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Son fırtınalar B. Ruzveltin mühim mesajı 
Büyük facıalara sebep oldu 

- . , , • r , - p t 

Ilgaz · Kengiri yolunda kara gömülen kamyonun 
yolcuları kurtarıldı 

Amerika Cumhurreisi Demokrasi harbini müdafaa 
için silahlanmak lazımdır. Diyor 

_, ______ _ 
Ilgaz, 5 - Aym ikisinde baş- tedbirler naticesinde kamyonda 

lıy~n şiddetli kar fırtınası neti- bulunan on altı yolcunun ha-
ceıınde dönemeçlerde karın ka· 
lınlığı iki metreyi bulmuttur. yatları kurtarılmış ve kendile-

Bu - d l rinc yiyecek, çay vesaire gön• 
1 k yuz en lgaz Kengiri yo.. derilmi•tir. 

Vaşington 5 (A. A.) -- Ame· 
rika reisicumhuru bay Rozvelt 
kongrede okuduğu me'Jajıoda 
Amerikan milletini diktatörlerin 
bazı maksatlarına karşı demok
ratik hurizeti müdafaa mücade-

lesi rde milli birliğe davet etmiı 
ve Amerikanın yalnız toprak
larını değil, aynı zamanda hü-
riyetini, demokrasiye ve bey
nelmilel halisane hattı hareket
leri müdafaa için silahlarını 

arttrması icap ettiğini söyle
miştir. Bay Rozvelt; şimdiki şe
kilde mütearrıza yardım tehli
kesi olan bitarflık kanununun 
da tadiline taraftar olduğunu 
ibsas etmiştir. 

u apanmış ve içinde on alb T 

yolcu bulunan posta kamyonu Yolcular, gördükleri yardım-
.................................................................................................. 

karın · · d k di d d 1 il d . ıçın e almıştır. Ilgaz m an o ayı gaz jan arma-
~andarmaıının yol ilzerinde bulu- sına teıekkürle: ini bildirmişler-
nan bütün karakollariyle aldım dir. 

---~~====~~~~6~-~====='~~:;=.;=-~--a .a. • 
Çukurovanın 

1·7 inci kurtuluş Yıl dönümü 

Ergani Bakır Madeninde Muazzam 
1 Tesisata_ Bitmiş Göziyle Bakılabilir 
·Senede 8-lObin ton bakır 

istihsal edilecek 
Halkın coşkun tezahüratile kutlulandı Ergani bakır mideni tesisatı, işlemesini temin edecek bir ıekil-

k Adana 5 - Bugün Çukurova di Şefin hatırasına hürmeten de tekemmül etmiş bulunmaktadır. . 
utuluşunun 17 inci yıl dönümil bir sükut vakfesi yapıldı. Mevsimin güçlüklerine rağmen, geri kalan ve tali ehemmiyeti 

bayramı çok coıkun tezahüratla Şehir ipodromu ıslak oldu- haiz bir kısım inşaatın tamamlanmasına da azami bir gayretle Ça· 
kutlulanmı•t r B lııılmaktadtr. · 

'i' 
1 

• ayram sabahın ğundan resmigeçit kolordu ö· 
çok erken saatinde kazalardan nünde yapıldı. Geçit resmine Haber verildiğine göre ma- kuz ayında gittikçe normal ka-
nabiyelerd kö ı d l ' M k denin iıletme tecrübelerine bu pasiteye yaklaQmakla istihsal art-en ve Yer en ge en e tepliler, kurtuluv sava•ında y 

binlerce b lk Ad 'il y günlerde başlanmış olacaktır, tırılacaktır. Sene sonlarına dog" • 
a ananın ana çalışanlar, bütün fabrika ame· yollarını doldurmakta idi. bulunmak üzere Etibank tara- ru istihsali.tın normal kapasite-

;arene Adananın tarihi bay- leleri iştirak etmiflerdir. Mera- fıodan seçilecek mütehassıs bir yi bulacağı kuvvetle umulmak· 
ragını k sim şehrin her tarafına konulan heyet gene bugünlerde Ergani- ~ tadı~.. •v• . . . 
sile b~ı::~~ Bu~;=~: ~~~ilme- bofarlörlerle yapılmıştır. Bu ye gidecektir. 1. Bılıodıgı gıbı Erganı Bakır 
kundu, hıttır~lar söylen~~r. er o- akşam halkevinde bir kurtuluş Yapılacak tecrübeler her bü- madeolerinden senevi istibıal 

B d geces' ı kt k .. k . . b t . t d edilecek standart bakır mikdarı 
.. un an sonra saat kulesi ö- ı yap ma a ve gece ço yu ve ye.nı. ıza e esıu ın a 8 - 10 bin ton raddesinde ola-

nunden kalabalık insan kitleleri parlak gezmektedir. Telefonla olduğu gıbı üç ay kadar silre- caktır. 
a.sfalt yolu takip ederek Ata- alınan malumata göre blltün cek ve bu müddet içinde ancak Gene Etibank tarafından iş-
türk parkına yürüdüve Atatürk Çukurova köylerinde halk kur- az bir miktarda bakır istibsal letilen Kuvarsbane bak r made 
anı~~~ çelenkler konuldu. Ebe- tuluş bayramını hararetle tes'it edilebilecektir. ninden senevi istihsal edilmekte 

Jf ;ı;~~J;;J~:~::~==~eit~m;e;k~te~d~i~rl~er~.~llimmmmm~m~1~93~9~s~e~ne~s~i=ni~n~m~üt~e~b;a~k~i ~dior olan iki bin beş yüz ton bakır Japon k b. -- - - bu mikdara ilave edilirse 1939 
a ınasının . senesi sonunda bakır istibsala-

İs tif a sebebı· Kızamuk Hastalıg"" 1 Dolayısile tımız OD bin tonu aşmış olacak-
tır. Bunun da memleketimiz için 

~···-Toky~ 5 (A.A,) - istifa e
den Japn Başvkili istifasının ıe
~eplerin anlatırken şöyle demiı
tır: 

Halka Sıhh"ı Na.sihatlar ne kader mühim bir düviz kay-
nağı olacağı aşikardır. 

