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Şehircilik mütahassısı 
B. Hilmi Baykal Başvekil Refik Saydam'ın Pamuk çekirdeği 

. ~y.dında bulunmakta olan şe· B k M il M 1 d k d hırcıl.ı~ müta~aasısı yükıek mü- u··yu·· ı· et ec ı·sı·n e o u ugw u 
he!ldı~ı . B. Hılmi Baykal imar 

sevkedt nler vesika 
alacaklar 

Kara ve Deniz yo'lariyle mem· 
lekettc pamuk çekirdeği sevki· 
ya tile uğratanı uıo bu sevkiyata planı ıçın etüdlerine devam et- • k b 

m~k~edir. hBir kaç &ündenberi yenJ a İnenin progw ramJ 
ıe. rın mu telif semtlerini gez- cins ve mahiyet gözetmeden 

gelişi güzel iştirak ettikleri an· 
laşılmakta ve bununda bir 

çok mahzurlar tevlit ettiği tes• 
bit edilmiş bulunmaktadır. 

?1ış v~ buralarda yapılabilecek Ankara 27 ( A.A.) - Büyük 
BmaH'l ış~erini tesbit etmiş olan Millet Meclisi bugünkü toplan-

. ı mı Bııykal dün memleket tısında celsenin açılmasını mü 
ha41tanesi, orta mektep H 
ef d' M • asan teakip kürsüye gelen Başvekil en ı, eşrutiyet M d' z f • esu ıye, Refik Sa,_ydam aşağıdaki beya· 
T:ı~~ed~a~~lleri bileb llı~abaşı, ndtta bulunmuştur. 
t k'k ınez a a cıvarını Arkadacılarım, Selefim ıayın 
et ı etmiştir Bu t tk'kl ., 
nasında B . . . e ı er es• C 1 "l B . tif - . 

. . Hılmı Baykala bele- e a ayarın ıs ası uzerıne 
~ıye rfeisimiz B. Etem Mendres teşkili bana tevdi buyru\an ka-

e re akat etmiştir. bineyi yilksek huzurunuza geti-

•• ~·· •• ,...___._. ~ ••• +Jı..A ..... ~ 

Milli Şef 
Başvekilimizle u

zun müddet 
görüştü 

etmek, vatandaşları anarıiden ' 
ve cebirden uzak bir emniyet 
havası içinde bulundurmak pro· 
gramım.zın baıında gelir. Reji· 
mimizin teşkilata ıiye kanunu 
ile tesbit ettiği umdelerle mü-

Bu m:.hzu·un izaleıi için, ıi
raat vekaleti, ziraat müdürlük· 

)erine bir tamim göndermiş ve 
bu tamimi kara ve deniz yol le:.· 
rı müdürlüklerine de teımil et

' miştir. 
~- tiriyorum. Kabinenin proğramı . 

Veteriner daire- şimdiye kadar olduğu gibi men Ankara 28 (A. A.) - Reisi 
• sup olduğumuz cumhuriyet halk Cumhur İsmet İnönü bu gün 

-···-

e ıses içtimai nizamını kurmak 
en mühim işimizoir. İdare ma• 
kioasının muntazam ve bilgili 
bir surttte işlemes: ni temin 
edecek çarderi dikkatle tetm• 
mül edeceğiz. Vazifeleri ehlile· 
rine tevdiine ve memurlc>r n terfi • 
ve terfihlerinde adaht ve liya· 
katın esfts tutulmasına dikkat ' 

Bu hımim iktizasından olarak 
pamuk çekirdeği sevkiyatı He 

SIDCe raporlu partisinin proğramını tahakkuk saat 11 de Ba~vekatet dairesini 

k ettirmek gayesine dayanmakta- teşrif ederek Başvekil. Doktor 

uğraşanlar ç~kirdeklerini mahalli 
ziraat müdürlüklerine göstere· 
cekler ve c:nslerine göre bir oyunlar dır. Refik Saydam ile uzun müddet edeceğiz. 

. Şehrimizden bir hafta içinde • İnkılap kanunlarının Mılli biln- görütmüşlerdir. Büyük bir itina ile ve dikkat-
vesika alarak mallarını sevke• 
debileceklerdir. 

c~var kazalarla lmıir Denizli yede sarsılmaz pir şekilde işle· le tesbit edilmiş ve u1un ıene• 
vıliyetlerine ve onların kazala- mesini ve adli teşkilatın davam- Başvekilin lelin tecrübeleriyle memleketin 
rına olmak üzere 2800 koyun h inkişafını temin. yolunda itti- menfaatlerini en iyi bir şekilde Köşk köy)ÜJeri ·dirİ 
se~kedilmiştir. Bu koyunlar ve- haz edimiş olan ,..tedbirlerin tat- Teşekkürü kurduğu vazıh bir surette anla-
terıner dairemizce Raporlu bikine hasıası"yctle de ıam et- kurban teberru·· ol k şılmış bı.lunan d.ş politikamız 
k up esilmeğe elverişli sıhbath mek azmındayız. 
oyunlardır. Ankara 28 (A. A.) - Bat· tuttuğu yolda devam edecektir. d• 1 r 
B d Müdafaa kuvvetlerimizin tes- vekil doktor Refik Saydam, Cumhuriyet hükiimetioin tim· e ıyor a un an başka yine merkezde l'h h 

..... "··- · ·' -- ' . ı at ve tec izat prağramının Ra~cııvr~r'iıl'"'teıt.A.ui" w\ue&'fu~Cl ,1; .... ı,_a ... ,, ··----- - ' ' • lülerimıze tennn eoeDHU1M1 auuu 
dairesince müsaaae eaiten bır Milli Müdafaa kuvvet~er~~mızı~ li ~ 1 

1 k nan dostluklarda unsiırumuzun yardım hislt rioe bir nişane ol· 
h f 000 t t lmesı rına karşı teşekkürle. rile. b!~ i - f ı k'ld mu bi 

1 talık koyun mikdarı 2 ne harp icaplarına göre ye ış ırı . hl- - ·1cap ettirdiği ve a ı şe 1 e. . • mak -u.,ere bava kurumuna r 
k k d. hı ı te ıami ni hislerinın ı agına t 1 .. 

ya ın bir rakam arzetme te ır. · yolundaki mesaiye z ven e- b hafaza ve tekemmül et ırı t.· m·ıkdar c ·nlı kurban teberrll et• 
l Anadolu Aı"ansını memur u· .. 

