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B. M. Meclisinde 
Selanik anlaşması tasdik edildi. Yeni 

mebusların mazbataları okundu 
---------------------Ankara, 4 - BUyilk Millet nuo tanındığı hakkındaki adli· 

Meclisi bugün Refet Canılez'in ye encümeni mazbatası ve Bal• 
başkanlığında toplanmıştır. kan itilafına dahil devletler ile 

Celsenin açılmasını müteakip Bulgaristan arasında 31 Tem~ 
Çankırı mebusluğuna seçilen Hii- muz 938 tarihinde Selanikte 
seyin Cahit Yalçın ile Ankara imza edilen anlaşmanın tasdiki 
mebusluğuna seçilen Arif Yan- kanun layihası hariciye vekili 
kı'nın intihap mazbataları okun- Şükrü Saraçoğlunun izahatın· 
muş ve Arif Yankın and içmiş· dan ıonra kabul edilmiştir. 

tir. Bundan sonra ordudan çıka-
Ruznamede 938 Ağustos, Ey- rılacak on iki yaşından yukarı 

101 aylar.ına ait he!lap mazbata- hayvanların köylü ve yetiştirici· 
ları okanmuş imtiyazlı maden- ye satılması hakkındaki kanun 
lerin işletmesine dair kanunun layihası ziraat encümeninin ta-
muaddel 49 unzu maddesi muci- lebi üzerine mezkür encümene 
hince her sene iptidasında a- verilmiş ve devlete aid matba· 
hamakta olan 10 kuruş resmin ların birleştirilmesine dair ka-
birden alınmayıp madenin işlet- nun layihası kabul edilmiştir. 
mesi dolayısiyle zarar ve ziyan Meclis cuma günü toplanacaktır. 
tazminatından bir hak olduğu- a.a. 

Filistinde müsade
meler devam ediyor 
Bir İngiliz müfrezesi imha edildi. Bir 

zabit ile altı nefer öldürüldü 
Kudtıı 4 - Dün ve buıün 

Semara Mıntakaııoda yapılan 
. askeri harekit ve polis araşt.r
~al~rı neticesinde tanınmış ted· 
hışçilerden 4 kişi yakalanmış-
tır. Askeri kıtalar asileri Nan
lıs civar:n fa işgal ettikleri bir 
kasabayı terke mecbur etmiş· 
lerdir. a.a. 

müsademeler olduğunu haber 
vermektedir. 

Berut gazetesi yirmi kişilik 
bir İngiliz müfrezesinin dağlar
da imha edildiğini yazmaktadır. 
Diğer taraftan Beyttakada bir 
müsademe olmş bir İngiliz za
biti ile altı a!lker ömüştür. Tel-
avivde bir zırhlı otomobili ta
arruz edilmiş iki asker ölmüş
tür. 

Berut 4 - Surye gazeteleri 
Filistioin bir çok yerlerinde 
~--=~===..;========================== 

Ziraat dairesince 

Dağıblmağa elverişli fi. 
dan adedi 14700kadardır 

·••G" 
Haber aldığımıza göre şehri

miz nümune fidanlığında ıslah 

edilip teşvik ve örnek maksadi
le lilzumlu yerlere tevzii mukar-
rer olan meyveli ve meyvesiz 
fidan adedi 14700 zü bulmuştur. 

Bu yıla kadar bütün fidanlar 
bir. kaç yüzbini buluyorsa da 
hennz yakarıki rakamdan arda 
kalanlarına binz daha ıslah 
ameliyesi lüzumu hissedilmekte· 
dir. 

l T~~ziine gtıvenilebilen fidan · 
ar ıçınde Şekerpare kayısı ile 

Frenk elınaıı, muhtelif k l·t d 
ft l' .b. a ı e e 

şe a ı gı ı kıymetli meyve ve-
ren fidanlar da mUh. b. 
kfın tutmaktadır. ıaı ır ye-

Meyvesiz fidanlardan ise ter
biye ve ıslib edilen ve bilhassa 
şehirde tevzii muhtemel bulunan 
Okaliptüsler de vardır. 

Karapınar klübü 
likten çıkıyor mu? 

-···---Beden terbiyesi genel direk-
rektarlilğünün talebelerin klüb
lerle alikalarının kesilm~si hak-
kındaki son emri bölgemiz klüb
leri arasında da sarsıntılar yap
maktan hali kalmamıştır. 

Bu sarsıntı ilk olarak esas 
kadrusunun en kuvetli eleman
ları talebe olan Karapınar genç 
ler birliğin de kendini göster· 
miştir. 

Mevsuk olarak aldığımız bir 
habere göre Karapınar kulubü 
bu vaziyet karşısında bu seneki 
bölge liklerine girmemeğe karar 
vermiştir. 

Birinci takımının kadrosu 
içinde hiç talebe bulunmayan 
Aydınsporla, bütün elemanları 
işçiden mürekkep olan Sümer
spordan gayri bölgemizin diğer 
kulüplerinin hemen hemen hep
sinin bu vaziyetten müteessir 
olacağı muhakkak gibidir. 

Bu emir üzerine kulüplerin 
yeni vaziyetlerini görüşmek için 
tik heyeti_ de Pazar günü içti
maa davet edilmiştir. 

Japon 
Kabinesi istifa etti 

Almanya deniz silahla
rında müsavat istiyor 

' . . . .. . . ~ .. , 

Tokyo, 4 - Başvekil prens 
Konoe ıaray erkanı ve meclisi 

has reisi ile yaptığı müzakere
ler neticesinde bu ıabah impa· 

Siyasi mahafilde Almanyanın bu kara
rından dönmiyeceği tahmin ediliyor 

ratora kabinenin müşterek isti
fasını vermiştir. Siyasi mahafil
de temin edildiğine göre prens 
Konoya yeni kabinenin teşkiline 
tekrar memur edilmiyecektir. 

/ngiltere yeni denizaltı gemileri 
yap/ırmağı düşünüyor 

Yeni kabinenin teşkiline son 
müzakerelerde bvyük rol oynı
yan baron Hrenoma'nın memur 
edilmesi ihtimali kuvvetli gö-
rülmektedir. a a .. 