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

ERGANİDEKI TESİSAT 
Era-ani de vücude getirilen ve bu 

günlerde iıletmiye açılacak te
sisat arasında ezcümle şunlar 
vardır: 

3000 kilovatlık buhar santralı 
tuz cevheri akimüle etmiye mah 
sus büyük akimülasyon tesisatı 

Kültür idaresi 
1939 

Bütcesini tanzim etti 
Haber aldığımıza · ·göre ıeh

rimiz kültur direktörlftğü 1939 
yılı muraf teklif bütçesini ha
zırlamıştır'. Umumi Meclisin tas 
vibine arzedilecek bu bütçenin 
bu' yıl ki kültlir kaİkininalarına 
,-aha açıcı mahiyetle olduğu 
öğreni lmiştir. 

.O• 

ilyönkurul toplandı 
Partimiz hyönkun!lu dUn fı 

ve p~r!i. Baş!ianımız sayın Öz· 
de~ir ~Gündayıİı başkaİılığıncfa 
toplanmıştır. 

Bu toplantıda Halkevine alı
nacak seyyar seşli ~inema ile 
Ba11do ve cazın islahı için Hal" 
evi Başkanlığının teklifleri ta!>· 
vip edilmiş, fakir • çocukların 
geydirilmesi için Sosyal yardım 
uıbesine 300 lira yardım edit· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Halk evinde 
müsamare hazıı:Iığı 

Halkevi temsil şubesi bu ayın 
ortalarına doğru "Gün doğuyor" 
piyesini temsile hazırlanmakta-
dır. · 

Mendres köprüsiindelıi 
ariza tamir ediliyor 

Aydın muğla yolunun doku· 
zuncu kilometresindeki Mendres 
köprüsünde hasıl ol~n ani ~riza 
dolayısiyle tamirine başlanmış 
ve 6/ 1 /939 dan itibaren beşgün 

> için geliş gidişe! kapanmıştır. --.--

Çin ihtilafının akisleri neti
cesinde Japonyanın dahili ve 
harici siyaseti bakımından vazi
yetimiz muğlak bir şekil almış
tır· Memleketin bütn kuvvetle
rinini teksif etmesi ve uzakıark
ta devemlı bir sulh temin eyle
mesi lazım gelmektedir. 

2 - Hastalık öksürük ak~ırık 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. 

rafinaj fırınlar, yüzde yüz rezer· 
veli izabe tesisatı. 

Bunlardan başka muazzam Bek Alma ya ya gitti 
ve modern nakliye vasıtaları J 

Büyük bir mesuliyet dcrühte 
ettikten ıonra vu vazifeyi yap
mağa iktidarımın kafi olmadığı 
anladığımdan kabinenin i'ltifa
sını verdim. 

B. Daladiye 
~·~ 

Tun usta bir nutuk söyledi 
Tunus S ( A. A. ) - Fran-

sız Başvekili B D 1 d' T _ · a a ıye u-
nusta soyledigv i yen' b' k 

ı ır nutu ta: 
Tunusun Şimali Af 'k d . rı a an 

ayrılmış hır parça old v ugunu ve 
Fransanın Tunusun em . t' 

nıye ı 

ni nizam altına almağa kadir 
bulunduğunu söylemiştir. Ana 
vatan ve Afrika ordularını 
metheylemiştir. 

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 mu haf aza edip dışarı çı
karmamak lazımdır. 

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

zuhur 
mali'ı-

Sıhhat ve J. M. Müdürlüğü 

ile stok, silo ve mağazaların Berghafen 5 - Polonya ha· 
riciye· nazırı Bek hususi bir. tren-

inşakatı da ikmal edilmit bulun- · le gelmiş ve saat on beşte Hit
ma tadır. Hilen inşasına çalı· ler tuafından kabul edilmiştir. 
şılan tesisat arasında amele 
büroları da bulunmaktadır. Bu Görüşme esnasında hariciye 
münasebetle şunu da kaydede - nazırı Fon Ribentrop ile Polon· 
lim ki ; madende çalıştırılacak ya büyük elçisi hazır bulunmu~-
ameleoin konforlu bir hayat tur. a .a. 

. --·-geçirebilmesini temin ıçin sine- Ş h 
maya varıncaya kadar her şey a t 

- Sonu 3 üncü Sayfada -
~-~ ........... -=-~~~'"9!!!!!!!!~ Kopenhaga ve Stokholma 
İtalyan matbuatı seyahat etmiyor 
ıtaıya aleyhindekı· nu·· _ Berlin, - Ticari münasebet-

leri bir düzene koymak mak· 
mayişle~·e kızıyorlar sadiyle Dr. Şahtın Danimarka 

Milano 5 - İhlyan matbuatı ve diğer şimal memleketlere sc-
Fransız başveldli Daladyanın yahat etmek arzusunda olduğl.-
Tunus seyahati dolayısiyle İtal- na dair " Daily Telegraph,, ı ı 
ya aleyhinde yapılan nümayiş· Kopenhag hususi muhabirinden 
leri büyük bir infial ile kaydet- aldığ havadisi berlinde tekzip 
mektedirler. a.a. edilmektedir. 



Ankara yolunda 
-·--4-

Yazan: V. H. 
Bir iıtc bir kere aksilik baı· 

lamasın. Artık arkası kesilmez. 
Akıama varmamız lazım gelen 

Afyonkarhisardan gece yarısın
dan sonra geçtik ve Eskişebire 
geldiğimiz zamak orada birle
ıeceğimiz İstanbul - Ankara tre 
ninin saatlerce evvel yola çık· 
tıiını öğrendik. 

Uzun bir müddet Eskişehirde 
bekledik. Nihayet bizi ekspres 
marıandiz adını verdikler bir 
katar halinde yolcu ettiler.I 

Bir yataklı vagonla iki yolcu 
ve bir silrü ·yük vagonundan 
mürekkep olan bu katar; eksp· 
res mar.şandiz olduğu liçin bir 
çok istasyonlarda durmıyormuş. 

Hakikaten bir kaç küçük is
tasyondan durmadan geçtik. Fa
kat durduklarımızdaıi da kalk
mak bilmiyorduk. 