~- cektir. _ cektir. mek üzeredir. 
Memleket hastanesine bir Vatanda geniş mikyasta mu~- yurmuşlard~~ • ~ • • • .-Y' .-. _.. Devamı ı lncl ıah•:~'.-- Bu glloe kadar köylülerimizin 

polikilinik yapılacak \ ~t~a~k:ır~b:ir~h:u:zu:r~v:e~sü~k:u~n~t:e:m:ın~~..,.:r~~~~· :· :. ... ~· :·~·:·:,..:·:~~~~~~-~~--~:::::::::i:::::~\b·ir yükıek hislerine ve vatan ıever· 
Haber aldığımıza göre hasta- A • A Hu··kuA met İstanbul tramvaylar, ını ır liklerine tercüman olarak 50 

nemize yeni ve modern bir po ikttsat Veka\ett vrupaya ld koyun bölge hava kuru?1~ mü· 
likilinik inşası kararlaştırılmış •• k buçuk milyon liraya satın ~a ı dilrlüğüne gönderilmek ıçıa ha-
ve hazırlanan proje tasdike talebe gonderece zırlanmış bulunmakt:ıdır. 
gönderilmiştir. Projenin tasdi- ) İ t 1 yelerinin 300 bin liralık depo Bu mikdarın 80 den aşaiJ 
kinden ve muamelenin ikmalin· Ankara 28 (·Ak. t~· ü:--esss'ıallne~ mevcudile beraber bir _milyon · k 

Ankara 28 (A. A.) - Haber ır e ı m m d b ya düşmiyeceği ve bir iki giın~ .8 • den sonra büyu-k ve modern bul tramvay ş • 570 b'ın lira üzerin en mu • • k üdür· 
İk t V k"\ f b d ben k 1 dar bölge bava urumu m 

Polikilinik inşasına hemen bat- aldığımıza göre sııa e a e 
1 

rile bu haftanın aşın an .. 1 asında iki taraf mutabık 8 • k tle 
. lügv üne gönderileceği uvve lanacaktır. müsabeka ile seçeceği otuz sa· devam eden satın alma. mu~~.: mışlardır. d 

Hastanemize ilave edilen yeni nat okulu mezu·1unu dericilik, kereleri bu gün de nafıa ve ı ı \ Taavün sandıklarının hakları um~~~k~:1~:· müdürleri Osman 
pavyon da ikmal edilmiştir. yün veya pamuklu mensucat Al'ı Çetinkayanın başkanlığ.ında mahfuz tutulmuştur. Paza. rtesi ş ld ar· 

•••• .. ••••.. .. .... •• ........ k kl t \ k t Kozana kendile ini bu yo a y 
ı Hava silahı yarışı bütün ; meılek mekteplerinde oktuma yapılarak son ve kati şe ı es· günü tünel ve htva ~~zı ~ır e~e- dımlt.şm:ıya sevk edişinden mü-
: dünyayı sarmıştır. Bizimı ı üzere Avrupaya gönderecektir. bit edilmiştir. . . lerinin mübayaa an m~za er • teşekkir ve memnundur. • 
ı ~nde farla hlr t~ kan~ ı Mh~aka imtiba~vı15M~d Milzakueneti~~nde~~ebn 1 r~i:n:e~d~e~v~a:m~e=&~'~k=c~e!k!tı~r~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ıı büyük kazanrtır. Hava kuru· ı İ b l bntu~n imtiyaz hatları; tesısatı, c! hk• k t 

T 1939 tarihinde Ankara, atan u u b. t a 1 
ı muna yardım için kurban bay- : Bursa, İımir bölge sanat okul- mah:emei mubarrike v~ _müta: Satı• e ınası a ı 
ı ramından istifade edelim. : barrikesi, binaları, emlakı, atel 

·:·:··:·:··:··:·:··:··:·:··:·: .. : .. : .. : .. : .. :: .. ~ı:ar;:.:ın!da~ya~pı:•a;:ca!!k~tır~. ---~Y:=::e;!:n~i ~k~a~b~i=n~e~i~ç~in:- Denizbank İdare meclisi reisi il~l~i 
Gaz ve Benzi~ dost Yunanistenın azasının vazifelerinenihayetverı 1 

Fiyatlarında yeniden tenzilat yapıldı 
Ankara 28 - lklisad Yeki- 1 

letinden: 1 ıubat 1939 tarihin-
den muteb'r olmak üzere pet
rol ve benzin teneke fiatları, 
tenekenin gümrük ve muamele \ 
vergisi değiştirildiğinden beş 
şehir için yeniden tenzil edH
miştir. 

Diğer şehir ve kasabalarda 
azami fiyata, lstanbul ve hmir 
depo fiyatlarına nakliye, depo 
kirası, bayi kirı, satıcı iskon· 
tosu zammedilecektir. Dökme 
benzin f;yatlarıoda hiç bir de
ğişiklik yoktur. 

/ 

Benzin; çift büyük teneke : 
Ankara 635, İstanbul 555, İz 
mit 555. U.ersin 560, Samıun 
560 kuruştur. 

Gaz; çift büyük teneke : An 
kara 595, İstanbul ve İzmir 485 
Mersin ve Samsun 510 kuruştur. 

Küçük gaz tenekesi: Ankara 
92, İştanbul ve İzmir 77, Mer
sin ve Sam!un 81 kuruştur. 

İstanbul ve İzmirde depo fi. 
atı : iaz, çift büyük teneke 453 
kuruş 42 santim, gaz küçük te
neke 72 kuruş, benzin çift bü
yük teneke 497 kuruş 75 san-
timdi... a. a. 

temennileri Kevl<ep ve yine ayni bankadan 
ı Ankara 28 ( A. A. ) -. H.a- b · u-du" ril Kasım 

Alı.na 'l8 - Atinada Çl <an S tıe şır- in•aat şu eıı m 
~ her aldıgv ımıza göre 8 " 'b' S dun 

t · TU kiyede Mcs~t ile umumi katı ı a Katimerini gaze esı; r . - ket'ıoe aı't binanın satın alınma- ~ 
k. kabı' ne degv işikligv inin Tiırk d l n S n da memuriyetlerine resen 

ı w • keyfiyeti hakkın a yapı a avcını . ·n f nin refahını arbrmagt ıs- sı d v da İktisat V tkaleti tarafından nı· 
~~def ettiğini ve dost TUrk tahkikat neticesin e aşagı 

ı ·u:tinin Başvekaletine get;ri· \ isimleri yazılı olanların İcra Ve- hayet verilmiştir. 
~~ kıymeti h crübe edilmiş oln \ killeri heyeti karariyle vazife-
Doktor Refik Saydamın sulh lerioe nihayet verilmiştir· . . . 
davasıuda seleflerine layık su· 1 Denizbank İdare meclisı reısı 
rette riayet edeceğini yazmak· Ziya Taner, Denizbank idare 
ta ve yazısını şöyle bitirmekte· meclisi İktisat Vekaleti izası 
dir. . d C 1 Şabingiray, Denizbank 

"Yunao milleti; vazife91n e id:: meclisi Maliye V~kileti 
muvaffak olması Refik Sayda· ... Sedat Urul Deoızbank 

. d azası ' . . h' ma candan temennı e er.,, Umum Müdür muavını Ta ır 
a. a. 

