edilmemiş olan - bu tak
sitlerin tediye zamanları gelmiş 
olsun olması · arazi vergisi ba
kayasiyle munı:ım kesir ve ce-
7alarına ve tezkere bedenerine 
de şamil olacaktır, Bu kanunun 
yürürlüğe girdi ğ i tarihten 
sonra bu senelere ait olmak 
üzere yeniden arazi vergisi ta
hakkuk eltirilmiyecektir. 

Vergi miktarını aulamak için 
müracaat eden emlak sahipleri• 
le yeniden inşa olunmak, kıy .. 
meti arttırılmak veya "eksiltilmek 
suretiyle vukuat görmüş olan 
ve arazi için bir defaya mahsus 
olmak üzere tezkereler mukabili 
alınmakta olan tezkere bedel
leri de vilayet hususi idareleri· 
ne devredilecektir. Malsandık· 
larında mevcut olan tezkereler 
para!ız olarak hususi idarelere 
devrolunacaktır. 

2901 sayılı kanunun 17 inci 
maddesi mucibince vilayet hu-
susi idarelerinin Maliye vekale
tine vermiye mecbur oldukları 

tahrir masrafı alınmıyacaktır. 
2901 ve 3161 sayılı kanunlara 

g'.>re sarfedilmiş ve tahrir neti· 
celerinin her vilayette tatbik 
mevkiine konulmasına kadar 
sarfcdilecek olan meblağlar 1938 
ve gelecek mali yıllar Maliye 
vekaleti bütçelerinde geçen ve 
eski seneler mahsupları adiyle 
açılacak fasıllardan 3010 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde 
mahsup edilecektir. 

Proje, neşri tarihinden yürür
lüğe girecektir. 

Ölü e tehdit vakası 
failleri yakalandı 

Aslen Konyanın Hadım kaza
sından olup Koçarlı Yeniköy 
Piyan ocaklarında amelelik eden 
Mevlut oğlu 329 doğumlu Meh-

m ed Kahraman ve arkadaşı ay
ni mahalden Halil oğlu 330 lu 

Mevlut Serinin' odun çaldıklarını 
iddia ve bunu vesile addederek 
kavga çıkaran yine yeni köyden 
Pıiştine muhacirlerinden Zeynel 
oğlu 40 yaşlarında Haşım Duru
kan, Receb oğlu Salih Serek 
Hazıroğlu Abdullah Çalmış, Meh-
med kahramanın göğsüne henüz 
ele geçirilemiyen bir tabanca 
dayamak ve ark asından çifte 
av tüfengini ateşlemek su
retile ölümle tehdit ve bilahara 
mumaileyh Mehmet kahramanın 
kollarını arkasından bağl amak 

suretiyle köy odasına getiren, 
Haşim Duru~an, Salih Serek ve 
Abdullah Çalış jandarmaca ya
kalanmıştır. 

Suçluların hadise anında Meh
met Kahramanın cbinde bulu
nan 40 lira ile nüfus ve asker
lik. tezkeresini çaldıkları mağ· 
dur Mehmet Kahraman tarafın
dan jddia edilmişse de para ve 
tezkereler suçlular üzerinde bu
lunamamıştır. 

Suçlulardan Haşimin meselenin 
uzamamasını ve kendilerinin ad
liyeye verilmemesini temin için 
jandarmalarımızdan birine 192 
kuruş rüşvet verdiği ve jandar-
mamızın da bunu cürmün tes
bitine yaraması için alup ku
mandanlığa verdiği öğrenilmiştir 

Suçlular adliyt. ye verilmiştir. 

miştır. J l 1 ZABITA l 
Suhunet 9 derece, hava t az ıı HABERLERİ ıı 

yiki 1007 milvardır. Bu gün İs- :---::.------..:----' 
tanbulda hava kapalı geçmiş, 

rüzgar şarktan 3 metre süratle 
esmiştir. Suhunet 10 derece, 
hava tazyıkı 1008 milvardır. 