Polatlıdan sonraki rampada 
bize yardım edecek lokomotifin 
de bozulduğunu öğrendik. Bu 
ıeferde oldukça uzun bir inti · 
zardan ıonra treni böldiller. 
Bir kısmını istasyonda bıraktı
lar. Bereket versin bizim vagon· 
lar giden kısımda idiler. 

Nihayet; Eti mesut, gazı ıs
taıyonları ve işte güzel Anka
ranın güzel, yeni garı. 

Saat sekizde gelecek iken 
net 14 te geldik. ince ince bir 
yağlııur yağıyor. istasyonda bizi 
bekliyen federasyon ikinci rei
ıinden ve Aydın sporun kapta· 
nı Durguttan baıka kimseler 
yok. 

Çocukları otomobillere dol· 
durduk ve belediye karşısında

ki Yalova oteline yerlettik. 
Yolda kararlaştırdığımız işle· 

rin bir çoğundan ferağat lizım
geldi. Durgut Ulus gazetesinin 
bizim takımın yarın Eskişehirle 
maç yapacağını yazdığını söy-
ledi. 

Buna eveli inanmadık. Her 
halde bir yanlışlık vardır, di
yorduk. Bir kere yapılan ve 
tebliğ edilen proğrama göre 
milsabakalar Cumartesi günil 
l>aılayacak~ idi. Sonra henUz 
kura çekilmemiş, kimin kiminle 
karıılaıacağı taayyün etmemişti. 

Fakat federasyon reisi sayın 
B. Danyal ile goruşur goruş· 
mez meselenin hakikat olduğu
nu öğrendik. 

Pazar günü Romen takımı ile 
Ankara mubteliti karşılaı:ıcl\k
mıı. Binaenaleyh bizim maçların 
proğramını tadil etmek lizım
gelmit ve bizden evvel gelen < 

Eakişehir şampiyonu ile ilk mü
aabakayı yapmamız kararlaıtı· 
nlmıı. 

Çocukların iki gecedenberi 
yolda ve uykusuz, hakikaten 
yorgun olduklarını, bu vaıziyette 
bu takımı; İzmit gibi ıekiz sa
atlık bir kısa yoldan ve bizden 
altı saat evvel Ankaraya gele': 
rek zaten pek az olan yol yor-
gunluğunu da uzun iıtirahatla 
gidermek imkinını bulmuı olan 
Eskişehir takımı ile karıılaştır
manın adaletsizlik olduğunu id· 
dia ettik. Fakat kime dert an· 
latırsın ? Karar verilmiş bir ker· 
re ... Bize de itaat icap ediyor. 

Çocukları istirahata gönder
dik. Fakat llmitler bütün bütün 
kırıldı. Dedimya ite bir kerre 
ıeytan .karıştı. Aksilik, aksilik 
Qıtüne gidiyor. 

AYDIN 

Nasyonal sosyalizim 
mülkiyet tel&kkisi 

ve 

Nasyonal Sosyalizm mevcut ekonomik tahditlere 
dair yapılan bir etüd 

Nazi Almanyası, askeri diplo· 
masisinin fasılasız zaferleri sa
yesinde iç meselelerinden hari · 
cin ve kendi milletinin dikkatini 
uzaklaıtırmıya muvaffak olmak· 
tadır. Nazist sistem hakkında 
ciddi etüdler, hudutlar dışında, 
vesikasızlık dolayısile, git gide 
nadirleşmektedir. Memleket mat
buabna gelince, tabiidir ki, bu 
hususta tenkitkar mütalealar 
ylirütmek imkansızdır. Berlin'in 
tehditlerinden ürken irili ufaklı 
bir çok devletlerin matbuatları
nı nasyonal - sosyalizm aleyhin· 
de neıriyatta bulunmaktan men
ettikleri de göz önüne getirilir
se, ~lmanya dışında, bugünkü 
Almanya ' hakkında pek a~ şey 
bilindiği kolaylıkla anlaşılabilir. 
Bu yüzdendir ki gamalı baç 
memleketi, bili hakikate vakıf 
olmıyanların nazarında kapita
list bir memleket olarak kalmak
tadır. Fransa' da ve başka yer· 
lerde sol ve müfrit sol muhit· 
leri nazizme kapitalizmin can-
darması sıfatiyle hücum etmek
tedirlkr, halbuki sağcı muhitler
de l Hitleri bolşevik şeytanını 
ezmiş olan bir melaike diye tak
dis etmektedirler. Her iki te
mayül de tamamiyle yanlış bir 
yol tutmuşlardır. 

Vaymar cümhuriyeti esnasın
da, tomurcuk halindeki nazi 
hareketini milyonlar harcıyarak 
ıübvansiyone eden büyük alman 
endüstrisi iki maksat güdüyor
du : Kahve rengi gömlekliler 
vasıtasile işçi ~endika organizas . 
yonunu ezmek ve büyük silah 
siparişleri temin etmek. Bu iki 

Ceceyi her birimizin nasıl 
geçirdiğini bilemem. Y alaız ben; 
sabaha kadar uyamadım, Mü
temadiyen iki tarafıma döndüm 
durdum. 

Çocukların sıhhatlarını düşü
nüyordum. iki gece uyuya
mamış ve iki gUn de şöyle bir 
parça uzanmak fırsatını bulama
yan gençleıimizin yarın Demir-
por gibi kuvvetli ve kuvvetli 
ldnğu kadar da şanslı bir ta
kım karşısında iyi bir derece 
almı-larının nekadar zor olaca
ğı gözümün önünde canlanıyor· 
du. 
Yağmur da sanki bizim ümit

lerimizi eritmek istiyormuş gibi 
bütün gece yağdı. 

Sabaha karşı dalmışım. Tur
gudun sesi ile uyandım. 

- Saat dokuza geliyr. diyor
du. 

Fırladım. Saat on buçukta 
çocukları yemeğe götürdük ve 
tam saat on birde Ulus meyda
nında Bllyük Atamızın heykeli 
önünde ebedi Şefin yüksek ma
neviyeti huzrunua kalblerimizin 
minnet, şükran ve saygı duygu 
larını arzediyorduk. 

• 
Gençlere baktım. Hepsi ümit-

li ve neşeli. Fakat yagmur da 
mütemediyen çiseliyor. 