Bayramlaşma --İlbay ve Parti başkanımız B. 
Özdemir Günday her bayra~ 
olduğu gibi bu bayram15ındedaH~i: 

1 .. .. aat 
rinci sa ı guou s dır 

k . . de bayramlaşacaklar • 
evımız 
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Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

9 
Ormancılık kQmisganu 

mazbatası 

-17-
de (60) talebe alındığına göre 
bu miktar (10) senede nihayet 
(600) ze baliğ olacaktırki bu 
günkü kadro istenilen ~ühendis 
ihtiyacını karşılamağa kafi gel 
memektedir. Binaenaleyh fakül· 
te kadrosunu en az iki misline 
çılf armak zarureti vardır. 

Başvekil Refik Saydam' ın 
Büyük Millet Meclisinde okuduğu 

yeni kabinenin proğramı 
Birinci köy ve ziraat kallun-

ma kongresi umumi reisliği 

yüksek başkanlığına : 
Türkiyenin hakiki sahibi ve 

efendisi, hakiki müstahsili köy
lüyü genlik içinde yaşatmak ve 
bu asıl sahibi, bulunduğu du
rumdan kurtarıp yükseltmek 
ve ana k i1 nyak, o'an ziraat da
vasmı apaçık konuşup hallet
mek maksat ve gayesile müs
tesna bir dikkatle ihzar edilen 
köy ve ziraat kalkınma rapor 
projeleri arasında yer alan or
man ve ormancıhk işlerini ko· 
nuşmağa selahiyetli komisyonu· 
muz 28/12/938 günü Ankara 
Halkevi salonunda heyeti umu· 
miye halinde toplandı: 

Komisyon, bu birinci içtimaın· 
da, Bolu saylavı İsmail Hakkı 
Uzmayın reisliğindf', reis vekil-

• liğine Tahsin Nahit Ersanın, 

mazbata muharrirliğine Nejat 
Kaytazın, katipliklere İbrahim 
Kutlutan, Fikri Kozağı seçtikten 
ıonra riyaset divanı tefekkül 
etti. Ruznameye dahil işleri mü
zakereye vazzederek aşağıdaki 
husasatın heyeti umumiyeye 
arzını kararlaştırdı. 

Ormancılık mevzuu mesai ve 
mahiyet itibarile ; 

1 - Ormancılık istihsali. 

2 - Ormancılık ticaret ve 
ou ıki isim altında mu"t 1 . ··-

b
. a ea ve 

tes ıt etmek mecburiyeti hasıl 
olmuş; 

1 - Orman elemanlarının 
hazırlanması ve yetişiirilmeıi. 
~ - ?rman haritalarının su

retı temıni. 

. 3 - Ormanların koruma ve 
ımarı. 

4 - Ağaçlandırma. 
5 -:-- . Orman işletmesi, orman· 

cılık ıstıhsali kısmına. 
' 

b) Fakültenin Anleara ve İs· 
taobulda olmak üzere birbirin· 

den ayrı iki parçalı bir teıek· 
kül halinde bulunması onun io · 

kişafına ve matlup kudrette 
eleman yetiştirilmesine mani 
olmaktadır. 

Bu iki kısım birleştirilerek 
fakülteye i8m ve müstakil bir 

mevcudiyet verilmesi, her veç· 
hile takviyesi, lazımdır. 

B - Orta teknik memur: 

Orman kanunu mevzularının 
yerine getirilmesi için yüksek 

memurlarla beraber orta tahsilli 
teknik memurlara da şiddetli 

lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Bu memurların da 10 sene zar 
fında kadrolarını tamamlamak 

üzere yetıştirilmeleri IazıJ11dır. 
Bunlar orta orman mekteplerin
de yetiştirilmektedir. Bu gün 

Bolu ve Borsada iki orta orman 
mektebimiz varsa da senede 

aldıkları (100) talebe ile bu ih · 
tiyacı karşılamak imkanı olma· 
dığından mevcut iki mektebin 

her bakımdan bütün ihtiyaçları• 
-· L----·'--1 $- -'·-. "'uı ~c.ıjıe 

en kısa zamanda orta teknik 
memurların kadrosunu doldur · 
mak zarureti görülmektedir. 

C - Tali Memurlar: 

c - Bu zümreye mesaha me 
morları, bekçiler, katipler gibi 
yardımcı memurlar dah'ld' ı ır. 

Or~~n idare, işletme ve ko
ruma ışı teknik bir iş olduğua-

Haşep ticaret 
ayni isim altında 
alındı. 

da? bunun güzelce ifasını temin 
etmek üzere bu yardımcı me
n.ıurlann da vazifelerile mütena-

ve sanayii de sı~ teknik malumatla teçhiz 
(il) nci kısma edılm 1 • • e erı ıcap eder B •t• b 

1 • u ı ı ar· 

Komisyonun her iki 
hakkındaki mukarreratını 
veçhi ati arzediyoruz: 

a yardımcı memudara m h 
k · a sus 
ısım ılk orman mektepleri ve kursla· 
ber- rı açılmalı dır. 

1 - Ormanc·lık İstihsali 
1 . 

- Orman elemanlarının 
hazırlanması ve yetiştirilmesi. 
Ormanların idare, işletme v 

kor ı e unma arında çalıştırılm lk Ü· 

zere hazırlanacak ve yetiştiri
lecek elemanlar ormancılık ilim 
~e fenni oin esaslarına ve orman 

.~nunumuzua tasnifine göre 3 
zumreye ayrılır. 

2 - Orman haritalarınıo alın· 
ması yolu 

. '! ur .. da pek büyük iktisadi, 
ıçtımaı sıhhi faydaları bulunan 
ormanlarımızın vüsat . t , va.zıye 

ve tahammülleri hakkında kat" 
b' f 'k ı ır ı re ve rakama mü t 'd b'I . s eoı 

ı gıye malik olmak zaruretin· 
deyiz. Ancak bu suretled' L• 
O 1 UK4 
.rman arımızdan ne şekilde is· 

tıfade edebilecegıv ' mı'zı· 1 . ve on arı 

Baştarafı 1 inci sayfada 

Maliyemizin ana prenııpıni 
cumhuriyet devrinin ilk olarak 
memleketimizde temin ve itina 
ile muhafaza ettiği hakiki ve 
samimi manasile denk bütçe e· 
sa~ı teşkil edecektir. Taahhüt· 
lerimize olan sadakat, tediye
lerimizdeki intizam sayesinde 
gittikçe artan devlet itibarının 
takviyesi bu esasın büyük bir 
hassasiyetle takibi ile mümkün 
plabileceği kanatindeyiz. Mem
leketimizin her sahada inkişaf 

ve umranına matuf mesai pro· 
gramlarımızın, bu sahaların her 
yerindeki ihtiyaçları ıüratle ta· 
hakkuk ettirecek şekilde ve 
mali bakımdan sıkıntısız karşı
lıyabilecek çerçiveler içinde tan
zim etmek azmindeyi ı . Umumi 
hizmetlerin ifasını temin edecek 
varidat menbalarmı tanzim e 
derken istihsali ve vatandaşla· 
rı~ tediye kabiliyetlerini tazyik 
etmemeğe hassatan dikkat ede
ceğiz ve vergilerimize daima 
miitekimil ve vatandaşlarla 

devlet hukukunu ayni seviyede 
koruyacak tarh ve tahsil usul· 
lerinde devamlı ıslahatı tahak
kuk ettirmek maliyemizin en 
başta gelen iştigal mevzuların
dan birjoi teşkil e·decektir. Her 
vesile ile çiftçi ve köylü vatao
slıratle kaHcır; masını temin ~-t~ 
mek ve hayat ucuzlu*una ma· 
tuf temencileri iktigat kaidele• 
rınıo salim istikametlerinde mü
temadiyen tahakkuk ettirmek 
en · .. samımı emellerimiz arasın-
dadır. Milli oaramızın fili istik· 
r~rın.ı kor.umak başlıca umde· 
mızdır. 