Londra 4 - Almanyanın tah
riri cevabı hünüz gelmemiş ol· 
makla beraber iyi haber alan 
mabafil Almanzanın denizaltı 
gemilerinde fngilterf\ ile müsa
vat temin etmek ve A tipinde 
kruvazör inşa etmek kararında 

B. Daladiyenin Tunus seyahatı 
........................... 

Başvekil Fransanın Tunusu muhafazaya 
kudreti slduğunu söyledi 

Tunus 4 ( A. A. ) - Ba,ve olursa olıun Fransa ile Tunu• 
kil B. Daladyenin burada söy- sun müşterek menfaatlerine set 
lediği bir nutukta ez cümle : çekilmesine müsaade etmiye-

Fransa Tunusa izam ettiği cektir. Demiştir. 
kuvvetlerle, disiplin ve kuvvet 
hareketlerine karşıda himaye Tunus 4 (A. A.) - Gabise 
getirmektedir. gelmiş olan başvekil kısa bir 

Fransanın Tunusa bahşettiği tevakkuftan sonra yaoıopa Tu-
emoiyeti muhafaza edecek ku- nus umumi valisi ile iki cene-
veti mevcuttur. Fransa hiç bir ral oiduğu halde Mori istihlrim-
zaman her hangi bir ıebeble larını gezmiştir. 

-------=::=:=;~;;;;;;;;;;;~·~===~=::;~----~ 

B. Çember/ayn Romaya Gidiyor 
Londra 4 - Başvekil Bay Çemberlayn ve hariciye nazırı 

yılbaşı tatilinden bü gün Londra ya avdet etmişlerdir. Pazartesi 
günü Romaya hareket edeceklerdir. a.a. 

Kızamuk Hastalığı Dolayısile 
Halka Sıhhi Nasihatlar 

1 - Çocuklarda kızamuk hastalığı vardır. Kı
_zamuk çok sari ve küçük çocuklarda oldukça 
tehlikeli bir hastalıktır. İyi bakılmadığı takdir
de zatürree yaparak ölümlerine sebep olur. 

2 • Hastalık öksürük aksırık ve nezle ile 
başlar. Bu devirde tamalt'en saridir. 

3 - Çocuklarınızı bu hastalıktan korumak 
için kızamuklu evlere gitmeyiniz ve çocukları
nızı da bu gibi hastalıklı evlere götürmeyiniz. 

4 • Çocuklarınızda nezle öksürük gördüğünüz 
zaman sıcak bir odada muhafaza edip dışarı 
bırakmayınız ve derhal bir doktora gösteriniz. 

5 - Çocuklarınız kızamuğa tutulmuş ise has
talık geçtikten bir hafta sonraya kadar yine 
evde sıcak odada muhafaza edip dışarı çı
karmamak lazımdır. 

6 - Her hangi bir evde kızamuklu zuhur 
ederse hükumet ve belediye tabiplerine malu
mat veriniz. 

Sıhhat ve /. M. Müdürlülü 

sabit kalacağını ve Almanyanın 
hiç bir fedakirlıkta bulunmıya 

niyeti olmadığı tahmin edilmek .. 
tedirler. 

İngiliz Amirallık dairesinin 
500 - 1000 tonluk tahtülbahir
lerle tayyare taarr zuna karşı 

7 pusluk dört topla mücehhez 
otuz kadar ufak gemiyi tezga

ha koymağı derpiş etmekte ol• 
duğu söylenmektedjr, 

Bu gemiler Ticaret yollarını 

himaye ve tek baıına cevlan 

yapan tatülbahitlerle harp ede· 
cektr. a.a. 

Kont Ciyano 

Varşovaya gidecek 
Varşova 4 - Romada İtalya 

h "'riciye nazırı ile Polonya bü
yük elçisi arasındaki mülakatta 
İtalya hariziye nazırının Polon
ya seyahati tarihi şubatın ikinci 
yarısı olarak tesbit edilmiştir. 

a.a. 

Çekirgelerle 
, mücadele başladı 

Toprak mahsullerimin değe
rini düşüren çekigelerle müca
dele için, ziraat müdürlüğümilz
ce kış mücadelesine girişilmiştir. 
Çekirge yumurtalarının bol ol
duğu Çine, Söke, Bozdoğan ha· 
valisinde mücadeleye başlanmış 
bulunmaktadır. 

Mücadele sahasının gittikçe ge
nişliyeceği öğrenilmiştir. 

---+-

Sinemadan bir 
şikayet 

Şehrimizin bedii bir ihtiyacı· 
nı temin etmeğe çalışan sine· 
manın, aşağı katında sinema 
100 numarasının husule getir-
diği kokudan oturulamadığı bil
dirilmektedir. 

Umumun sıhhatini alakadar 
eden bu halin önlenmesi :için 
de sıhhat müdürliiğümüzden ri
cada bulunulrnaktadır. 

Ara sıra küçük yaşta bulu
nan mektepli yavrularımızın da 
kapı ağızlarına kadar doldur
duğu sinemanın alt kısmında, 
sıhhi tedbirler alınması ve bu 
kokunun izalesi cihetine gidil· 
mesi beklenilen işlerdendir· All-

ı kadarlardan dileriz. 



YOzı 2 

Ankara yolunda 
-·--3-

Yazan: V. H. 
Kasabada ecnebi yoldaşı , A

laıehirde de çiftlik sahibi baya
nı bıraktık. 

Bu bayan; bütün yol boyun-
ca memurlara gıbta~ını anlat· 
mıf dunnuıtu. Kendisine sor
dum: 

- Oğlunuza timdi yüz elli 
lira aylıklı bir memuriyet ver
ıeler ve meseli Adanaya gön
derseler çiftliği bırakıp gitmesi· 
ne razı olurmusunuz? 

Bu ani sorgum karşısınd<' kü
çük bir tereddüt vakfası geçir
di ve ıonra vicdanının sesine 
uyarak cevap verdi: 

- Hayır. Hem oğlum o işi 
beceremez, hemde çiftliğimiz 
yllz üstü kalır. 

Bu iki yolcunun inmesi biz, 
geri kalan dört yol arkadaşını 
bayağı ıevindinnişti. Geceyi 
daha rahat~ ve ferah geçirece
ğimizi düşiinOyorduk. Fakat ne
rede bizde öyle ıans Alaşehir
den iki erkek~ bindi ve on da
kika evvel boşanan yerleri işgal 
ettiler. 

Yeni gelenlerden birisi pek 
vagonda dormıyor. }- ikide birde 
kompartmandan çıkarak arka
mızdaki vagon [ restorana gidi
yor ve oradan herlgelişinde göz
lerinin~ daha mahmurlaştığını 
görilyoruz. Diğer yeni arkadaş 
kendini pek çabuk takdim etti. 

Bir Yahudi vatandaş ve ta
bii de toptancı tüccar. Sattığı 
malların bedellerini toplamak 
için seyahat ediyor. Bir mebzn· 
liyetı kelim ile hangi kasaba-
daki hangi tüccarda kaç lirası 
battığını, hangi tüccardan neka
dar alacağı olduğunu, sık sık 
cebinden çıkardığı not defteri-
nin sessiz şahitliğiyle isbata 
çalışarak boyuna anlatıyor. 