Yazan : 

hedefe varılmıştır, fakat netice 
kabil olduğu kadar aleyhlerine 
çıkmıştır : işçi sendikalarının 
yerini bürokrasi ve parti müda
haleleri almıştır, silah siparişleri 
boldur, fakat bunları veren dev
let sağ eliyle verdiğini sol eliyle 
almaktadır. Nasyonal - sosyalist 
rejimi hakikatte askeril ve kol
lektivist bir rejimdir. Bütün bu 
faaliyetler burada devamlı su
rette harp patansiy<!lini artır
mak düşüncesinden mülhemdir. 
Dirijanların bir gün memleketi 
kavuşturacaklarını iddia ettik
leri ekonomik otarşi bir ablo
kayı önlemekten başka maksat 
gütmez.' 

Nasyonal - sosyalizm doktrini 
şahsi mülkiyeti ilgaya katiyen 
muhaliftir, fakat bu mülkiyeti 
tehdit eden bir tasavvuru orta
ya kurmuştur. Vol!geneischaft 
" halk topluluğu ,, ki bunun 

mesru veya mefruz haklan hod
bince emelleri susturmak imka
nını vermektedir. 

Ve gamalı haç " hususi men· 
faatten önce amme menfaati ,, 
prensibi altında hüküm sürer. 
Bütün bir milletin mevcudiyeti
ni müdafaa ettiği harp hali 
müstesna, mutlaka~,.. bir im-

i me menfaati mevcut mudur ? 
Bunun sınırları nedir? Bu ay
rı bir meseledir. 

Hitler rejimi, her şeye rağ· 
men, mülkiyeti resmen ilga et
mekten çekinmiştir. Bunu yapar 
ken ferdin bir teşebbüs sahibi 
sıfatiyle - .zengin olamak veya 
yakınlarının refahını temin et
mek için - bir müdür memura 

-
Heykelin önünden ayrıldık ve 

Stadyomun yolunu tuttuk. Tri
bünlar bomboş. Şurada burada 
tek tük bir kaç meraklı seyirci 
ile Ankarada bulunan beş on 
Aydınlı küçük bir küme teşkil 
etmişler. Tribünlerin bir tara
fında da oldukça kalabık bir 
Eskişehirli kafilesi yer almış. 

Tam saat on ikide Aydın 
sporlular sabaya çıktılar. Halkı 
selamladılar. 

Takıma bakıyorum. Fikret, 
Zihni, Ragıp, Fethi, İsmail, 
Hüsnü, Turgut, Ali, Ulvi, Os
man, Sungur. 

İyi amma, Sungur topallıyor. 
Denizli maçındaki sakatlığı ha
la geçmemiş galiba .. 

Hemen allah yardımcılar ol
sun. 

Biraz sonrada Eskişehir takı
mı canlı bir yörüyüşle sabada 
göründü. Hakem iki tarafın li
sanslarını tetkik ediyor. İşte 
para atıldi. Takımlar yerlerini 
alıyorlar. Cenup tarafındaki ka
leye Fikret yerleşti. iT akımlar 
dizildi. Yan hakemleri yerlerini 
aldılar. Hakemde santr çizgisi 
nin kenarına geldi. Durdu. Sa
atine bakıyor. işte elini ağzına 
götördü. Düdük çalacak ve 
tiz bir düdük sesi iki tarafıda 
berekete getirdi. 

Jak Bonom Örop Novel'de 

nazaran çok daha ziyade ça
lıştığını göz önünde tutmuştur. 
Nazist devleti, müteşebbisi, ka
pitalisti faaliyetinde serbest bı
rakır. Hat ta onu kabil olduğu 
kadar fazla gayret sarfetmeye 
teşvik eder, fakat karın kon
trolünde ve kullanılmasında der 
hal işe müdahale eder. 

Filhakika neşredilmiyen, fakat 
tabiati ile tatbik edilen kararnat 
mLSve talimat elde edilen karlar
dan serbesçe istifadeyi tahdit 
etmektedir. Tabii hükumet da· 
ima "amme menfaatı,, namına 
araya girmektedir. Yüzde altıyı 
geçen temettu hisseleri devlet 
tabviline • tebdil edilmek icap 
ettiği gibi sınai te§ebbüsler 
yüksek makamlarca lüzumlu gö
rülecek envestismanları (meıela 

el emeğinden tasarruf temin 
edecek yeni bir ra9yona-
lizyon ışı gibi ) yapmıya 
her türlü sosyat işler için lazım 
gelen kredileri temin etmeye, 
ihracat işleri için fiyatlardan 
fedakarlıkta bulunmaya, bitmez 
tükenmez devle( tahvili emisyon 
!arından şu kadarına yazılmrya, 
davet adilirler. El emeği cihe· 
tinde de patronlar, parti dikta
törülüğünün sendikaların nüfuzu 
yerine kaim olduğunu gördüler: 
adamları seçen parti militanla· 
rıdır. Bunlar her fırsatta müda
bele edebilirler ve ' itirazlar dıı 
bakanı tarafından tayin edilen 
bir komisyon tarafından tetkik 
edilir. Sınai teşebbüsler, ihtiyaç
larını haklı gösteren vesikalar 
ibraz etmek, kararnamelerin 
emaoze ettiği ölçü dahilinde 
milli ar.ıatzların kullanılmasını 
temin etmek mecburiyetinde
dirlar. 

Satın almalar hususundaki 
kontrol satışlar üzerindeki kont
rolla itmam edilir. Sayısız be
yannameler doldurmak ve imza
lamak lazımdır. Bunların tasnif 
ve tetkiki bir bürokrat ordusu
nu yaşatmaktadır. Bizzat dok
tor Şabt Laypzig fuvarında bir 
Alman ihracat tacirinin kendi
sine ayrılan kısmı ticaretinin 
yürömesi için lüzumlu muhtelif 
formüllerle ödemiş olduğunu 

söylemiştir. Her patronun, .:.her 
şirketin, fiyatları, stoklar ve 
satış şartları üzerinde dahili 
bir murakabe tatbik bir hiya
rarşi ile çevrelenmiş olduğunu 
ilave etmek lazımdır. 