Devlet bütçesinden verilen 
maaş ve ücretlerle devlet ser· 
~ayesi_1e kurulmuf müessesele
rın salım bir .surette işlemesi de 
tenini üzerinde ehemmiyetle te~ 
vakkuf ettiğimiz bir mevzudu B r. 

u gayeye m3tuf mesaiyi en 
kısa bir zamanda tahakkuk t· 
tireceğiz. e 

M~m.leketimizin • maddi refahı 
v~ ~ktısadi kalkınması ancak 
kul~ur seviyemizin bunlarla mü. 
vazı olarak yürümesile mümkün 
olacaktır kanaatindeyiz. 
. Türk çocuğunu daha ilk tah 

sıl yaşında iken mektebe ala 1 
zeka istidat ve faaliyetine ra c 
gun b. ·ı ·ı U ) -ır sı sı e takip ettirmek 

ahlal·ca temiz, ~uhca ve beden
ce sağlam, millc::tine, vatanına, 

cumhuriyete ve inkiliba sadık 
yetiştirmek maarifimizio başlı
ca hedefidir. 

Tarih ve Dil inkılibımızın 
milli ruhun doğuşuna ve kuvet
lenmesioe verdiği hızı artıracl\
ğız. 

Demiryolu inşaatı- cümhuriyet 

1 
devrinin çizdiği büyük proğram 

1 dairesinde devam ettirilecektir. 
1 Demir yollarımızın iktisadi ve 

t eknik esaslar dahilinde İnkişafı 
için başlamış olan harekete ku· 
vetle devam olunaraktır. 

Memleketin en ziyade muhtaç 
< lduğu ve tahakkuku halinde 
en yüksek ve feyizli neticeler 
vereceği tabii bulunan su iş· 

lerine B. M. Meclisimizin gös· 
terdiği büyük alaka sayesinde 
geniş !>ir p' anla başlanmış oldu
ğu malumunuzdur, Bu mesaiye 
iievam olunacaktır. 
Diğer nafia ve amme hizmetle· 

ri üzerindeki çalışmalarda ayni 
hızla yürünecektir. 

İktisadi sahadaki çalışmaları
mız istikametini her )şimizde 
olduğu gibi parti programının 

ana hatlarından alacaktır. Dev· 
letçilik prensibine dayanan 
mevzularda faaliyetimiz ihtiyaç
ları ehemmiyetlerine bu bapta
~ d~ re~ın etmek ve devletin 
ıkt~s~dı, teşekküllerinin işleme
lerını 'e bunların .. · d k · uzerın e ı 

kontrolları kuruluşlarındaki mak 
sada cevap verecek'. şekilde five 

, şartların f miisaadesi nisbetinde 
tekemmül ettirmek yolunu takip 
e.d~ce~t~r. Toprak altı servetle
rının ıstısmarını iktisadi kalkın. 
ma planımızın bilhassa tediye 
muvazenesi bakımından kuvvet 
verici" ehemmiyetli bir . mevzu 
olarak telakki· etmekte bize 
alelumum ticari milbadelelerde 
normal yolları takibine taraf tar 
o~~akla beraber ayni zamanda 
dunya iktisadi şartlarrnın icabı 
oJ~rak karşılıklı menfaatler ve 
musaadeler ycluyla t ediye plan· 
Ç?,&unun mütevazin olmasına 

dıkkat edeceğiz diğer taraftan 
mahaullerimizin dış piyasalarda 

revaç ve itibarını artırmak için 
mühiın ihraç mallarımızm istan-

ldartlanması yolundaki faaliyet 
ere .. t vu~a vermek kararındayız. 
~oı mal, faaliyetlerile memleke
t ın iktisadi nizamma faydası 
olan hususi teşebdüslere kıymet 
ve kuvet vereceğiz. 

lerdendir. Mali imkanlar niıpe• 
tinde bu gayenin tahakkukuna 
da çalışılacaktır. 

Gümrük mevzularını ve mu
amelelerini ıslah ve tanzim ve 
inohisarlarda mali olduğu kadar 
iktisadi ve sıhhi hedefleri de 
gözönünde tutarak rasyonel 
çalışroağa devam edecğiz. Sert 

. içkilere karşı makul tedbirlerle 
fenni ve içtimaı bir surette mü
cadele etmek emelindeyiz. 
ziraat işleri; üzerinde önemle, 
itina ile duracağımız büyük da
valarımızdan biridir. Çiftçinin 

emek ve vak tini kıymetlendir
mek, istihsal kudret ve kabili-

yetini, artırmak kazancını ve 
yaşama seviyesini yükseltmek 

ziraat programımızm esası ve 
gayeleridir. 

Ormancılık siyasetimizde halk 
ihtiyaçlarını daima ve basiretle 

gözönünde tutarak koruma ve 
devlet işletmesi ana prensiple
rimizdendir. 

Arkadaşlarım, 
Bütün bu arzettiklerim hüku· 

met faaliyetinde göze çarpacak 
ana hatlardır. Bunların yanında 
millet hayatının lüzum göster
diği daha bin bir mevzu vardır 
Onları tafsil ederek sizi yora· 
r .. 1, ,1 ... ;-.ı:1:.... C~-:t-- L-.1..--l.~ .. 

ışaret ettığim gibi C. H. Parti
sinin programına sadık ve onun 

tahakkukuna çalışan insanlarız. 
Partimizin bize çizdiği hatlar 
dahilinde ve türk milletinin re

fah ve saadetine matuf mesaide 
sizin vereceğiniz direktifler sa· 

yesinde çalaşmalarımızı tanzim 
ve iokiş.ıf ettirmek gayesile 

birleşmiş ideal ve biribirine iti
madı tam bir kabine olarak hu
zurunuza çıktığımız itikadındayız. 

Eğer bizi bu vaziyetlerimizle 
Türk vatanının ve milletinin 
yüksek maksatlarma hizmet e
decek kabi'iyette ve kuvvette 

görüyorsaıız it"mad reyinizle 
taltif ve takviye edioiz. 

Baş vekil Saydamın bu nutku 
sık sık sürekli alkışlarla karşı· 
lanmıştır. 

Jandarmada : 

Ceset bulundu 
---+-

Kanunu evvel 938 ayının son 
gününde mendres üzerindeki 
halata sarılmak suretile Köşk A - Yüksek teknik memur. 