Biz onun alemi ticarette çe
virdiği bin bir fırıldağın kanat-
larına takılmış gibi beynimi 
uyufmuı bir halde iken, tire· 
nimizde Alaşehirben sonraki 
meşhur yokufa tırmanmağa, 
sıra 11ra tünelleri geçmeğe baı· 
lamıştı. 

Kendi kendime dütünüyorum. 
Bu arkadaş hep böyle konuşa
cak iıe gece yandık. Hem gidi
ıe bakılırsa ıöyliyecek de ... He
nüz yorgunluk alameti göster· 
medi. Çenesi, eyi yağlanmış bir 
makine gibi muntazaman ve mü· 
temadiyen işliyor. 

Bayan öğretmen de benim gi
bi dllşünmOş ve neticeden kork
muş olacak ki, f benden, yataklı 
vagonda boş yatak olup olma-
dığını C>ğrenmemi rica etti. 

Nekadar gittik bilmiyorum. 
Yokuşa tırmanmağa başladığın
dan beri pek ağırlaşan trenimiz 
birdenbire durdu. Evvela yeni 
bir istasyona geldiğimizi sandık. 
Fakat pencereden bakınca kos
kocaman bir asma köprünün 
ilstlinde, yerden yirmi otuz met
re irtifada sallandığımızı gör
dOm. 

Ne olmuş tu? Nihayet öğren-
dik, Makinenin sağ tarafta ki 
pistonunun kapağı kınlmış. 

Niçin kırılmıf? orasını allab 
bilir. 

Yalnız bizi yol üstünde, Par
don köprü ilstünde ve kayaya 
yapıflSllf kocaman bir salyangoz 
vaziyetinde bırakbğı muhakkak. 

Ara ııra furgon tarafından 
havadisler alıyoruz. tren tefi 

Hava raporu 
--·--Ankara 4 - Devlet meteoro

ls ji işleri umum müdürlüğünden 
verilmiş olan 4/1/939 tarihli 
hava raoprudur. 

Suhunet: 
Gündüz suhunetleri saat on 

dörtte yapılan rasatlara göre 
yurdun doğu ve cenubu şarki
sinde 1-3 derece düşmüş, diğer 
bölgelerde 1-5 derece yöksel
miştir. En yüksek suhunetler 
Çorlu, lslahiye de 8, Edirne, 
Kocaeli, Trabzonda 9, Samsun 
10, Adana 13, Antalya ve Bod
rumda 14 derecedir. 

Bugün bava Ege bölgesinde 
yağmurlu, Trakya, Kocaelide 
kapalı, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 
Yurdumuzun garp bölgeleri 

orta Avrupadan gelen alçak 
tazyikin ve diğer bölgeler orta 
Anadolu yüksek tazyikin altın-
da bulunduğundan yarın [bugün) 
havanın Trakya, Kocaeli, Ege 
bölgelerile orta ve cenubi Ana
dolunun ve karadenizin garp 
kılarmda kapalı yağışlı, diğer 
bölgelerde bulutlu geçeceği ve 
rüzgarın Marmara, Ege ve ka
radenizin garp kısımlarında 
kuvvetlice diğer bölgelerde orta 
kuvvette eseceği tahmin edil
mektedir. 