Sabıkalının Marifeti 

Bu itibarla komisyonumuz, 
Belçikada kurulmuş ve ameli 
s thada büyük faydalar temin 
etmiş olan Berenbont köy bir· 
tikleri hakkında Ziraat vekile· 
tince hazırlanmış olan rapordan 
ve sayın ziraat vekili Faik Kur
doğlunun komisyonumuzda biz
zat vermiş olduğu izahattan 
mülhem olarak bu birliklerin 
tabii ve iktisadi şartlarımıza 
ihtiyaçlarımıza nazaran icap 
eden tadiller yapılmak sureti}'le 
mıntakavi bir şekilde bizim kÖy 
!erimizde de tatbikinin faydalı 
olacağı neticesine varmıştır. 

Ziraat vekaletinden komisyo
na verilmiş olan bir rapor ve 
bir liste okunup Ziraat vekili 
terafıodan şifahi izahat veril· 
dikten sonra umumi müzakere· 
ye geçildi. Bu meyanda Maarif 
Vekaleti namına gelen mümes
sil ile azadan İstanbul ziraat 
mektebi müdürünün raporlarıda 
okunarak izahatı dinledikten 
sonra heyeti umumiyesi hakkın· 
da ilk müzakereler yapılmış ve 
neticede yüksek, orta ve ilk 
ağrikültürel tedrisat için 3 tali • 
komisyon teşkil ve azası tesbit 
edilmiştir. 

Yurdumuz Karadeniz üzerin· 
de merkezleşeo alçak tazyikın 
tesiri altında bulunduğundan 

} arın havanın Trakya ve Egede 
bulutlu ve yer yer yağışlı geçe
ceği, rüzgarların doğuda durgun 
Trakyada şimalden, diğer böl
gelerde · garpten orta kuvette 
esecegı tahmin edilmektedir. 

Trakyada nehirle yükselmek
ttte ..Jır. Meriç, Arda, Tunca ne
hirleri bir metre yükselmiştir. 

Atçanın Çelebi oğlu mahalle· 

sinden terzi Mehmet oğlu 306 

doğumlu ve sabıkalarile tanın- · 

mış olan Mustafa Akhan, evvel
ki gün orta mahallede sokak 

Köylülerimizin zaruri havayi
cini ve bu meyanda hasseten 
tohumluk, çift hayvanları, ziract 
aletleri ve saire gibi istihsal 

Bugün Ankara da hava çok 
bulutlu geçmiş, rüzgar şimali 
garbiden bir metre süratle es-

Komşu memleketlerde : 
Bugün hava Sivastopolda ka· 

palı, Bükr~, Sofya, Selanik ve 
Atinada çok bulutlu geçmiştir. 

Rüzgar garpten 5 metre süratle 
esmiştir. En yüksek suhunet A
tinada 13 derecedir. 

ortasında adabı umumiyeye mu· 

gayır harekette bulunduğundan 

zabıtaca yakalanmış adliyeye 
verilmiştir. 

Suçu _sabit 
Akhan tevkif 

görülen Mustafa 

edilmiş tir. 
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Gezi notları : 

Bursaya kadar 
-·--
-5-

O. Becerik 
Manisa, Balıkesir araaıoda ti· 

ren arkadaşlarımla konuşmamız 
devam ediyor. 

Ben bu iş üzerinde hatıramı 
yoldlyorum. 4 • 5 sene evel in· 
~irci~erimizin feryat ve şikayeti 
Uzerıne Aydıoda Parti salonunda 
tir. toplantı yapılmıştı. O zaman 
ktısat velcili olan Celal Baya
rın başkanlık ettiği bu toplan• 
t~da ~üstahsil söyledi, çengelci 
soyledı, ar acı söyledi tüccar 
ıöyledi, kooperatifçi ' söyledi, 
mebus söyledi, vekil söyledi. 
FT:kat. hepsi ayni şeyi söyledi. 

urk ıncirini kurtaracak Tu" k .. h , r 
musta silini koruyacak şeyin 
koopveratifleşme, teşkilatlanma 
oldugunda ittifak edildi. 