B - Orta teknik memur. 
C - Tali memur. 
Bu ·· ·· 

d 
uç zumre tedris bakımın· 

ne şekılde koruyup idare ede-
bileceğimizi bir karar alt 
1 b'I V• ına 

a a ı ecegız. Ve yine ancak bu 

memleketin ilim sanat, pl'atik 
hayat ve t~knik, faaliyet saha
larında görülen eleman ihtiya
cını onların yetişkin varlıklarile 
kar~~lamak maarif işlerinde tu
tacagımız esaslı yoldur. Bu 
yolda emin yürüyebilmek i i 
İlk tahsil öğretmen ve egv it ç n 
1 . . • men-

~umhuriyetin teessüsünden 
berı memlekette yep yeni bir 
devlet sıhiyeciliği kurmak ve l 
~a~km bayatını korumak gaye- ı 
sı. ~le takip ediJen proğram da
hılındeki çalışmalara devam o
lunacaktır. Bu arada b.lh 

tarafından Dalama cihetine 

geçınek isteyipte bilek kuvveti
~io gayri kafi gelmesi dolayı. 
sıyle muvazenesini ~aybederek an v d aşagı a yazılı müesseseler-

de hazırlanıp yetiştiriJmekt d' 
A - Y"k e ır. 

u sek teknik memur: 
~ Orman fakültesinde t ' 

tirilmektedir. Orman ka ye ış
nununun 

orman umum müdürl .. v .. 
d' v · 'f ugune ver· 
ıgı vazı eleri ancak başa b·ı-k . . ra ı 

me ıçın on sene zarfında en 
az (1800) mühendise ibt' 

d 
ıyaç 

var ır. fialbuki fakülteye sene-

suretJedir ki, Devlet ve f d. 
-ık· er m 

mu ıyet haklarında da bariz bir 
surette tezahür ve tahakkuku-
nu temin etmiQ olab'l v. 
O 

y ı ecegız. 

rman işlerinin planlanması de· 
mek her şeyden evvel bu mak
sada göre yapılacak haritala· 
rın elde bulunması ve bütün 
planlanma ve çalışma işinde bize 
rehber olması demektir. 

erımızın elele verdirmeğe çalış · 
~akta devam edeceğiz. Mevcut 
hseleri keyfiyetce olgunla ştır
ka.k. ve yüksek tahsil müessese-

rı~ı tam hazırlayıcı mektepler 
halıne getirmak 1. d . A k eme ın eyız 
.
1 

n d~~a, fst anbul Üniversiteleri 
ı e . _ıger yüksek tahsil mektep
lermın inkişafları yak d 
k·• d'I k ın an ta-
ıp e ı ce tir Türk ç v · ocuguou 

.. ı assa 
tıbbı ve içtimai yardım m·· . uesse· 
selerınin ve sıhhi mlıcadele te-
ş:kküllerinin ihtiyaçlar ve im
kanlar dahilinde iokişafma gay
~~~ edilecektir. Ana yurda ge
.ırılen ırkdaşlarımızın refah ve 
saadetlerinin temini hükumetin 
ehemmiyetle takip edeceği iş -

mendrese kapılan ve Dalama 
da Ayan oğlu Mustafa yalçın 
adıyla anılan gence ait ceset· 

iki gün evvel Dalama altındak~ 
Dereköy sahillerinde bulurımuş. 
tur. 

Cesedin 24 gün suda kaldığı 
ve Köşkten Dereköy sahillerine 
kadar bir saatlik yol müddetin· 
ce d · . :_ıma . alt dan yuvar )anıp 

• geldıgı tahmın edilmektedir. 

• 

• 
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SAYI ı 445 A VDIN 

93 . senesi zirai vaziyeti mem
nu ı et verici bir mahiyettedir 

- Dünkü sayıdan devam _ 

11 - BAGCILIK : 
~ölgemizde evelce çok güzel 

baglar var iken gerek filokse· 
ranıo tahribatı ve gerekse işgal 
senelerindeki bakımsızlık yüzün
den mahv olan bağların yeniden 
ihyası için arzu edenlere veka
letin Manisadan • Horos l<öy 
fidanlığından - köklü Amerika 
asma çubu~ları getirdiği gibi fi
danlığımızda damızlık olarak 
yetiştirilmek üzere ilimiz kl' . •1 • • ı ımı 

ı e ımtızaç ve istinas peyda eden 
muht~lif cinslerden (8300) adet 
A~erıka asma çubuğu getirtil
~•ş .• bu çubuklar eski fidanlığa 
dıkılıp kuv,•etlendir'l . ld 
ğ d 

ı mıı o u-
1 

un an bu sene yeni fidanlıkta 
hazırlanan yere anaçlık ve da-
mızlık olmak üzere b' A . k ır merı· 

ı an asma aoaçhğı tesisine ça· 
ışılmaktadır. 

Bu suretle ilimiz bağcılığının 
seneden v .. seneye çogalmasına ve 

zarardan korumak için icabe
den öğütleri vermekle beraber 
filen de çalışmak suretile bu za· 
rarlar önlenmektedir. Nitekim 
937 - 938 ziraat yılı içinde za
rarlı hayvanlardan 1127 Domuz 
öldürüldüğü gibi 1020 bektarlık 
ıahada görülen çekirgelerle 100 
hektarlık sabad.ıki tarla fare· 
lerile mJcadel~ yapıldığı gibi 
pamukların tuzağı ve yuvası o 
lan gülhatmilerin kökledilip yak
tırılmak ve kozıı çürüklerinin de 
keza toplaltm up yaktırılmak 
suretile mücadeleleri yapılmış 
ve bu itibarla gelecek yıllarda 

melhuz zararların önü nlınmıştır! 
14 - Alelumum toprak ürlln· 

lerine ait fiatların müsait de
vam etmesi çiftçilerimizin her 
dürlü işlerini genişletebilme;;i 
için iyi bir teşvik mahiyetinde 
olmuştur. 

Aydın ilinde 1938 yılı içinde 
kışlık ve yazlıkların ekiliş mik-

•• •• •• 

darları ile bunlardan ı:e kadar 
mahsul alındığını gösterir liste 
şudur: No: 1 

Cinsi 
Ekiliş 

Mikdarı 
Hektar 

Alınan 
hasılat 

Ton kilo 

afyon haşhaş 72.8 1 820 
Arpa 12620 11280 540 
Bakla 1863 1437 600 
Buğday 16173,4 15257 900 
Çavdar 2048,4 1762 150 
Yulaf 3218,S 3454 
Börülce 194 75 
Burçak 356 269 
Ak dan 5215 4659 
Fasulye 1013 335 
Kenevir 132,5 49 650 
Mısır 5241l 3435 
Nohut 465 546 
Pamuk 11109 6464 300 
Patates 104 196 500 
Sarmısak 65 16 900 
Soğan 189 108 600 
Susam 762 492 750 
Yerfıstığı 151 O 700 

::zel~eşmesine her bakımdan 
13 

aou gayret sarfedilmektedir. 
- İSTiKBAL HASILATI 0-

ZE~INDEKI [ÇALIŞMALAR: 
hımizin muhtelif mmtakala· 

rında münteşir ve ehemmivetli 
mikdarda bulunan çitlenbik ve 
m:Iengeç ağaçlarına Antep fıs-

ur yuş sporunun 
ehemmiyet· 

t~gı aşılattırılması icin vilayet Herhanği bir sporu yapmak 
ııraut bütçesindeld nebatatı mü- ' ~ · · • •-- · · ' - · 
fide tahsisab olarak kabul e· sanlığı birazda yapılacak her· 
dı'I (250) ı· d b k hangi sporun te!~nigwini öğrenin· en ıra an ' r ısmı ile 
(2000) d A ceye kadar sıkınh'ı geren ace· a et ntep ve besniden T 

celbedilen aşı kalemlari bu a- mi devresi bir çok yurddaşları-
ğaçlara aşı vurulmak üzere ilçe, mızı spordan mah ·um dmekte-
kamun ve köylere dağıtılmış ve dir • 
aşı tatbik ettirilmiştir. Ne malzeme, ne tesi~at. ne de 

Keza ilimizin dağlık mın- sahaya ihtiyaç göstermeden ve 
takalarınca 12 milyon kadar sıkınt• lı acemi devresi geçirme-
ta. hmin edilen zeytin delicele· den her kesin yapabileceği ve 

her spordan daha fazla i~tifade 
rınden mühimce bir kısmınm dl b l k - - .. b e i e i ece yuruyuş sporuna 
ya ani ağaçları aşılama kanu- azami ehemmiyetini vermekle 
Dunun bahşettiği salahiyP.tten isabet etmiş olacağız. 
istifade edilerek ( 5000 ) ı Balı- Bilhassa bürolarda çalışan 
kesirden (1000) i de Mudanya- vatandaşlarımız akşamları işle-
nın tirilya mıntakcsından celp- rinden çıktıktan sonra seh:r 
edilen aşı kalemleri köylüye haricine doğru her gün oh~adı-
dağıtılmak suretile ve diğer ğı takdirde haftada iki üç defa 
mıntaka zeytinlerinin mergup 3-4 kilometre sıkı bir yürüyüş 
olanları da sahibleri tarafmdan ayakla vücudun sağlığına, neşe-
celbedilen aşı kalemlerinin ge- sioe vesile olan spor gıdasını da 
tirtilmesine yardım edilmiş ve vermiş olacaklardır. 
bu suretle 938 senesinde on Geçen pazar hava çok güzel-
binlerce zeytinin aşılanması te- di dört arkadaş kırlara doğru 
illin edildiği gibi yabani armut açıldık bol güneş, temiz hava 
(Ahlat) ların da aşılattuılmasına ve yürüyüşün verdiği neşe ve 
çalışılmıştır. Bu sebeplerle ya· zindelikle öğleye doğru yemek 
k_ın bir gelecekte Aydının z:y: yemek üzere lokantaya oturduk. 
tın varidatının bir kaç mıslı Baktıruki nrkadaşlarımm yüzün· 
artacağı şüphesizdir. de güzellik veren bir penbelik, 

y k gözlerinde neşe parlayan bir 
- ine bu çalışmalardan olma canlılık var büroda çalışan ban-
~~~e Rize vilayetinden ( 100 ) kacı arkadaşım her günkünden 