Liberalizmin bir tezabtm-ü sı

fatiyle reddedilen " kabitalist 
hareket serbestisi ,, ile, müstah
sili kartellerin zararlı faaliye
tinden kurtararak ona " milli 
menfaatlerin hayrına,, çalışmak 
imkanlarıoı veren " istihsal ser
betisi,, arasmdaki fark tebarüz 
ettirilmektedir. Rakipleı iyle an
laşmak suretiyle karlı fiatlar 
tesbit etmek, ecnebi firmalariyle 
anlaşmalar yapmek hüriyetine 
sahip olduğu eski devirlere esef 
edecek bir endüstriyle alman 

Devamı 3 ciiünllaahifede 
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·Tevfik Bilgen için 
-·...-

O. Becerik 

Başladığı andan itibaren milli 
mücadelenin ön safında bulunan 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinin 
ilk teşekkülünde yer alan, Cum .. 
huriyet Halk partisinde ıene
lerce faal vazife alan, yanmış, 
Nazillinin imarında belediye 
reisi sıfatiyle büyük hizmetleri 
dokunan Nazillili Tevfik Bilgeni 
kaybettik. 

Tevfiğin ölümiyle Aydın parti 
teşkilatı mert ve kıymetli bir 
uzvunu, Nazilli ticaret alemi 
temiz ve dürüst bir ferdini, 
Mendres çiftçileri çalışkan bir 
arkaşlarını kaybettiler. 

Tevfikle tanışmam, Milli mü· 
cadeledeki arkadaşlığımla bat· 
lar. Köşk cephesine memur edi· 
lince, Nazilli heyeti merkziye
sinde ilk defa onu gördüm, 
cephenin vaziyeti ve şartları 
hakkında bana ve arkadaıları
ma verdiği malumat ve löğüt bir 
seneden fazla süren o cephe ha· 
yalımızda bize kıymetli ve çok 
faydalı düstur oldu. Nazilliye 
her uğradığımızda Tevfikten 
kırk yıllık bir arkadaş, yakın 
bir akraba, Hatta bir kardeş 
yakmhğı ve misafirperverliği 
gördük. O zamanın icabı olarak 
mevki sahibi olanlar arasında 

tevazu ve ciddiyetini muha
faza eder. Karşısındakinin 
de müşterek emel ve gaye uğ
runda çalıştığını takdir e<len ve 
hareket ve sözlerini hep bu 
mikyasla tartan ve ölçenlerin 
başında Tevfik vardı. 

Köşk cephesi bozulduktan 
sonra onunla birlikte rücat ettik. 
Gerilere çekildikçe, kırılan ma
neviyatı yükseltmek, yarın için 
büyük: ümitler vermek hususun
da didinen, oğraşan, söyleyen, 
anlatan Tavfikın o günlerdeki 
heyecan ve hararetini ömrüm 

oldukça unutamam. 

931 Parti çekişmelerinde, si

yasetle arkadaşlığı biribirine 
karıştırmayan Tevfikın hatıra

sını onu tanıyanlar ilelebet mu

hafafa edeceğiz. 

Onu İstanbuldan dönüşümde 
hasta yatağında son görüşümde 
konuşmalarımız ve mevzu yap
tığı bahisler hep Parti, Halke
vi işleri, arkadaşları, Nazilli 
pamukçuları, fabrika ve fahri· 
kanın Nazilliye getirdiği saadet 
ve getireceği refablüzerinde to~ 
landı. 

Tevfikın ölümü yalnız Hoca
.zade ailesi, Nazilli için değil 

hepimiz için bir gaip, acı çok 
acı bir gaiptir. 

•.••••••• Abone şeraiti •••••••.• 
; i i Yıllığı her yer için 6 lira. i 
İ Altı aylıtı 3 liradır. l 
: idare yeri: Aydında C. H. :• 
i P. Baaımevi. İ 
i gazeteye ait yazılar için i 
i · yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlütine i 
; müracaat edilmelidir. : , ................................................ , 
imtiyaz sııhlbi ve Umumt Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendrea 

Basıldığı yer 

CHP Basımev\ 



Okul talebe koope
ratifleri yasası 

-8-
Yeni yasa, okul kooperatifle· 

rine terbiyevi gayaleri tahakkuk 
ettirecek bir karakter vermiş 
olduğundan iştirA.k hissesine mu
kabil talebeye temettü hissesi 
teminini düıünmediği gibi, tale· 
benin iştirik hisselerini kendi• 
lerine•geri vermeği de uygu bul
mamıştır, Eski kooperatif teı
kilitına alışmış olan talebeye 
bu noktaların ağır gelmesi ih· 
timali vardır. Okurların okul 
kooperatifi hakkında kendileri
nin aydınlatılması lAzımdır. 

kooperatife giren her talebe 
yılda vereceği mesell S kuruş 
gibi cüz'i bir paraya mukabil 
okul ve talebenin menfaatleri 
için bir ıok baydalı işlere giri
ıildiğini, bir çok müsbct netice· 
ler elde edildiği görmenin zcv
kıni tadacak ve elde edilen 
fay dalı neticelere kendisinin de 
bir iştirak hissesi olduğunu dn
şünerek sevinecektir.' 

. Okulda talebe bu gibi sosyal 
ışlere karşı ilgilenerek bu işler
de çalışmanın ve randmau alma
nın zevkıni tadarak ıosyal ter
biye alacaktır. Talebeye şura• 
ı~da anlatımalıdır ki koopera
tıf te yazılan bir çocuk yılda 
ver~~cği meseli 10 kuruş mu· 
kabılınde okul ve talebe için 

çok faydalı şeylerin yapıldığını 
görmek zevkmi almakla kalmı· 
yacak,kooperatif tarafından kitap, 
defter ve kalem gibi malzemeleri 
hariçten daha ucuz bir fiyatle 
elde etmeğe imkan bulduğun
dan dolayı, yerine göre maddi 
menfaat ta temin etmit olacak
tır. Kooperatifçe okul kitap evi· 
ne ahnan bir çok değerli ve ca· 
zip kitapları okumağa imkan 
bulmak, keza kooperatifçe te
darik olunan temiz sudan veya 
batka ıeylerden icabında istifa
de etmek gibi maddi ve mane• 
vi kazançlar da ayrıca hesaba 
alınmalıdır. 