Bu gün Ankarada hava çok 
bulutlu geçmiş rüzğar şimal 
şarkideo bir metre süratle es
miştir. Suhunet sıfır derece tes
bit edilmiştir. Hava tazyiki 
1027 milvardır. 
~~~~~~~~~--

tel g r afi a civardaki istasyonlar-
dan imdad istiyor. Bir türlü Ala
~ehri çıkaramıyor. Güneyköy 
ıstasyonu cevap vermiş. 

Bunlarııı hepisi iyi hoş ama. 
Vakit geçiyor. Bizim halimiz 
nice olacak? Bereket versin ki 
ha va güzel ve ılık. 

Cocuklar ne yapıyor diye bak 
mak istedim. Kompartımanlar 
bomboş. Hepsi kırlara dökülmüş. 

İki saat sonra gittiğimiz isti
kametten bir yardım makinası 
geldi. Katara bağlandı. Kondök 
türler bağrıştılar. 

Yolcular vagonlara 'girdiler. 
Kapılar kapandı. Düdükler çal
dı. Tren bir kere sarsıldı ve 
hareket .... Hayır. Yerinde say
dık. 

Ne mümkün? Yeni lokomotif 
k~tarı bu rampada çekemiyor. 
Bır tecrübe, bir tecrübe daha ... 
Fakat hepsi boş.. Katar bir 
santim bile ilerlemiyor. 

Nihayet bayır aşağı iomeğe 
başladık. 

Harın atlar gibi ileri gitme
mekte ioad eden tren; geriye 
doğru öyle hızlı iniyor ki. 

İndik, indik. Bir düzlükte 
durduk ve tekrar ileri atıldık. 
Anlaşıldı, lokomotif düzlükte 
alacağı hızla yokuşu çıkmak 
istiyor. Lakin yokuş öyle yüz 
metrelik hızla tırmanılacak gibi 
değil. Bu sefer köprü başında 
yine zınk ! dedik, durduk. Vel
hasıl indik, çıktık. Binbir ma· 
nevradan ve tam dört buçuk 
saat teehhürden sonra köprüyü 
ve tüneli aşabildik, 

Ben pek öyle uğura uğursuz
luğa inanmam ama; Alaşehre 
kadar saat gibi işliyen makine-
mizin ondan sonra duruşunu 
hiç te hayra yormadım ve he
pimiz ayağı uğurlu yahudi ar
kadaşa yan yan bakmağa baş
ladık. 

AYDIN - ----

Bir Harp Çıkarsa 

Şimal devletleri ne 
yapacaklar? .. 

Noye Zürher Saytung'a Oslo'dan 
Bildiriliyor 

Eyluldeki buhran gülerinde ( 
osloda da sinirler bir parça • 
bozuldu. Nisbeten refah içinde 
yaşıyan şimal memleketleri, dün· 
yanın muhtelif yerlerinde harp 
ve sefaletin hüküm sürdüğünü 

hemen hemen unutmuş gibidir
Şayet mülteciler olmamış olsa· ki 
bunların da pek azı kabul edil· 
mektedir. - son harpler, halkın 
şuiıru yanından hiç iz bırakma
dan geçip giderdi. Bundan do
layı, hazırlıksız blunduğu bir
denbire farkedilince, son buhran 
epey korkulu anlar geçirtti. 
Tekrar gafil avlanmamak için, 
ekonomik bakımmdan müdafaa 
vaziyetinin ne merkezde olduğu 
meselesi, gününe en enteresan 
mevzuu halini aldı. 

Etrafa yayılan bir harp tak
dirinde şimal memleketlerinin 
kati ve mutlak bir bitaraflık 
tatbik etmeğe azmetmiş olduk
lan malumdur. Bu hususta, şi
mal memleketleri arasında bir 
çok konferanslar yapılmış ( Son 
defa Helsingfors ve Kopenhag-

da), ~ilahlı bir anlaşmamazlık kar
şısında, ne gibi ekonomik ted
birler alınacağına dair görüşül· 
müştür. Ancak, İskandinavya 
memleketlerinin birbirini çok an
dıran bünyeleri, karşılıklı mal 
ve eşya mübadelesini çok mah· 
dut bir şekle sokmaktadır. Cid
di bir vaziyet karşısında, bir 
kaç aylık mal ve malzeme de
polarda bulunmuş bile olsa, dı
şardan ithalat yapmadan bu 
memleketlerin kendi ihtiyaçları
nı içerden temin etmelerine im
kan yoktur. 

İSVEÇ'IN VAZİYETi 
İskandinavya memleketlerin· 

de harbı göz önünde tutarak 
hazırlıklarını en ziyade ilerlet
miş olan memleket şüphesiz ki, 
bunların içinde en zengini olan 
İsveç'tir. ·Diğer üç memleket 
arasında hiç biri, bu derece ha
zırlanmış, tedbirini almış değil
dir. 

Mamafih, vaktiyle ikmal et
miş olduklarını telafi etmek 
için şimdi Norveç de uğraşma· 
ğa başlamıştır. 

Bu memlckrtte, yabancı mem
leketlerin neşriyatında bu güne 
kadar ehemmiyet verilmemiş 
olan ehemmiyetli bir davadır. 
Bu dava, Nerveçin şima l kısmı
dır. 

Nerveçin geçimi: 
Norveçin bu kısmındaki halk 

balıkçılıkla geçinmektedir; mem
leketin bu kısmını bir tek de~ 

miryolu haltı narvik limanında 
dünyanın diğer kısımlarına bağ
lamaktadır. Sahil boyunda bu
lunan diğer bir çok kasabalar 
yalnız deniz yollariyle irtibat ve 
muvasale temin edebilmektedir. 
Laponların göçebe halinde ya
şadıkları ve gecenin bir kaç ay 

• sürdüğü bu memlekette yüzler
ce kilometre genişliğinde sahip
siz topraklar vardır. 

Fırtınalar başlayınca, bütün 
dünya ile ınuvasale kesilmekte· 
dir. Dünyada buna benzer ye
gane memleket İslandanın şark 
sahilleridir. Norveç'in bu yurt 
parçasiyle sadece radyo ve te-
lefonla irtibat temin edebilmek
tedir. Bundan dolayı, Norveçin 
şimal kısmı, bugün, gerek mü
dafaa gerek ekonomi bakımın· 
dan belli başlı bir dava olmuş· 
tur. 

TECERRÜD ETMİŞ MINT A
KAL ~R; 

Maamafih, Norveçin dir kısım
ları da tabiatın dikte ettiği za 
ruretler yüzün den tecerrüt et
miş bir vaziyettedir. Memleketin 
dağlık olan garp kısmı; şark 

ve cenup kısımlariyle bir tek 
hatla bağlıdır. Ancak. bu de
miryolunun bütün dünyaca meş-
hur olan güzelliği, tek hat ol
ması gibi ekonomi ve müdafaa 
bakımından büyük olan bir 
mahzuru örtememektedir. Bun
dan başka, bu dağlık kısımla 
Oslo arasında kara yolu da 
yoktur. 

. Norveçin müdafaa ekonomisi, 
lsveçte olduğu gibi, hususi bir 
komisyon tarafından hazırlan
maktadır. Bu komisyon 16 ha
ziran 1933 tarihli bir kararname 
ile teşkil edilmiştir; banka, en
düstri, seyri sefaio ve ziraate 
mensup on azadan terekküp et
mekte ve askeri makamlarla 
birlikte çalışmaktadır. Buradaki 
adı 11 sivil genel kurmay ,, dır. 

Kıral bu şuranın bütün faaliye· 
tile yakından alakalanmakta ve 
hiçbir raporunu okumadan bir 
kenara koymamaktadır. 

GİZLİ iŞLER : 

Komisyonun bu güne kadar 