g t . kadar kır pirinci tohumu daha iştahlı yemek yediğini ve 
e ırtili . k d 

.. P tecrübesi için e~ılme kendin e bir canlılık hissettiği-uzerc ili . . h 
k l lllt:z.ın muhtelif mınta- ni ve er zaman giiz~l havadan 
\~rı~ zd·ıtğ~tılmıştır, istifade ederek yürüyüş sporuna 

ıraı .. d l verilecek ehemmiyetin f aideli 
İlimizio ikl' ~u~~ ~ e : . . f d 

d l ·ı ırnı ınusaıt vazıyetı olacağını .sevinçle i a e etti. 
o ayısı e mczruat Açık havalı yerlerde yürüyüş 

ınuaallat 1 ve mağrusata ler tert'ıp etmek suretile bol o an aın ·:tnsız d" 
larından bilhassa yaban duşman· .. temiz bava almakla 
lari ı F Ç omuz- guneş .v~ e hayat mücadelele· 
b .. Y e are, ekirge ve emsali neşemızı v .. • t 
ocek ve hastalıklarla mücadele rindeki iş kabiliyetimızı :ar ;~~ 
Yapılmak tadır. malda ihtiyar lığında genç 

lı' · · . d ı· w i j inde geç-te k~zın ziraat ve mücadele arzuları ve zın e ıg ç 
f ılatı durumundan çiftçimizi mesine vesile olacaktır· 

Yazan : Mustafa lber 
ihtiyarlığı ve gençlik zindeli

taınif te -sağlam bir kütleyi teş
kil etmekle ber şeyi yenmt:sini 
bilir. 

Kırlarımızın, dağlarımızın gü
zel manzualatiyle canınız sıkıl
mıyacak mis kokulu havasile 
ciğerleriniz dolacak uzviyetin!z 
dolacak uzviyetiniz bu lt:mız 

hava ile yıkanacak yüzünüze 
tatlı bir pebelik gelecek neşe
niz artacak, sağlığınız bu sporla 
günden güne artacaktır· 

Ka iplerinizi, ciğerlerinizi ve 
adalelerinizi daha fazla kuvet · 
lendirmek ve mukavemet ka~i
liyetinizi arttırmak maksadıle 
yapılacak yürüyüşleri mümkdün 
mertebe biraz canlı yapmalı ır. 

...... ler şehir Yapacağımız yuruyuş . 
yolları üzerinde değil ;fehır ha
ricine doğru kırlara açılmak su· 
retile yapılmalıdırki icabında 
dağa, tepeye, bayıra çıkmayı 
dere, hendek atlamayı kolaylık· 
la başarabilelim. 

Bu günkü harp v~s.t~ladrı~ın 
sürat ve mükemmelıyetı aga, 
bayıra çıkmasını, .atması~ı bi~eo 
mütehammil sporcu kutlesıne 
muhtaçtır. 

Yürüyüş sporile bazırlancak 
gençlik ordu hizmetin~ ~~rer 
girmez daha ilk gt:nlerınde u.ze
rint": düşecek mukaddes vaz1fe
yi sıkıntı çekmeden emniyetle 
başaracalc: ve ayni zamanda 
gençlik daima asker zihniyetile 
yetişecektir. 

Yürüyüş sporu yaLnz bedeni 
güzellikh rin inkişafını temin 
etmekle kalmıyor ayni zamanda 
ehemmiyetle nazarı dik~ate a~a
cağımız mi!li müdafaa bızmetıne 
yaraşacak sağlam ve mütebam· 
mil gençlik yaratmasile bütün 
yurtdaşları yürüyüş sporu mü 
kellefiyetine tabi tutmakla isa 
bet etmiş olacağız. 