Şehir okullarının 
Cocuk ailelerile münasebetleri 

Okul terbiyeııinin muvaffaki
yeti ailenin okulla rabıtası de
recesine göre değişir ve müsmir 
olur. Yatılı olmıyan okulların 
çocukları yarım gµn okulda 
kalırlar. Ve zamanlarının büyük 
bir kısmını sokaklarda, aileleri· 
nin yanında geçirirler. 

Okulun tesir sabalan haricine 
çıkan çocuklara dikkat edili .. 
yor mu? 

Okulun yaptığı telkiolerle a .. 

ilenin telkinleri arasında bir 
münasebet ve bir benzeyiş var 
mıdır ? Çocuğun sokak arka
daşları okulun tesirlerini boza
cak mahiyette midir ? Okulun 
vermek istediği bazı- itiyatlann 
çocuklar tarafından benimsen· 
memesinin sebebi aile midir ? 
Yokıa sokak arkadaşları mıdır? 
Çocuk zeki olduğu halde niçin 
dersleri kavramıyor ve neden 
tenbcllik ediyor, ailenin bunlara 
ne gibi teıirleri olabilir ? 

Çocukların l bedeni, fikri ve 
ruhi inkişafına taalluk eden bü
tün bu işlerin halli, ailenin okul
la beraber çalışmasına 'e okula 
yardım et:nesine bağhdır deni· 
lebilir. · 

Yalnız yatılı okullarda vaziyet 
biraz daha başkadır. Bu okul
larda çocuklar yılın dokuz ayı
nı okulda ve yalnız tatil ayla
rını ailelerinin yanında geçir
mektedirler. Bu itibarla yatalı 
okullar çocukların inkişaflarını 
uzun müddet kontrol edebilecek 
vaziyettedirler. Çocuğun fena 
itiyatlarını söküp atmak ve ye
rine iyi itiyatlar aşılamak yatılı 
okullarda daha kolay temin edi
lebilir. Bununla beraber tatil 
zamanlarını aileleri yanında ge
çiren çocukların terbiyesi gerek 
ailelerinden ve gerek sokak ar
kadaşlarından aldıkları yeni te
sirlerle bozulabilir. Şu halde eyi 
bir okulun aile ile hiç bir mü
nasebet tesis etmeden çalışması 
her halde zararlı neticeler ver
mektedir. Aile okul terbiyesi ve 
okulda aile terbiyesini tamam
lamak şartile çocukların inki
şafları emniyet altına alınabilir. 

Okulun aile ile münasebet 
tesis etmesi ve bu rabıtadan 
çocukların istifade etmesi bazı 
muayyen şartlara bağlıdırlar. 

den inceye ilgili olması hakikatı 
ehemmiyeti haizdir. Sevgi bu 
ıekli ile şuurlaşhrılmış ve wbir 
mana kazanmış olur. Çocugun 
banMi kabiliyeti iyice inkişaf 
etmemiştir? Bunun sebebi neden 
ileri gelmiş olabilir. Çocuğun 
kusurlu olmasında ailenin ihmali 
varmıdır? Ailenin tatbik etmek
te olduğu terbiye tarzının han· 
gi noktalarında bta vardır. 

İşte çocuklarını seven aileler 
bu gibi meseleler etrafıoda ka
falarını yormakla sevgilerinin 
şuurlu olduğunu isbat etmiş sa
yılırlar. Ailede ve okulda bu 
şartlar bulunacak olursa aile 
ile okulnn terbiye hususunda 
münasebet tesis etmeleri çok 
faydalı neticeler verir. Aileler 
çocuklarının terbiyesiyle sistem
li bir şekilde uğraşmağa meyilli 
değiaerse ve yahut kendi yap
tıklarından başka hiç bir tav
siye kabul etmezlerse o zaman 
bu münasebet ve rabıtadan ha
yırlı neticeler beklemek mana
sızdır. Bereket versinki ailelerin 
çoğu iyi niyet sahibidir. Ve 
terbiyeyi en iyi bir ıekilde tat
bik ettiklerini iddia edecek ka
dar boş fikirli değildirler. Bu
nun için ailelerin okula ~rabıta· 
sından ve ~münasebetinden çok 
vakit istifade'etmek mümkündür. . 

Okul ile aile arasında müna-
sebeti nasıl temin edebiliriz. Ve 
bunların müsbet bir şekilde ça
lışmalarını nasıl emniyet altına 
almalıdır? 

Evveli aileleri okula ısındır
mağa çalışmalıdır. Bunnn için 
yılın muayyen zamanlarında bir 
iki müsamere tertip edilmeli ve 
çocukların aileleriai okula da
vet etmelidir. Bu şekil okulla
rımızda tatbik edilmekte isede 
maalesef okulu tanımayan ve 
okul direktörü ile tanışmayan 

aileler okulun tavsiyelerine ko
lay kolay aldırış etmedikleri 
gibi okul öğretmenlerine ve di
rektörlerine karşı muğber bulu
nanlar da oluyor. Fakat esas 
davamızı halletmek için yalnız 
okulun değil ailenin de bu iş 
üzerinde esaslı surette ilgilen
diği ve okulla bir !eşerek birlikte 
yüründüğü takdird~ °:'emleket 
gençliğinin daha mu.sm~r ve ve· 
rimli olacağı şüphesızdır. 

1 
Ankara 5 - Devlet meteoro

le ji işleri umuın müdürlüğünden 
verilmiş olan 5/1/939 tarihli 

bava raoprudur. 

Suhunet: 
Bugün saat 14 de yapılan 

gündüz rasatlarına göre yurdu· 
muzun cenup ve cenup doğu~ 

sunda suhunet 7 derece düşmüş 
diğer bölgelerde 1 - 5 derece 

yükselmiştir. 

En yüksek suhunet Balakcsir 

10, Bodrum Antalya 12, Sinop 

14 derecedir. 

Yağış: 

Trakya, Kocaeli ve Egede 

kapalı ve ycryer yağışİı diğer 
bölgelerde bulutlu geÇmiştir. 