başarmı ş olduğu işler tamamiyle 
gizli tutulmuştur. Yalnız Eylül 
buhranında, yapılan işler hak· 
kında kısmen bir fikir edinmek 
mümkün olmuştur. Şuarsını bil
hassıa tebarüz ettirmek lazım-

dır ki, komisyon, demokraside 
halkın devlet işleri etrafında 
mümkün mertebe tenvir edıl
mesi - askeri esrar olmamak 
şartiyle - lazım geldiği pren
s'biyie hareket etmemektedir. 
Bu suretle sükun ve itimat tel
kin edilmiş olmuyor, aynı za
manda yapılan işlerin tenkit 
edilmesi ( maalesef bazılarının 
11 tenkit ,, diye anladıkları esas 
sız kusur yüklemek değil ) ve 
yeni teklifler yapılması imkanı
nı vermektedir. Hasılı, balkın 
filen alaka göstermesi temin 
edilmiş oluyor. 

914 ve bu gün: 

Bu güne kadar anlaşıldığına 
göre, bir harp takdirinde,:mem- . 
leketin, istihlaki vesikaya tabi 
tutmasından başka bir çare 
yoktur. Zirai istihsale gelince, 
vaziyet 1914 de nisbetle çok 
daha elverişlidir. Norveç, buğ-
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SAYI : 424 

RADYO 
511139 PERŞEMBE 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

T. A. Q. iJ.9,74 m. 15195 Kes. 
20 Kw. 

12.30 Türk müziği (Pl) 
13.00 Saat, Ajans haberleri 

ve meteor - Ankara. 
13.10 14 Müzik ( kü~ük o~ 

kestra ) 1 - Zampa - uvertür 
( Herald ) 2 - Küçük Dük 
operetinden potpuri ( Lekok ) 
3 - V alzerlied ( Mamel ) 4 -
Bal - ayı ( W. Noak) 5 - Kral
lur - askeri marş ( R. Katniğ ) 
6 - Liebesleid ( Anjel Berjer ) 

18.30 Türk müziği ( Karı,ık 
proğram ) Saz heyeti • Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Bani Üfler, Ahmet Tokay. 

19.00 Konuşma (ziraat saati) 
19.20 Saat, ajans, meteoroloji 

ve ziraat borsası haberleri. 
19.30 Türk müziği ( incesaz 

heyeti - mahur faslı ) 
20.15 Konuşma. 
20.30 Saat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
20.40 Müzik ( oda müziği ) 

Çalanlar : Piyanist ( Ferhunde 
Erkin ). Viyolonist ( Necdet A
tak ). Bestekar piyanist ( Ulvi 
Cemal Erkin ). Piyano ve ke
man için sonat ( Ulvi C. Erkin 
ve Necil Kazım ) piyano sesleri 
piyano solo sonat. 

21 40 Saat, esham, tahvilat, 

kambiyo - nukut borsası fiatleri. 
21.50 Türk müziği ( yurd ha· 

vaları ) Okuyan { Mahmut Ka
rındaş ) Çalanlar Kemal Niyazi 
Seyhun, Ruşen F. Kam, Sadi 
Yaver Ataman. 

22 25 Temsil - bir - Dram -
UYUYAN KADlN - yazan (An-
dre dö Lor ) Türkçeye çeviren 
( Ekrem Reşit ). 

22.40 Müzik ( radyo orkestra
sı - şef: Hasan F. Alnar) 1 -
Ümit veren ( Bethovn ) 2 -
Balet süiti ( Lulli Motl) 3 -
Presiyoza - uvertür - ( Veber) 
4 - Eğer ben kral olsaydım 
( Adam ) 5 - Kayzer Valzer 
( J. Strauss ). 

23.45 24 Son ajans haberleri. 

1 - • 
day, patatis ve hayvan yemı 

olmak üzere yılda 1.75 milyon 
tonluk istihsalde bulunmaktadır. 
Buna mukabil istihiaki 2.5 mil· 
yon tondur. Et, süt ve sütten 
yapılan şeyleri dışandan getir· 
mek zorunda değildir. Diğer ta
raftan, meyva, sebze kifi mik
tarda temin edilmemektedir. 
Yemek ve maki na yağları, ib· 

1 
1 

racab yasak edilmek şartiyle 
ihtiyaca kifayet etmektedir. 
kahve, çay, teker, tütün, dev
letin açtığı kredi ile satın alı
nıp depo edilen maddelerden
dir. Buna mukabil yakacak şey- • 
lerin ve enerji istihsalinin te · 
mini zor bir dava halini almak· 
tadır. Maliimdurki, Norveç, İs
veç gibi, demiryollarını elekt
rikle tahrik etmemektedir. Bun· 
dan dolayı, 4 milyon tonu bulan 
yıllık kömür istihlikinin 2.5 
milyon tonu dışardan getirilmek
tedir. 
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Sıhhi müsahebe: 

Çocuklarda Kızamık hastalığı 
Yazan: Doktor Fahri 'Sükiir 

-2-
Bu ıümük ve kırmızı lekele 1 

den ıonrada intifaat cildiye 
artar. Yüz, alın ve kulak arka
ları, boyun vücud, ell'er, ayak
lar kızarmağa ve ~ şifmeğe baş· 
li\r. Dokunulunca ağrır ve ka-
tınır. İki gün sonra da bu bal 
devam ederken ateşte 39 - 40 
derece aralarında 3 - 5 gün 
devam eder. 

Hast~!~rda bu kırmızılık şid
detlendıgı zamanda (boğaz nez-
l~sinin ciğe~lere sirayeti dolayı
ııy!~ d~ ?af~f bir Bronşit görül
dugu gıbı tukürilkle çocukların 
fazlaca mik rop yutmalarından 
dolayı da ishaller de g·· -ı b·1· N·h oru e ı ır. 
d~ ayet 6 · 7 aynı günde ateş 
uşer ' kırmızılık zail olmıya 

başlar. Hastada nekahete girer. 
Hastaları bu 6 - 7 günlük has· 

~a~ıldan devam ederken gayet 
ıyı .. ~uhafaza etmek lazımdır. 
ıogugu hiç sevmiyen bu hasta· 
lıkta~ hafif kurtulmanın yegane 
~areıı odanın hararetinin 20-22 

ereceden aşağı düşilrmemeğe 
çalışmaktır· Bu hararet ancak 
~kba ile. temin edilebilir. Hasta
~ seyrı tabiisinde devam eder-

i
. en hasta da iyi muhafaza edi
ırse hiç b· "h . v ·ı ır ı tıllta meydan 
erı meden hastalık atlatılabilir. 

f Hastaları soğuktak muha-
aza etmekle b b iki. . 

tedbirde . era er r.cı 
6-7 Un z pehrıze riayettir. Bu 

g arfında hastalara süt 
ve sıcak 1 ı gibi sı k u .arpan çay, ıhlamur 
• k b~a ıçkılerden gayrı 80• 
gu ır sey k . m· r d. H ve yeme verılme-
k e ıb ır. ~stanın ufak bir kilo 

ay etmesı b · · h de· ·ıd· aızı e eınmiyet 
. gd~ktır. Hasta hastalığını ge· 

çır ı en sonra k 
buk telif d o ~o sanı ça-
l . 1 e er. verılecek gıda-
ar mıde, bağısak ve böbrekler
~r beraber karaciğeri bozar. 

ralarda ihtilatlar yapmasına 
yard~~ edilmiş olur. Demek ki 
pehrızın faydası çoktur. 

Hali tabiide devam ed b. k .. en ır 
t ·~kmıgın ~ehlikesi yoktur. Has-
a ı ~alımen devrini yapıp 

geçer. Fakat korunamam k 
tedbirsizlik yüzünden ak kv~ 
ulacak .. o r 
., • . yegane şekli kızamığın 
lKinCı, ÜÇ- - b• ibtilitıdır. uncu ır hastalıkla 