Hem ne hacet bu günk'' .... v . • u uzum 
e ıncır kurumu o ve ondan 

sonraki t l 
.. 0 P antı ve konuşma· 

lar~n dogurduğu bir fikirden 
dogmadı mı? 

H· 
ıç unutmam, o toplantı da 

Ortaklarlı~müstahsıl Hamdi Çak
mak vekile dem. t'. 

ı . ış ı. 
. . - ncırlercilerin kurtulması 
ıçıo, İzm· . k ır yenuş çarşısını yık-
ma tan başka çare yoktur 

VekT ' d d ı m mukabelesi de aklım-
a ır. 

k - Şu halde bütün incirciler, 
ooperat f · 

0 za el gırer, teşkilatlanır, 
man · y başk zmır emiş çarşısı 

B 
a çarşı olur. Sayın Celal 

ayar geç 
1 ' en sene Ege manav 

~a arında kendisine dert yanan 
.~o~eratif dışında kalmış incir· 

~ı erı dinledikten sonra üzüm 
urumuna . 

· . l P1yasada satılmıyan 
ıb~'ctı·~ eri almasını emir vererek 

u un · · k ın~trcilerin selametlerini 
ooperatıfe girmekte bulacak

larını fanlatmadı mı ? 
Halk dilek ve şikayetlerinin 

en açık ve en isabetli münaka
şa yeri olan kongrelerden bu 
yıl müstahsilin kooperatifler 
dışında kalan müstahsillerin de 
kooperatiflere, k abu 1 ünden 

~;şkka bu mevzu üzerinde bir 
1 e varmıydı? 

~~mek oluyor ki: yıllarca ev
ve ızhar olunan isabeti' .... 
tahakkuk . ı goruş 
d d edıyor' Kooperatifler 
ışın a tek üzümcu·· tek . . . .. . , ıncırcı 

gor.;!mıyeceğimiz .. . k d 
~ ' ld' gun, uza e-
gı ır 0 .. d · ' gun e lzmir yemiş çar-
şısı tabiyatiyle başka çarşı ola
cc-ktır. 

k
. Kur"mun bu yeniliği muv~ffa-
ıyetl· .. d h . ı mu a alesi ve piyasaya 

hakım ve nazım olması karşıs n· 
da gelecek sene vaktından ev
vel m" t h l h U! a sı esebına değerin-
d:n aşağı mal satacak, Türk 
rnustabsılının emeği üıerinde 
skpekilasyon yapacak kabadayı 
alır mı'? 

Ben bu hatıramı muhatapla· 
rıma anlatıyorum B .. 

u hatıramı dinlemek onları 
coşturuyor T S 
Y f k 

· ren omaya geli-
or, a at biz h-1 b 

dayız~ a a u mevzu· 

Laf lafı a .. .. ··ı . çıyor, Manisalı 
uzumcu er ışe faizc'l . d k 
t O 

ı erı e arış-
ırıyor. nlardau b . 

d' 1 d'kl . u vadıde 
ın e ı erım çok ente resan· 

b 
.. - Kooperatiflerin diyorl · E 
uy"k d" ar, n . u uşmanı, tüccarlardan 

Zlyade faizcilerdir. Çünkü 
~~r eğer [hesabını kitabınırb7~~ 
e ~r adamsa, ne faizciye boyun 
ger ne kimseye .. Daha üzümü 

- -- - ~ --- - ,_______~-~ - - -- - -- -- -~-------~ 

AYDIN 

MiZAH 

Deve güreşleri 
Münasebetiyle 

Yankesici 
Koçarl da piyan ameleliği 

yapan Mustafa oğlu 319 doğum 
lu İbrahim Çelinin pazarda 22 
lirasını yankesicilik suretiyle 
çalma it tan suçlu Malatyalı ve 
seyyar resimci Mehmet Ali oğ-

E. O. lu Mehmet Ali, yakalanmış ve 
Geçen günlerde memlekette bir cağızın endamdan da mahrum j üzerinde 11 lira bulunabilmiştir. 

reklam vardı. Bu reklamlarda he· bulunduğunu herkes bilir. Hamaın Suçlu tevkif edilmittir. 
men hepıi biribirinden üstün bir 
kaç satır: 

" Muhitin baş pehlivan deve
leri bu güreşe iştirak edecektir. 