Rüzgar: 

Trakya, Kocaeli ve Egede 

cenuptan diger bölgelerde şi· 
malden saniyede beş metre sür

atle esmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti: 

y ordumuzun şark kısımları 

yüksek tazyikin ~v_e diğer böl

geler bir alçak tazyikın tesi,.i 

altında bulunduğuna göre yarın 

(bugün) havanın Karadeniz 
kıyılarında yağmur, Trakya, 
Ege ve Orta Anadolunun garp 

taraflarında bulutlu ve mnvzii 
yağıılı ve diğer bölgelerde bu· 
lutlutlu geçeceği tahmin edil· 

mektedir. 

Bugün Ankarada bava az 

bulutlu geçmiştir. 
Suhunet sıfırın üstünde beş 

derece, hava tazyiki 1024 mil· 

vardır. 

Bugün İstanbulda hava kapalı 
ve öğleden sonra y.lğmurlu geç
miştir. Ruzgarlar şimali garbi
den 3 metre süratle esmiştir. 

Suhunet sıfırın üstünde 11 
derece, bava tazyiki 1016 mil-

vardır. 

Komşu memleketlerde : 

Berutta açık İskenderunda 
bulutlu, Sivastopolda yağmurlu, 

Sofyada sisli geçmiştir. En yük

sek suhunet Berutta 17 derece 

tesbit edilmiştir. 

10 - Kooperatiflerin muvaf
olmarının birinci şartı, toplıya
caklirı paraya, mevcud talebe
ye ve bunların istidat ve ikti
darlarına göre yapılabilecek şey,· 
lerin fsınırlarılarını iyi çizmek, 
bu sınırları aşmamaktır. Her 
koopratif, kendi üyelerinden 
tophyabildiği par ile ancak ya· 
pabileceği işler yapmağa düşün· 
melidir. Kooperatif yasasında 
kooperatifin yapabileceği işler 
tespit edilmiştir. Arcak bu işler 
kooperatifte neler yapılabilece· 
ğini hatırlatmak için yazılmıştır. 

Evvela okul çocukların ruhu
nu iyice tahlil etmiş bulunmalı 
ve çocuğun noksan tarafları ile 
iyi taraflarının bir tablosuı:ıu 
çiımiş olmalıdır. 

Nasyonal sosa~lizim 
Yoksa her kooperatifin eföi

deki sermayeyi ve üyelerinin 
seviyelerini ve iktidarlarını dü· 
tünmeden yasada yazılı her 
7şe~~ ~irden baş vurması doğru 
degıldır. Talebesi mahdut olan 
okullarda kooperatif en zaruri 
en i ·ı · l ' ~ı ış erle metgul olur. Ta-

Bu yapılmadığı takdirde öğ· 
retmcnin aileden isteyeceği yar
dım sarih ve aydın olmaz bun
dan başka ailenin de çocuğun 
karckterleriyle ve terbiyesiyle 
şuurlu, samimi ilgisi olmalıdır. 

• Bat tarafı ikinci uyfada • 

milletinin yüksek menfaatlerine 
ihanetle itham edilmiye ve ci· 
nayet işlemiş gibi ceza görmi· 
ye maruzdur. 

düstriyeller mevcut olduğu söy

lenecek. Büyük şirketlerin ~arlı 
bir şekilde çalıştıkları şüpbeıiz
dir, fakat temettü hisselerinin 
ist~tistikleri pek parlak değil
dir, bunlar da devletin fili koo-
trolü altında bulunmaktadırlar. 
Ağır endüstrinin, ziraat ~abfil 
leriyle birlikte gazetelerı vası· 
tasiyle cumhuriyetçi hükümetle· 

V0Z:3 

RADYO 
611139 CUMA 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Türk müziği ( Türkç? 

şarkılar - Pl ). 
13.20 Saat, ajans ve meteor 

Ankara. 
13.30 14 Müzik operet parça· 

ları. 
18 30 Türk müziği (Fasıl mu• 

sikisi • suzinak makamı ) 
19.30 Konuşma (haftalık tpor 

saati ) 
19.45 Saat, ajans, meteoroloji 

ve ziraat borsası haberleri. 
19.55 Türk müziği. Nişaburek 

peşrevi ( tanl>uri küçük Osman 
bey). 2 _ MuralJlia • bir kere 
yüzün görmcği ( İsmail Hakkı 
bey ). 3 --:: Şarkı - bin ~zema n 
söylersin ( Ziya paşa ) 4 - y~ .. 
rük semai - ey gül ne acep (Z1 .. 
ya paşa ). 5 - Saz sema~s\ 
(Osman bey). 6 - Taksıın 
( Kemal Niyazi Seyhun ) ( Mu" 
zaffer İlkar - ıarkıları okuyan ) 
7 - Hicaz şarkı - demem cana 
( Şevki bey ) 8 - Tür~ü • i~
dim yarin bahçeıioe. 9 - H ı· 
zam şarkı - harabı intizar (Ler 
la hanım ). 101- Hüzam ıar o 
amaı;ı saki ( Lemi ) ( Semahat 
Özden - ses .. şarkıları· o~ı.ıyan ) 
11 _ Segah saz semaisi ( O 1 • 

man Öey:) 12 _(Refik Fersan) 
taksim. 13 - Bayati araban 
~arkı - değişti şimdi halim (Ralt; 
mi l>ey ) 14 _ Bayati ~ araba~ 
şarkı _ gönUimü hicrana (Rahmı 
l>ey). 15 - Senin yazın kış~ 
benzer (Sadettin Kaynak) Oku· 
yan ( Muzaffer İlkar ~ Çalanla! 
Vecihe, Fahire ve Refık Fcrsaı:ı, 
Kemal Niyazi Seyhun. 

21.00 Müzik (Radyo orkeı
trası _ şef : Praetorius ) 1 
Senfoni _ Re majör ( Şerubini ) 
2 _ Hiller variyasy.önları (Ma'cs 
Rojer ). 

22.00 Saat, esham, tahvilat, 
kamb)yo • nukut borsaıı (fiyat) 

22.10 Konuşma. 
22 25 Müzik (küçük orkestra) 

1 - Aranjuezde bir eğlen•'· 
. 2 _ İspanyol fantezi ( Demer • 

man ) 3 - Volga loayıkçıları-
nın şarkısı ( Venin ger ) 4 .. -
Ariyetta al' antika ( Bro1ı ) 
5 - Küçlik aslterler ( Bruno 
Marks) 6 - Ama,1fi serena8ı 
( Becce) 7 - Lesginka ( ~u
benşteyn ) 8 _ Karmensıtn 

( Lui Anjel ). 
23.25 Müzik ( dans plakları_) 
23.45 24 Son ajans haberlen. 