. ~ızamık hastalığının en ağır 
ıhtılatı çocuklarda k . .. 1 a cıger ere 
olan hücumudur c· w l k . ıger ere ı-

z~mık hastalığı bir kaç tekilde 
~·~ayet eder. Boğazda sümük 
f~.ınde bulunan mikroplar tenef-
us suretile ufak habbecikler 
halin~e y~vaş yavaş ree neshi
ye gıtmege başlarlar. Orada 
~uşayı muhahyı zayıf bularak 
k erununda taşıdıkları, istiretiyo-

ok, istakliyokok, petomokok 
petomop ·1 'b· 'k ' l d ası gı ı mı ropları ora-
~r a saklar ve neşvünümaları 
bır~enbire fazlaşarak reevi has
talıgı husule get· . y ırır. 

.k abut kızamık hastalığmın 
nıı robunu b k ıı eyaz an damar 
yo arını takip ederek d • d 
doğru a •v ogru an 
ihtil y cıgerlere g(:çerek bu 
de ~toıgv yadpar. Uçüncü bir şekil-

ru an d • . 
k k 

ogruya mıkrop 
ana arışarak b' 

k 
. ır entan yap-

ma suretılc civ l 
•ht.l"t ger erde oturur 
ı ı a ını yapar. 

Reevi ihtilitatlarda . d u en zıya e 
ç yaşından aşağı çocuklarda 

tocuklarda tesadüf edilir o·. 
Üyük çocuklarda gö;üle~er 

n.a1 ?ırat cinsindendir. ikinci i~: 
tı at: burun ve burunun · · d k. d 'k ıçın e ı 
elı lerdir. Buralarda mikrop 

yerle,erck ve guddeleri tişire
rek şiddetli ağrılarla beraber 
apseler yapar. Tükürük gudde
lerine sirayet ederek onları ti· 
şirir. Ve şiddetli advntiler yapa
rek hastayı fazlaca hırpalar. 
Boğazda se• yollarına sirayet 

ederek ses kısıklığı husule gc· 
lir. Bazan onun üzerinde çıban
lar husule getirerek ıeain tama• 
men kesilmesini icap ettiren 
nütbeler yapar. Binnetice ölüm 
de husule getirir. 

Kızamığın ciğerlere sirayetle 
başlıca yaptığı korkunç hasta
lık, vilayetimizde ismine (punta) 
denilen zatürreeyi ve küçilk ço• 
cuklarda Bronkopnömoniji ya• 
par. Bu hastalıktan ayrıca bah
sedeceğiz. Boğmaca öksürüğü 
ile ihtilat yaparak hastayı fena 
halde yor.ır ve diğer bir ihtilat 
ta yaparak• ölümü doğurur. 

Hülasa : Ciğerler hakkında 
ihtilatlarından ve hastalıkların 

cinslerinden ayrı ayrı bundan 
sonra yazacağız. 

Korunma çareleri : Hastalığın 
sirayetine mini olmak için ko
ruıı mak lazım olduğunu yukarı
da yazdık : Hastaya yapılacak 
ihtimam hastanın odaHDl sıcak 
tutmak, hafif} süt, sıcak şeyler 
vermek. Perhizine riayet etmek, 
memleketimizde pek çok olan 
okaliptos ııtma ağacı yaprak
larından yirmi kadar toplayıp 
kaynar bir okka su i,çine atıp· 

on dakika kadar sonra süzmek 
ve onunla ağız ve boğazını 
gargara yapmak, yarım kahve 
ka,ığı kadar yemek tuzunu bir 
bard~: ılık suya koyup_ buruna 
!a~aı • yapmak, Burunun içini 
ıyıce yıkamak lazımdır. Çocuk· 
larada Devlet kinininden bir 

:yaşına kadar iki yarım sabah 
akşam, üç yaşına kadar üç ya
rı_m .. sabah ' ,öğle, akşam, dabaE 
buyuklerede • iki veya üç adet 
günde verilmelidir. 
Eğer 6-7 gün zarfında hastalık 

ğı atlamaz veyahat fazla nefes 
derlığı fazlaca öksürük olursa 
vaya başkaca bir hastalık gö
rürseniz hemen mütehassıs bir 
doktora koşup çocuğunuzu da
ha tiddetli ihtilatlara meydan 
vermeden göstermeniz lazımdır. 
Çünkü ihtilattan veya hastalı
uzamasmdan çocuk fayd"l yeri
ne muhakkak~ zarar görür. Her 
aile reisi lunu takdir etmelidir. 

Aydın Belediye Re
isliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan cuma mahallesinde 
pınar başı caddesinde 218 ada 
6 parsel numaralı ve 165.50 
metre murabbaı arsanın mülki· 
yeti açık artırma suretiyle sa
tılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi bir liradır. 

3 - ihale bedeli taksitle ö
denecektir. 

4 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
etmek üzere 1242 kuruş muvak-
kat teminat makbuzlariyle bir
likte 23/11939 pazartesi ~günü 
saat 15 de belediye 'daimi en
cümenine müracaatları ilan o-
lunur. 1031 5, 10, 15, 20 

Fransa' yı Müttefiklerine 
Bağlıyan T~hütler 

-. :- .. . . ....... ... ~ -:-.. . ·. •' .... _ ... 

Sovyetler Birliğine ve Polonya'ya karşı 

Fransa ne gibi şartlar altında, ne gibi 
taahhütlere girişmiştir ? 

Günün Politik meseleleri 

Cumartesi günü Bakanlar iç
timaında yaptığı umumi izahata 
B. jorj Bene tüphesiz ki emek
daşlarım Fransanın Sovyetler 
Birliği ve Polonya ile olan bu 
günkü münasebetlerinden haber
dar etmeyi ihmal etmemiştir. 

Şarki Avrupada yeni bulutlar ı 
biriktiren bu mesele ıon derece 
mühimdir. Geçen eyli'ılde, Çe
koslovak buhranının, Avrupa 
vaziyetinin bugünkünden bam 
başka göründüğü bir devirde 
girişilmis olan t aahhüdler dola
yısiyle Fransa için ne nazik bir 
vaziyet yarattığı görüşülmüıtü. 
Yeni bir buhran çıkması muh-
temelse, Fransızların, önceden, 
menfaatlerinin ve tekliflerinin, 
vazife ve haklarının nelerden 
ibaret olduğunu bilmeleri lbım· 
dır. 

Kabine müzakerelerinin sırrı· 
nı ifşaya çalışmak bize düşmez. 
Fakat, madem ki biz henüz, 
çok şükür, - bir demokrasiyiz, 
bükümetin kamuyu aydınlatmak 
için ilk fırsattan htifade etme
sini temenni edelim. Çocukları· 
nın kam, rafahı, haysiyeti ve 
istikbali mevzuubahis olduğu 
zaman, memleketin gittiği yer
den haberdar olmak hakkıdır. 

Ancak mesul hükümetin ve-
rebileceği direktifleri beklerken 
Fransayı iki büyük şark devle
tine bağlıyan taahhütlere han~i 
şartlar içinde girişilmiş olduğu
nu ve bunların şimdiye kadar 
ne şekilde teftişlere uğramış 
oldukunu hatırlatmak faydasız 
olmasa gerektir. 

Evveli. Sov,·etler birliğine 
karşı mevcut taahhütler, bilhas
sa 2 mayıs 1935 tarihinde im-
1alanmış olan müzaheret pak
tından ve buna zeyil ohn pro
tokoldan mütevellittir. 

Bu protokol muahedenin men
şeini hatırlatması itibarile ente