Diğeri: 
" Şimdiye kadar emsaline te

sadüf edilmiyen baş tülüleria 
falan meydanda karşılaşmalarını 
seyretmek size eğlenceli bir 
gün geçirteccktir.,, 

Daha başkası : 
" Bu güreş, bu bölgenin en 

alaka bahş güreşidir .. Kaçırma .. 
yınız !,, 

Bu seslerle kulaklarımız hayli 
doldu.. taştı •. 

Ekseri muharrirler; " Şu in
sanlar ne garip mahluktur!.,, 
diye yazılarına başlarlar.. Ben
de " şu develerin ne tuhaf te
cellisi vardır,, diye başhyorum •• 

Hakikaten develerin ne garip 
tecellisi vardır. Uzvi kabiliyeti 
itibarile sıcak muhite göre ya· 
rablmış olan bu mahluk, nasıl

sa taliinin kötü bir tokadile, 
mutedil ve batta şoğuk memle
ketlere de sürüklenip gelmiştir. 

Yaztn sıccığmda hissettiği 
neşe onun dudaklarında topla
nır. Sanki o dudaklar, inbisata 
kabiliyetli balnr levhalar halin
de, sallandıkça sallanır. Bu 
mevsimde insanlara uysal ve 
hatta biraz da sevimli göürünen 
bu hayvan, kış gelipte insanlar 
dondurma kutusuna girmiş gibi 
dört tarafı karlı dağlarla çev
rili bir muhitte kalınca onlar da 
kendisinit arap çöllerinden, kum 
S iı hralarımn ateşinden, buralara 
kadar sürükleyip getiren şans
larının kötülüğüne isyan eder 
gibi, köpürmiye başlarlar; du
daklar biraz toplanır, gözler 
daha parlak ve büyük bir şekil 
alır tüyler ayaklanır. İlah .. 

İşte bu anda deve; devecile
rin göğsünü kabartan bir ma· 
hiyet kesbeder. 
. Ve nihayet bir gün gelir, o· 
lımpyada iştirak edercesine so 
kakları kaplıyan bu bem beyaz 
ağızla mahluklar, arkasın fa bir 
sürü seyirci olduğu halde güreş 
S ..thasında arzi endam edeı ler .. 

Burada "arzi endam,, kelime
si de pek yersiz oldu sanırım. 
Çünkü, deve de:'lil<:n bu hayvan-

satınca, bağların işi başlar, ko· 
operatifte ihtiyacı olan yardımı 
yapmağa başlar .. Üzümünü alır . . . ' 
pıyasa ışıne geliyor a satar bor-
c.unu öder, gelmiyorsa koopera
tıfe depo eder, piyasa iyileşin
ce satar, sattırır. Eğer hesabını 
bilmez, aldanıp parayı israf eder
so buna kooperatif ne desin 
hükümet ne yapsın? Fakat ko: 
operatifler, bize hem para al-
mağı, hem borç öderr.eği öğre
tiyor. 

Tabii bu, yüze beş yüz alan 
1000 lira ile işe başlayıp 10 
senede 100 bin yapanları, bu 
kazançları ellerinden alan koo
peratiflere duşman etmez mi ? 
Ooları yıkmak için çalışmaz
lar mı ? 

. -. Peki diyorum, şimdi faiz· 
çılık yasak. Kooperatifler ol-

kubbesi gibi bir ıırt, aylarca 
yerde ıürünmüş bir zeytin çu
valının altı gibi tahta:aşmış yam 
yassı bir göğlls ... 