1 ~RADYO 1 
29/1/39 PAZAR 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Müzik ( Hafif müzik -

Pl ). 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 Müzik ( Hafif müzik 

devamı Pl ). 
13.45 Türk müziği. Çalanlar: 

Reşat Erer, Vecihe, Refik Fer
san, Fahire F. Okuyan : Mus
tafa Çağlar. 1 - Osman bey· 
Hüzam peşrevi. 2 - Kö:nürcü 
zade .. Hüzam beste .. Aldım 
hayali perçemin. 3 - Musullu 
Osman • Hüzam şarkı - Neşe
yabı lutfun. 4 - Ethem efendi 
Hüzam şarkı - eşki çeşmiın. 5-
Fahire Fersan .. Taksim. 6 -
Kemal Emin - Müstear şarkı • 
Bu neşeden sana eydi). 7 -
Müstear saz semaisi. 

14.15 14.30 Konuşma ( Ev· 
kadını saati ) 

17.30 Proğram. 
17 .35 Müzik ( Pazar çayı·Pl) 
18. 15 Konuıma ( Çocuk sa-

ati ) 
18.45 Müzik ( Pazar çayı de· 

vam ). 
19.15 Türk müziği ( lncesaz 

faslı .. u,ak faslı ). 
20.00 Ajans, meteoroloji ha· 

berleri. 
20.15 Türk müzii'ri. Calanl.flr : 

zan, Cevdet Çağlar. Okuyanlar: 
Müzeyyen Senar, Sadi Hoşse~. 
1 - Suzinak peşrevi. 2 - Arif 
bey .. Suzinak şarkı • Aşkınla 
yanmaktadır caouten. 3 - Nuri 
Şeyda bey - Suzinak şarkı -
Sevdim seni. 4 - Mehıne.~ Na
sip _ Hicazkar şarkı - Se.nı ~an· 
dan severim. 5 - Supliı Zıya -
Hicazkar şarkı - Ebli zevki.,. 
6 - Tanburi Cemil· Muhayyer 
şarkı . Pürlerze olur. 7 - Şem
settin Ziya .. Uşak şarkı - Sal 
kım söğüt. 8 - Selahattin Pı-
nar - Gülizar şarkı • Bülbülün 
derdi. 9 - Türkü · Dağiarı aş
madım. 10 - Tatyos - Hüseyni 
saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar R. 
21.10 Müzik '.( Riyaseti Cum

hur Bandosu ) Şef : İhsan Kün· 
çer ). 

22.00 Anadolu ajansı ( spor 
servisi ) 

22.10 Müzik ( Küçük orkes
tra : Şef Necip Aşkın ) 

22 45 23 Son ajaos haberleri. 
30/1/39 PAZARTESi 

12 30 Proğram. 
12 35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

a1·ans meteoroloji habeıleri. 
1 ~ 

13.1 O 14 Müzik (karışık prog-
ram Pl ) 

18 30 Proğram. 
18.35 Müzik - Dans Pl. 
19.00 Konuşma ( D->ktoruo 

saati ) 
19.15 Türk müziği ( Şehnaz 

faslı ) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha

berler:, ziraat borsası ( fiyat ). 
20.15 Türk müziği ( klasik 

proğram) 
21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

on-

C. H. P. Karapınar Ka .. 
munyönkurul başkan • 
lığ;ndan : 

C. H. P. Karapınar kamun• 
yö a kuruluna ait Kara pınarda· 
ki natamam yarı yapı kurağ'ın 
677 lira 96 kurut bedeli lieşifli 
çatı aksamının yapılması 15 
gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. Tafsilat almak iıt~ 
yenlerin ıartnameyi görmek 
üzere karapınar parti başkan• 
lığına müracaat etmeleri ilin 
olunur. (1097) 29 31 7 10 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızltfjından 

Yavlu köyünün dikilitaş mev· 
liiinde doğusu Hamza demircan 
ve dere batısı kara elif o§'lu 
Halil vereıe9inden mdalafa ltu• 
zeyi Hamza Demircan giineyi 
Mehmet Bacak ile çavrili deli· 
celi tarla elif oğlu Halilio ikan 
vefaatiyle evladları Ali ve ayıe 
ve Gül;tüm ve Elife kaldığı liuolaı• 
da aralarında yaptıldarı taıkim 
de bu yer mihtali.illen Gülıüme 
kaldığından bah'sle köy kurulu .. n .. 
dan getirilen ilmühaber ile ye• 
den tescili istenilmektedir. 

Sözü geçen yere benzeyen ikt 
kıta kayıtlar hülunmuştur. Bu 
kayıtlarda yerinde tatbilf ve ci
heti tasarrufunun tahkiki i'in 
gazete ile ilan tarihinden itiba• 
rey 17 nci günü mahalline me• 
mur gönderileceğinden bu yerle 
ali.kalı olanlar varsa tayin o:u
nan günde yerinde bulunacak 
memura müracaatları ilan olu• 
nur. 109S 

Avdın As. Sa. Al. . 
Alayıa dört aylık 7700 K•l'? 

pıras:ı, 1300 kilo lahna, 8700 
kilo ispana ı,, 1000 kilo l<arnı· 
bahar münakasaya çıkarılmı~tır. 
ihalesi 15/Şubat/ 939 çarşamba 
günü sa t 15 de yap:lacağından 
taliplerinin asker1 sabn alma 
komisyonuna 98 liralrk muvak· 
kat tem'natile birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. 1089 

29 7 11 14 

Agclın 'I'apu Sicil 
nıu/111/ızlığından : 

Koçarlı nahiyesioin çulhalar 
köyünden Şerif Ati . evlAtları 
Şerif ve Tahire ve . Ah ve .. Ah· 
med ile anaları.Fende murıııle· 
ri Hacıfakı kızı Fatmadan Şa· 
kir oğlu Şerif Ali ve Şakire 
gelen koça lanın uzun l<um mcv
kiinde doğusu le ara İbrahim 
veresesi ve molla basan batııı 
yol kuzeyi Emin veresesi g~~e· 

. baz veresesile çevmı 3 
yı can 
hektar 9760 M2 tarlanın tasar-

rufunun tahkiki için gazete ile 
'l" dan itibaren 15 gün sonra 
ıan k. 
yerine memur gônderilece tır. 

Sözl geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir aynı hak 
iddiasında bulun"nlar varsa res· 
mi belgelariyle birlikte mahal· 
!inde bulunacak memura veya· 
but 0 güne kadar 1033 fiş nu
marsile idaremize müracatları 
il~n olunur. 1096 

biyo _ nukut borsası ( fiyat ) 
21.30 Müzik. 
'} 1.55 Müzik ( opera aryaları 

Pl ) 
22.15 Müzik. 
23.15 Müzik (Senfonik plakla~) 
23.45 24 Son ajaos haberlerı. 

• 
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Y0Zı4 

ilin 
Aydın Nafıa 
Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş, 362 
lira keşif bedelli Aydın sanat 
mektebi demir atölyesi elektrik 
malzemesi · alımıdır. 