resandır. O zamanlar henüz 
Lokarno paktı Avrupada emni
yetin sa~lam temeli olarak Sı!Ö· 
rünüyordu. Şarki Avrupada bu
na benzer esaslar üzerinde em· 
niyeti tesis etmek düşünceqi 
tabii olarak akla gelecekti. Bir 
" Şark Lokarnosu ,, projesi bu 
düşünceden doğdu ve Fransanın 
her iki tarafa şamil garantisile 
bu anlaşma " garp lokarnosu ,, 
na: bağlandı. Almanyanın an
laşmıya yanaşmaması projenin 
münhasıran bir Fransız • Sovyet 
paktına inhisar etmesine sebe
biyet verdi. Fakat bu muvak
kat bir hal şekli ve protokolda 
Almanyaya iltihak imkanını 
açık bıraktı, 

Lö Tan gazetesinin başmakalesinden 

ettirilmiştir. Ancak bu madde- eden bütün meseleler hususun• 
lerin gözettiği hallerde ve yiae da muahedeler zihniyetine. ve 
bu maddeleri tesis ettiğı ahval milletler cemiyeti paktına uy-
ve şekil dairesindedir. ki Fran· gun olarak istişare etmeyi ta· 
sız · Sovyet muahedesine kay- ahhüt ederler.,, 
dedilmiş taahbut, icabında ye- (Birinci madde) "iki hUkumet .. 
rine getirilecekti. Esasen bu ten birisi tahriksiz olarak taar-
muhadenin imzasından sonra, ruza maruz kaldığı takdirde, 
bizıat Milletler Cemiyetinde de iki hükumet yurtlarının müda~ 
paktın tefsirleri ne kadar ihti· faası hususunda müzakerede 
laflara meydan vermemiş oldu- bulunacaklardır.,, ( Madde 3 ) 
ğu malumdur. '1 İki hükumet merkezi ve tarki 

Polonyaya karşı Fransa iki Avrupanın politikasını alakadar 
diplomatık mukavele ile bağlı- edecek yeni anlaşmalar akdet-
dır. Lokarnoda 16 hkteşrin meden önce istişare etmeyi ta-
1925 de im:ıalanan muahede ve abhüt ederler.,, (Madde 3) 
Pariste 16 Şubat 1921 de im· Mart 1936 buhranı esnasında 
zalanan anlaşma. Varşova kabinesinin Fransaya 

1925 Fransız - Polonya kar· kar~ı bu taahhütlerini yerine· 
tılıklı yardım muahedesi Çe- getirmeye amade olduğunu bil· 
koslovak • Fransız muahedesiyle dirdiiiini hatırlamak yerinde o· 
aynı şekilde kaleme alınmış ve lur. Fakat şursıoı da kabul et-
asıl Lokarno paktının imzası mek lizımdır ki Polonya, muh-
günü imzalanmıştır. Çekoslo- telif vesilelerle 1921 anlaşması· 
vakya ~ibi Polonyanın da gar- nı ı::on derece geniş bir .şekilde 
ba miinhasır bir emniyet siste- tefsir etmiştir. Mesela 26 son· 
minin organize edilmesinden kanun 1934 Polonya • Almanya 
endişelenmeleri dolayısiyledir ki beyannamesini imzalarken veya 
bu devletler, Fransanın taahhüt- Çekoslovakyaya karşı son de-
leri ile, bilvasıta bu sisteme rece husumetli bir vaziyet ta• 
dahil edildiler. kınırken Fransaya dayanmamış· 

Bu muahedeler tamamiyle Mil· tır. Kısacası Polonya kendisini 
. letler Cemiyeti paktına istinat Fransayla bağlıyan rabıtaları 

eder. imdi, Polonya küki'ımeti- ke 11mek niyetini aşikar bar za-
nin, . muhtelif vesilelerle, bu izhar etmemişse de hemen da· 
paktın taahhütlerini ne kadar ima Cenevre prensiplerinden 
keyfi bir şekilde tefsir etmiş çok uzak adeta reviz yoncu b!r 
olduğu da bu pakta istinat eden politika takip etmiştir. 
anlaşmalara ne az kıymet ver- Aşikar bir hakikate gözleri 
diği malumdur. kapamak manasızdır: Avrupa 

18 ilkkanun 1936 da B. Bek, vaziyeti, bir kaç senedenberl, 
Polonya senatosununde "1925 derin değişikliklere maruz kal· 
anlaşmaları Avrupa muvazene· mışhr. Almanyanın geniş ölçü· 
sini sağlamlaştıracak yerde da- de silahlanması, topraklarının 
ha çok sarsmıştır .. , demisti. Ve genişlemesi, Renin son sahilinin 
15 son kanun 1938 de Vaşova askerileştirilmesi ve Siğfrid hat· 
heyeti huzurunda şunları söyli- tının vücude getirilme~i, Lokar ... 
yordu: 11 filiyat göstermiştir ki no makanizmasının dağılışı, ko-
pakt prensiplerininin mutlak lektif emniyet mefhumunun ha· 
tatbiki Milletler Cemiyeti imkan- fiflemesi ve küçük devletler 
ları dahilinde değildir." bitaraflık temayülleri, nihayet 

Onun içindir ki, Polonya hü- Sovyet Rusyanın iç hadiseleri 
kümeti, Fransa ile münasebet- muvazeneyi bozmuştur ve İngil

terenin Avrupa işlerine git gi· 
lerini 1925 muahedesinden ziya- de artan bir alak!l göstermesi 
de 1921 anlaşmasına istinad et· bunu temin etmiye belki kAfi 
tirmeye meyaldir. gelmemektedir. 

Bu anlaşma, hatırlardadır ki kızıl orduları Varşova kapıları- Bu böyle bir fili vaziyettir ki 
paktları tasarlamış olanlarca 

na getirmiş olan taarruzundan önceden temini imkin91zdı. Bu 
sonra akdedilmiştir, Demek ki paktlar ne dereceye kadar bu-
menşeinde bu, hakikati söyle- giln filen bir kıymet arzederler? 
mek icabederse, sovyet aleyh- Bunları ne dereceye kadar ku-
darı bir anlaşmaydı. Bunu it- vetlendirmek doğru olunr? Bu 
mam etmiş olan askeri anlaş- veya şu hal şeklinin neticelari 
malar bir kenara bırakılmış ol- neler olacaktır? Karşı karşıya 
duğu için. bu anlaşma tam ma- bulunan kuvetlerin nispetleri 
nasiyle ittifaktan ziyade iştişari nelerdir? Fraıısaoın aynı zaman· 
bir pakt gibi görünmektedir. da hem sömürge imparatorluğu· 

'
1 İki hükumet iki devleti ala- nun hususiyetini müdafaa etmesi 

kadar eden bütün meseler hu- hem de Avrupada tehlikeli ma-
Asıl muahedeye gelice, beı 

sene müddetle aktedilmiş olan 
bu muahede esası itibariyle 
Milletler Cemiyeti paktının 15, 

1 

16, 17 inci maddelerine istinat 

susunda muahedeler zihniyetine ceralara girişmesi mükün mü-
ve Milletler Cemiyeti paktına dür? Bunlar bir sürü sualdir ki 
uygun olarak istişare etmeyi cevabını, ancak, bütün tetkik 
taahhüt ederler.,, elemanlarına malik olan bükü~ 

Hükümet iki devleti alakadar , met verebilir. 



TOZı t 

Karacasu sulh hu