Sokaklar bir müddet bu mağ· 
rur mahlukların kendilerine 
ma hıus böğürmesiyle ve sağına 
soluna takılan çanların seslerile 
dolar taşar,. 

Sırtında onun yarı ağırlığın
daki havut tabir edilen semeri 
kendisine hayvanlar zümresi 
içinde nevi şahsına münhasır 
bir kıyafet ~azandırır •. 
• Biribirine gayri muayyen me 

. ıafede bulunan kazıkların, gü· 
reş sırası gelinceye kadar ben· 
desi olan develerin, arka ayak-
larını sağa sola açıp ta kuyru
ğunu vurarak tempo tutması 
Adeta güreş zamanına ne kadar 
kaldığını hesap eden bir saat 
ral<kas gibi munta1aman ve fa· 
ıılasız devam eder durur. 

Güreşe başlayışları, yapılışları 
gibi kaba saba olan bu hayvan· 
ları seyrederken, insan denilen 
ve daha çok, artık nezih eğlen· 
celer ve müsabakalar seyret
meğe alışan unsur , bu anda 
içinde o nisbette kaba saba bir 
his ve ioce ince ürperten bir 
heyecan yerine kendisini adeta 
boğan bir heyecan duymağa 
başlar. 

Sonra bakarsmız; erap çölle
rının kızgın kumlarına ayak 
uydurmağa alışmış olupta şan
sının bedliğioe yanan bu zavallı 
hayvancıklar kıp kırmızı olan 
kürek gibi diUerile bir sürü in· 
san tarafmdan " hay huy ,, 
" best ,, " mest ,, seslerile saha
danalınırhr. Deve güreşi, Garp 
ve Orta Anadolu h'llkının en 
eski ve hakikaten dedeler ar· 
maganı bir müsabaka mevzuuna 
cevap verir. 

Fakat, işin kötü tarafı; 
güreşte mağlup olanın ken-
dilerini çep çevre çeviren 
halkın üstüne doğru kaçışı 
ve diğerinin de koval~yışıdır. 

" Can, bahalı şeydir ,, der
ler, bu anda halkın yangın var
mış gibi sağa sola var kuvvetile 
kaçış1 hiç bir müsal:akada görül· 
müş şeylerden değildir .. 

Bundan on üç sene evvel, Na
zillide böyle bir güreşte mağlup 

mazsa onlar nas1l iş görebilir
ler, 

Sözlerimi ikisinin müşterek 
uzun kahkahaları karşılıyor!. 

Bu gün yok dediğimiz faiz
cinin işini hala nasıl bozdurdu
ğunu, ne hilei şeriyeler, ne de
siseler icat ettiklerini bild ığim 
işittiğimden fazlasile öğreniyo
rum ve hem ne hacet., Muhte-
rem Celal Bayarıa 938 ilk ka
nun ayında, m;lli tasarruf ve 
iktisat haftasını açarken An-
kara Halkevinde irat ettikleri 
nutuklarmd.ı bunu da - her işi
mizde olduğu gibi - apaçık söy· 
lemedi mi? 

Faizci; menfaat uğrunda ne· 
ler yapmaz, neler icat etmezkl. 

Aradan daha çok zaman geç
medi. İki faizcinin bütün icat 
ettikleri bir vakanın şaliidi de-

~'!!!!!!!!~~~~~~~~~ 

olan devenin z:ıvallı bir ihtiyara 
çarpışı aklımdan çıkmaz .. 

Adamcağızın bu koskoca hay
vanm altına düşüp kalkması bir 
saniye meselesi idi amma, koca 
bir tehlike atlatan bu adamın 
düşilp kalkmasile alnının koca
man bir şişkinlik peyda etmesi, 
hala hayretimi muciptir,. 