Bu işe ait keşif ve şartname
ler Aydın Nafıa müdilrlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme 8/2/939 çarşanba 
günü sa'"at 15 de Nefıa Müdür
lüğü odasında yapılacaktı. 

Muvakkat teminat miktarı 28 
liradır. İsteklilerin muvakkat 
teminat mikdarı ve ticaret odası 
vasikalariyle y:.ıkarda yazılı gün 
ve saatte Nafıa müdürlüğü oda
sına gelmeleri ilin olunur. 

1067 . 20 24 29 7 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Germencik nahiyesinin çay 
alanı mevkiinde doğusu yol ba
bsı A\ioğlu İsmail vereseleri 
kuzeyi ve güneyi . budaverdi 

. bahçelerile çevrili on d:Snüm 
bahçe sağır Mestanoğlu Elengül
lülü İsmailin 50 senedenberi 
aenetsii ve nizasız tasarrufunda 
olduğu~dan bahsile Germencik 
belediyesinden getirdiği Hmü-

. haberle namına yeniden tescili
ni istemektedir. Benzeri dolayı
ıiyle bulunan kaytlarıo tatbiki 
v~ tasarruf vaziyetinin tahkiki 
için ilan tarihinden itibaren 
12 iDci günü mahalline memur 
gönderileceğinden bu yerle ala
kalı olanlar varsa o gün 1027 
ı;. u.vu•:':ı..-.~-Uada&1'"'mra .. ıJ: 
lunur. 1.M~ 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 
Aydının Germencik nahiyesi

nin Elengüllü köyünün asmalı 
dere mevkiinde] doğusu köseler 
deresi ve İbrahim ve İbrahim 
oğlu Mebmed kuzeyi cibeli kızı 
Hatice batısı kara İsmail oğlu 
İsmail güneyi Evkaf zeytinliği 
ile çevrili 100 sak zeytinlik 
esasen sağır Mestan oğlu Elen· 
·güllü İsmaili 40 senedeberi se 
netsiz ve nizasız tasarrufunda 
olduğu mezkur köy kurulundan 
getirilen ilmühaberle yeniden 
namına tescilini istemektedir. 
Bu yere benzer kaytların tat
biki ile ve tasarruf vaziyetinin 
mahallinde tahkiki için ilan ta
rihinden itibaren 15 inci günü 
mahalline memur gönderilece
ğinden bu yerle alahalı olanlar 
varsa o günü 1028 fiş sayısiyle 

.yerinde bulunacak memura mü-
racaatları ilan olunur. 1022 

. - . ._ ... , . ~ - . - - . -----------

ilin 
_tydın Tapu Sicil 
muhafızllğınnaıı : 

Elengüllü l<öyilnün nadrit de
resi mevkiinde doğusu çay ba· 
tısı Hüdaverdi kuzeyi tatar Ah· 
med oğlu Eyüp güneyi sağır 
Mıstan oğlu Mebmed vereseleri 
ile çevrili 80 sak zeytinliği esa
sen bili senet maliki mezkür 
köyden Abdullah oğlu İbrahim· 
den satın almak" suretile sağır 
Mıstan oğlu lsmailin senetsiz ve 
nizasız tasarrufunda olduğun
dan bahsile köy kurulundan ge· 
tirilen ilmühaber mucibince na
mına yeniden tescilini istediği 
bu yerin sahibi evveli adına 
kaydt olmadığından sebebi ta
sarrufunun tahkiki için ilan ta
rihinden itibaren 15 inci günü 
mahalline mumur gönderilceğin
den 1029 fiş sayısile o günü 
yerinde bulunacnk memura mü-
racaatları ilan olunur. 1024 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Aydıoın Köşk nahiyesinin ya
vuz köyünün bayır mevkiinde 
doğusu yol batısı dere ve meh· 
met efendi vereseleri kuzeyi 
Mehmet Alinin molla ibrahim 
güneyi kahveci Ali veresesi ile 
çevrili 22 zeytin ağaçlı bahçe 
buzuğu ayan oğlu İbrabimin 
ceddinden kalmak suretile mül
ki iken 329 yılında ölümile ve
raseti bir nefer oğlu İbrahime 
kald ğı köy kurulundan verilen 
tasdikli ilmühaberden anlaşıl
makla tapu fihristi üzerinde 
yapılan araştırmada kaydl ol
kıyasen mahallinde keşfi için 
gazete ile ilan tarihinde 17 gün 
sonra mahalline keşif memuru 

gör.derilecektir. Sözü geçen yer· 
de mülkiyet veya her hangi 
bir aynı hak iddiasında bulunan 
lar varsa ellerindeki resmi bel-

,1 gelerile birlikte muayyen günün
de bulunacak memura veyhut 

o güne kadar 1023 fiş sayısiyle 
ı müracaatları ilan olunur. 
1 1094 

r...... Abone şeraiti •••••••• i 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylığı 3 liradır. i 
i İdare yeri: Aydında C. H. i 
• p B . ı i . asımcvı. i 
i gazeteye ait yazılar için i 
~ yazı itleri müdürlüğüne, ilan- 1 
f Jar için idare müdürlüğüne 1 
f 'DÜracaat edilmelidir. i ................................................ 

imtiyaz arıhibi ve Umumi Netriyat 

Müdürü : Etem Mendreı. 

Basıldığı yer 

C H P Baaımevl 

r.=!~~qp~ıı:-ı~.:ı;ı;ıı~~,,.~~~~~~~~] 
lfr~•·oıD:ı...JlıW~ı~tıi:i!l.-..ı~~~~~rn~I 

! Doktor Şevket Kırbaş f: 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve f! 
• entani hastalıklar mütehassısı [• 
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu ~:~ 
+ Süleymanın hanesine naklettim. C•l 
• hastalarını her güıı saat yediden sekize kadar ve ~~~ 
r!i öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

1
:1 

[•l kan, balgam, maddei gaita ve ~ her türlü tahlilatı icra +1 
l~l eder. Veremlilerde fennin en soıı tedavisi olan Pinomo- .~ 
[•] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) Jj 
'Aı.r.+ ~ ~ • ıı,;. ı;.ı~~d~U~t~l~~lı;."i • ~l~~ll!,?;'l';l l~l;t. ı~rı.;t.~ I!.- ~t::iiCl:i l ıuıt~lııUtlllııqjıttııMiıllııı:.ıı ~ .... n~lııl~~lıi•~11 1ııdflı;idlıııdıııa;t!~twıitıı.-.ıl 

AYDIN SAY~ 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMIRYOLU CADDESi ~'! 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm~ büyük 
:rağbetten aldığım cesaretle . bu ker~e ~agazama 

yeniden pek çok çeşıtler getırdım. 

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 .elekt~i~ 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaıre gıbı 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
---l--'-!-~- !--L- 1. 

MARl(ONI radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

· tll 12 ay veresiye satış 91 

•ı------....ı-------.... ~--------------------------------

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 