kuk hakimliğinden 

938/365 
Karacaıuyun palamutçuk kö

yllnden abbaı oğlu ibrahim ve· 
reaeleri Muıtafa. Emine. Dudu 
Fatma. Ayşe, basan, Ali, Om
mft Hanifenin ikame eyledikle· 
dikleri dava murlslerioin elli 
ıenedenberi nizasız ve tapusuz 
uhdei taıarrufunda iken 35 se
ne evvel vefatiyle intikalen ta
raflarından ayni fekilde malik 
ııEatiyle tasarruf edilmekte olan 
Karacasuyun palamutçuk köyü
niln mandal namı diğer gölcük 
mevkiinde klin tarafları çay 
ve kartal kayası ve Hüseyin 
efendi ve kıran yolu ile tahmi
nen 3 hektar 676 metre murab 
baı tapuca namlarına kayıt ve 
teıciline karar verilmesini talep 
ve dermeyan eylemelerile cari 
muhakemede işbu emval hak
kında alAkadarlan olanların 
itirazları olup olmadığının on 
gftn içinde bildirmeleri1 için ila
nen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olduğundan bermucibi ka 
rar keyfiyet ilAnen tebliğ olu-
nur. 1032 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

"Yeni köy karyesini dağlı ali 
kuyusu mevkiinde doğusu ah
met tarlası batısı ahmet oğlu 
tarlaıı kuzeyi süleyman verese
ıi g6neyi ayıe tarlasiyle çevri
li 12 dönllD tarla ile yine o 
köyUn eşekçi kuyu mevkiinde 
doğusu mendres batısı nuri ku-
ıeyi riza tarlası güneyi necip 
tarlaıiyle mahdut 10 dönüm 
ve yine ayni köyiln çifte kara 
ağaç mevkiinde doğusu saliha 
babsı bayram oğlu tarlası ku
zeyi ayıe tarlası güneyi ıahio 
veresesi tarlasiyle mahdut 8 
dönllm tarla ile balta köyilnün 
hamzabali mevkiinde doğusu 
büdayi oğlu retat batısı mehmet 
kanıı fatma ve feride kuzeyi 
marangoz idriı ve hazinei ma
liye güneyi hüdayi oğlu reıat 
ile çevrili 20 dönüm tarla Ar 
dının eski tabaklı yeni güzel· 
hisar mahallesinden kapuıuz o
ğullarından hacı emin oğlu ko
ca mehmedin ceddinden intika
len kayıtsız olarak tasarrufunda 
iken 16 sene evvel 6lmeıiyle 
kanu hayriye ve oğulları kazım 
ve muatafa ve kızları şadiye 
nazire san baılara kaldığından 
ve bunlarda kendi aralarında 
taksim ederek teıcil talebinde 
bulunduklarından tarihi ilandan 
15 giin sonra mahallinde keşif 
ve tahkik ve tapu kayıtları 
tatbik edileceğinden itirazı o· 
laııların bu müddet içinde tapu 
ıicil muhafızlığına veya keıif 
günü mahallinde bulunacak me
mura 994 fit numarasiyle mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

1029 

ilin 
Nazilli Ziraat bankası karşı

sında Tapucu 8. Rağıbın kah
vehanesinde iki adet bilardo 
ehven fiatla satılacağından ta
liplerin mezkur kahvehane mUs· 
teciri lbrahim Mıhçıya müra-
caatları. 4-4 1019 

Aydın t1p11 sicil 
muhafızllğından: 

Ovaemiri köyünün Menders 
civarında doğusu poıacıların 
Talat batısı yol kuzeyi posacı· 
ların Talat tarlası güneyi Dur
muş tarlası ile çevrili 10 dö
nlim tarla ve yine aynı köyün 
acı kuyu mevkiinde dogusu po
sacıların Talat batısı yol kuze
yi Haydar· tarlası güneyi Mus
tafa ile mahdud 10 dönüm tar
la ve yine o köyün köy civarı 
mevkiinde doğusu yol kuzeyi 
yol batısı Rasim güneyi mezar
lık ile çevrili 5 dönüm tarla 
ve keza aynı köyün eşekçi ku
yusu mevkiinde doğusu Hasan 
tarlası ve yol batısı yol kuzeyi 
Hasan tarlası ve yol güneyi 
Hurmuş ve boşnak Hasan tar
lalarile mahdut 80 dönüm tarla 
ile Çeştepe köyllnün Paşa ovası 
mevkiinde doğusu Mustafa tar
lası batısı Süleyman bırlası ku 
zeyi sabancı tarlası güneyi Sü
leyman tarlasiyle mahdut 10 
dünüm tarla Aydının eski ta
baklı Yeni Güzelhisar maballe
ıinden kapısız oğullarından hacı 
Emin oğlu koca Mehmedin ced
dinden intikalen kayıtsız olarak 
tasarrufunda iken 16 sene evel 
ölmesile karısı Hayriye oğulları 
Mustafa ve Kazım ve kızları 
Şadiye ve Nazire sarı yaşlara 
kaldığından ve bunlarda kendi 
aralarında taksim ederek teı· 
cili talebinde bulunduklarından 
tarihi ilandan 11 gün sonra 
mahallinde keşif ve tahkik ve 
tapu kayıtları tatbik edilece
ğiuden itirası olanların bu müd
det içinde tapu sicil muhafızl~:
ğına veya keşif günü mahallin· 
de bulunacak memura 993 fiş 

numaraıile muracaat eylemeleri 
ilin olunur. 1030 

: .. ···-· Abone şeraiti ··-····ı 
i Yıllıtı her yer için 6 lira. j 
1 Altı aylıtı 3 liradır. i 
t idare yeri: Aydında C. H. ; 
i P. Baaımevi. j 
f gazeteye ait yazılar için ; 
İ yazı itleri müdürlüğüne, ilin- f 
: lar için idare müdürlütüne İ 
i müracaat edilmelidir. : 
: ................................................ : 

lmtlyaz ıııhibi ve Umumt Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendre:. 

Ba1ıldığı yer 
C H P Basımevl 
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•··············~··~eaass~~~~ 
: Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • 
.. ·.~ f. Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu ~ 

f. Süleymanın hanesine uaklettim. •:ı 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar. 
f. kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ·~ 
f. eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo· !1 
f. toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) f;tJ 
• • ~ ·~~s·::·:*::r~~ssssas:aı 

AYDIN SAYI ı 424 

MEHMET GÜRER 
TECI M EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi -~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan [plaklar, iğneleri 
biliimum 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. 

MARKON/ radyo 1939 model/erile SPARTON radyolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

Dl> 12 ay veresiye satış '111 

·------~-------------------------------------

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 