Bununla beraber, ne kadar 
reklam yapılırsa yapılsın daima 
değişen zaman önünde, ruaşeri 
denilen toplu duygularda da bu 
nevi e~lencelere karşı süreksiz 
bir alaka görülüyor. 

Bundan 15 - 18 yıl evveline 
gelinceye kadar deve güreşi 
mevsimi, halk tarafından büyük 
bir heyecanla beklenir, uzak 
memleketlerden güreş olan mcm• 
leketlere bir misafir akını hat
lardı. 

Zamanın bu her şeyi değişti 
ren akışı önünde, bugiio büyük 
bir kitlenin bu· nevi eğlenceler 
den, zevk alma yerine azap duy 
duğu güreş mahalline gibe bile 
güreşi azapla ve bir nevi üzün· 
tü ile seyrettiği anlaştlıyor. 

Yağlı pehlivan güreşi karşı
sına alafranga glireş çıkb. ağzı 
yüzü, hasmı tarafından belirsiz 
edilen boksörler türedi. Mahal1e 
arasında ibiklerini kan içinde 
bırakıncaya kadar horoz döğüş
türenler ve neticede zavallı hay
vanlarıo biribirlerini kör etme
sine sebeb olanlar türedi.. Ve 
Nihayet bu nevi güreşe giren 
hayvanların galiplerine "kahra
man,, ünvanı verenler oldu. 

Hatta mesele o kadar ilerile
di ki, iş biraz da mübalağaya 
döküiaü.. Bir arkadaş anlattı: 

- " Bilmem nerede bir deve 
güreşi olmnf. Devenin birisi na 
hak yere diğerine yenildiği için 
iki gözü iki çeşme bağlı bulun
duğu yerde ağlamış .. falan .. 

Gülmemek için kendimi zor 
tutarak arkadaşıma sordum : 

- Pt.ld bu deve yenildiği için 
ağlıyordu.. Ötekisi yendiği için 
gülmüyor muydu ? . 

Arkadaşım işin alaya dökül
düğünü hissetmeden : 

- Delimi~in sen yahu dedi.. 
Deve hiç gi lerıt i? 

Ben de cevap verdim : 
- Sen de mantık yokmu be 

adam, hiç deve ağlar mı ? 

ğilmiyim .. 
Her şeyi aalıyan ve bazı 

"münevveriın,, diyenlerden daha 
iyi düşünen, bilen ve gören bu 
iki Turk oğlu Türke, faizciler 
hakkındaki imanlarını kuvvet· 
lendirmek için o vakayı anlat
tım. Tren Balıkesire geldi. 

- Bursaya otomobil. Temiz 
otel.. payton isteyen, payton .. 
sesleri arasında kompartmandan 
enerken, samimi ve sıcak yol 
arkadaşlarım•n yalnız ellerini 
sıkmakla iktifa edemedim, alınla 
rmdan öptüm.. Çünkü; Türk 
müstabsıh hakikatı anlamışt 

menfaatının nerede olduğunu 
bilmiş, öğrenmiş .. 

Bu o demektir ki; Rjim ko
operatif davasını da kazanmışhr, 
bu zafer, Türk müstabsıhmn 
kurtuluş zaferidir. 

Y0Zı ! 

1 1 w 

RADYO 
27111391 (CUMA 

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 Müzik ( Türk müziği .. 

Pl. ) 
13 00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 Müzik (küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın ). 1 - Max 
S(:hönherr - Alp köylülerinin 
dans havaları. 2 - Georges 
Bizet - L' Arlesienne - 1 inci 
süit. A ) Prelüd. B ) Menuetto, 
C) Adagietto. D ) Carillon. 3-
Paul Lincke • Kahküllerinlc sen 
melodi. 4 - Niemaon • Tango, 
5 - Aloiı Hutschera • Benim 
cennetim - melodi. 6 - Franz 
Lehar - Tango kraliçesi opere
tinin valsları. 

18.30 Proğram. 
18.35 Müzik varyete - Pi. 
19.05 Türk müziği ( Karışık 

pıoğram ). Okuyan: Tahsin Ka
rakuş. Çalanlar: Hakkı Derman, 
Hasan Gür, Eşref Kadri, Ham• 
di Tokay, Basri Üfler. 

19.35 Konuşma. 
19.50 Türk müziği. 1 - Sa• 

kih efendi • Şehnaz peşrevi. 
2 - Şair Nazım - Şeli11az ıe• 
mai - Didem yüzUne nazır. 3-
Dellal zade Şehnaz şarkı • Et• 
medin bir lahza ihya. 4 - Re· 
fik Fersan - Tanbur taksimi. 
S - Şevki bey - Hicaz şarkı • 
Sen bu yerden gideli. 6 - Şev• 
ki bey - Hicaz şarkı· Ateşi su-
zanı firkat. 7 - Selim - Şeh
naz şarkı • Bir nevcivan dil 
müpteladır. 8 - Şemseddin Zi
ya - Şehnaz şarkı - D ni:ıin dal
gasını. 9 - Sedat Öztoprak -
Şehnaz saz semaisi. 10 - Ke
m .ıl Niyazi Seyhun · Kemençe 
taksimi Çalanlar : Vecihe, Refik 
Fersan, Cevdet Çağlat Kemal 
Niyazi Seyhun. 11 - Sadettin 
Kaynat,, Yesari Asımdan oar
kılar. 

20 45 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri ve ziraat borsası (fiyat) 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konu~ma (haftalık spor 

servhi ). 
21.15 Riyaseti cumhur Flar· 

monik orkestrası - Şef H. F. 
Alnar ) 1 - Josip Slavenc;ki : 
Bal~ anophonia. Sup dansı, Ar
rı avut şarkısı, Türk dansı, Yu
nan şarkısı, Romen dansı, Be· 
nim şarkı, Bulgar d~nsı. 2 -
P. J. Çcıykovski - 5 inci ıen· 
foni. 

22.25 Esham, tahvilat, kam· 
biyo - nukut borsası ( fiyat ). 

22.35 Müzik ( Cazband · Pi ) 
23 30 Miızik ( melodiler ). 
23.45 24 Son ajans haberleri. 

: ...•.•. Abone şeraiti ••••••••: 
• ı· ı ! Yıllığı her yer için 6 .ara. ! 
i Altı ayhtı 3 liradır. i 
ı • 
ı İdare yeri: Aydında C. H. ! 
f P. Basımevi. İ 
! gazdeye ait yazılar için i 
i yazı işleri müdürlüjüne, ilin- j 
! lar için idare müdürlüğüne i 
i "DÜracaat edilmelidir. i 
: ................... -......................... . 

imtiyaz srıhibl ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre .. 

Basıldığı yer 

C H P Baııınevl 
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1 
Sümer Bank 
Birleşik Pamuk ipliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı: 
12 No Paketi 415kuruş 

Kayseri Bez Fabrikası malı 
16 " " 480 " 

Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Freğli Bez Fabrikası ,, 

10 balyalık siparişler için 

15 ,, ,, ,, 

25 n ,, n 

50 ,, ,, ,, 

24 " " 580 " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

575 " 
570 " 
565 " 

" " 560 " 
Fiatlarla fabrikada teslim şıtrtiyle satılmaktadır. İplik 

müstehliklerinin yukarda yazılı fabrika1ara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasma sipariş edebile-
cekleri ilan olunur. 4-3 1033 

(rp~~E8l:!-11'.~Sı~89BS~SSŞJ 

i!i Doktor Şevket Kırbaş !~ 
(!~ Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ 
[•~ entani hastalıklar mütehassısı •l 
(!~ Muayenehanemi Nazilli köprüsü kı-rşısındaki tapucu !j 
[•] Süleymanın hanesine naklettim. +) 
~+1 hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve :J 
t.!l öğleden sonr saat üçten. altıya kadar .~abul ed~r: .td.rar, •) 
.~~ kan, balgam, maddei gaıta ve her turlü tahlılatı ıcra +] 
r!l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan. Pinomo- i+l 
f+1 toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) t+ 
fı&.~ ~~~ll""llP""Q~"'lııı:ıtı .. 'ltl';'aı;ır~~~pı~ıı:ııı"'•8P•v..:'I~ ~~~~ı$-ı~ı:#ıh~1~~~~~!::0d,idlllııUıı!!:ıid!lıbii:' tWi:ıt 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Aydının mesudiye mahalle1Jin
den mehmed kızı ayşe ile kar
daşı hayriye ve anaları zebranın 
ikinci kocası mehmedin Mayıs 
333 gün ve 56 ila 59 sayılı 
kayıt maliki altı oğlu jandarma 
mehmedden intikalen gelen kı
zılca köy çatal armıt mevkiinde 
tarafları ali yusuf ve süleyman 
oğlu halil ve hacı basan vere
seleri ve tarik ile çevrili 9190 
M2 mukaddema bağ halen tarla 
ile köyce namı diğer çatal ar
mut mevkiinde şarkan göbek oğ
lu ibrahim şimalen ve cenuben 
tarik arap hatice kızı fatma ile 
çevrili 3676 M2 taşıtsızların hu
dudlarında deyişiklik olması do
layısile hali hazır hududa göre 
senedinin tashihini istemiş olduk-
larındad mahallen bu cihetin 
tehkiki içio gazte ile ilan tari
hinden 15 gün sonra yerine me
mur gönderilecektir. Bir diyece
ği olanlar varsa o güne kadar 
resmi belğelerile idaremize ve 
yahut mahalinde ' bulunacak me
mura 1026 fiş numarasile mura-
catları ilan olunur. 1087 

Aydın 
Müddeiumumil · ğinden 

Açık bulunan 14. lira maaşlı 
Nazilli mahkemesi başkatipliği
ne memurin kanunun 4 düncü 
maddesinde yazılı evsaf ve şe
raiti haiz bulunan taliplerin nü
fus, mektep, askerlik, sıhhat ve 
sair evrakı müsbitelerile bera· 
her 7 Şubat 939 Salı gününe 
kadar Aydın asliye· encümenine 
müracaatları Han olunu. 1088 

Davet 
Aydın Belediye 

Reisliğinden: 
Şubat içtima devresinin kur

ban bayramına rastlaması mü
nasebetile belediye meclisini 6 
Şubat 1939 Pazartesi jgünü sa
at 20 de içtimaa davet eder ve 
sayın üyelerin toplantı günü ve 
saatında belediye dairesine gel
melerini rica ederim. 

Ruzname 
1 - Belediye ve elektrik büt

celerinde yapılacak münakaleler. 
2 - 1932 Senesi belediye ver

gi ve resimlerinden tahsili müm
kün olamıyan bakayanın terki
ni hakkında karar ittihazı . 

1086 

Aydın Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Sayı : 266 
Aydın Şahnalı köyünden Ah

med oğlu Rifat Özkan tarafın
dan o köyden İbrahim kızı Ze
liha aleyhine açılan boşanma 
davP.sının yapılmakta olan mu
hakemesinde: müddeaaleyh Ze
Iibanın, ikametgahı mechul ol
masından ilan yapılan tebligat 
üzerine gelmediğinden ilanen 
gıyap kararı tebliğine ve mu
hakemenin 27 /2/939 Pazartesi 
günü saat 9 za bırakılmasına 
karar verilmiş olduğundan mez
kur gün ve saatta müddeaaleyh 
Zelihanrn Aydın Asliye Hukuk 
mahkemesine bizzat gelmesi ve
ya kanuni bir vekil göndermesi 
aksi takdirde muhakemeni.ıı gı
yabında bakılacağı ve bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyeceği 
ilan olunur. 1085 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESİ ~~ 3212 

SAYI ı 443 _. 

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 vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sa!ıın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

Dil 12 ay veresiye satış en 

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 