Ergani bakır 
madeni 
Batta.rafı 1 inci 1ayf ada 

en ince teferruatına kadar d -
şünülmüştür. 

lebcıı çok olan okullarda da 
eldeki paraya .. ' .. . gore gene en 
mubrem ıhtiyaçlardan başlıya· 
rak daha geniı teşebbüslere gi
rişilebilir. Bu husuılarda oku
lun idare ve öğretim heyeti
nin okurlara yol göstermesi 
ve onları neticesi meşkük 
parlak teşebbüslere değil, ma
kul ve tatbiki kolay i'lerc ıevk 
etmesi lazımdır. Başlangıçta 

Çocuğu kurukuruya sevmenin 
biç bir manası yoktur. Esasan 
her ana ve baba çocuğunu ta
bii sevklerle sevmektedir. Sev
gininin bu şekli şuursuzdur. 
Çocuğunu seven ailenin ço

cuğun terbiyesi ve inkişafı ile ince 

Nazi rejimi, satış fiah haddi
ne riayet etmiyen veya resmen 
kabul edilmiş normu aşan bir 
kar teminine çalışan patronu 
yıkıcı para cezalarına ve batta 
ticaretbanesiui kapamıya mah
kum eder. Diğer taraftan 2 ira· 
atçilerin muayyen mahsulleri is
tihsal etmeleri ve bunları tari
fe mucibince mahalli satış teş
kilatına teslim etmeleri mecbu
ridir. Zirai sahada devletçilik 
belki endüstri ve ticaret saha
sından daha kuvvetle tatbik edi
lir. Hali ebemm,yetli karlar te
min eden Krupp gibi büyük en-

re karşı gündelik şantajlar yap
tığı zamanlar tarihe karışmıştır. 
O zamanlar, demir sanayicileri 

Ergani bakır madeninin . t:
mel utma merasimi cumhurıye

tin on üçilncii yıldönümüm!e 
yapılmış olduğuna göre, bu buft 
yük eser çok kısa bir zamanda 
başarılmış aayılacak bir r~dde1e 
gelmiş bulunuyor demektır. M~
denin bu!unduduğul hava~
nin tabiaten de gayri müsaıt 

girişilen işler çocukların en çok 
duyduğu acil ihtiyaçlara ne ka
dar cevap verirse okurlar naza
rında kooperatifin değeri o 
nisbette yükselir. Kooperatife 
karşı rağbetleri de o derece 
artar. 

Rubr mıntakasının fransızlar ta
raf .odan işgali tazminatı olarak 
Stresmann kabioesinden 800 
milyon mark alabiliyorlardı. Bu
gün bütün bu adamlar Führerin 
karşısında hazırol vaziyetinde 
durmaktadırlar. 

şartlar arzettiği düşünülün~; 
bu büyilk eserin bu kadar . ~ı!l\ 
bir zamanda meydana getırıl e
bilmcsini türk yapıcllığı hesabı
na büyük ve yeni bir mui'affa-
kiyet olarak kaydetmek yerin
de olur. 
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ilin 
Agdııı Vakıf /ar lda

resindei. 
1 - Poıacı oğlu Mebmat vak

fından Karahayıt nahiyesinin 
kırıklar köyü altı mevkiinde 80 
llra muhammen bedeli bulunan 
6655 metro murabbaı tarla. 

· 2 - Softa oğlu vakfından 
Aydın Ramazanpaşa mahallesin
de ıazi bulvarında 100 lira 
muhammen bedelli 6 metre 
murabbaı dükkan anaıı? 

· 3 - Vakıf hazinesine ait Ay
dınm Meırutiyet mahallesinde 
ıazi bulvarında 35 inci ıokak
ta 39 lira 30 küruı muhammen 
bedeli olan 131 me're murabbaı 
hane arası. 

4 - Memiı oğlu Süleyman 
vakfından Karabağ köyünün 
Saray çokuru mevkiinde 275 
lira muhallllDen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi. 

S - Vayvoda Mehmet zevcesi 
Hatice •akfından ne9etiye k6yil
nlbı Meyit taıı ~mevkiinde 230 
lira muhammen bedelli 5514 
metre murabbaı incir bahçesi
liha mlllkiyetleri. 

6 - K6ıe Ahaıet karııı Fat
ma karııı vakfından Erbeyli 
kiyi ciTamıda 301 lirad• pey 
altında bulunan 6 dönüm incir 
bahçeıinin ihale olunacak tarih
ten itibaren 30/9/941 icarı. 

7 - Kaçarlıda cami odasın
da depo cdilmiı 3 lira mu ham· 
men bedelli d6rt lata ve bir 
lira muhamen kıymetli bir ara
ba ankaz açık artarmaya ( Ko
çarlıda teılim edilecektir ). 

8 - Karapınardaki camiin 48 
lira 71 kurUf keşif bedeli olan ı 

Agdın tapu sicil 
muhafızlığından 

Mesudiye mehallesinden İbra
him oğlu Mehmet Ôzçelik mü
vekkili Ômerbeyliden Yusuf 
oğlu Abdullaha murisi akkaş 
Abdullah oğlu Yusuftan diğer 
hissedar Yusuf kızı Fatma ve 
Hanife ile beraber gelen ve 
beynelverese taksimen milıta
kilen kendisine gelen Ômerbeyli 
köyünün Yaren dede mevkiin
de doğusu yol ve Yürük ıarı 
zeytinliği ve kısmen ayan oğlu 
Rağıp batısı kokkun Mahmet 
veresesi zeytinliği ve balen 
kısmen izzet bülbül ve Mehmet 
Türker kuzeyi dere ve Yaran 
dede dağı ve kısmen Hasan 
oğlu Bayram güneyi kısmen 
Hasan oğlu Bayram ve yol ve 
kısmen cırık oğlu Ahmet bah
çeıi ile çuvrili beş hektar mik
tarında incir ve zeytinliğin ta
puca bulunan kaydı tatbik edil
mek suretiyle tasarrufunun tah
kiki için gazete ile ilan tarihin
den 13 gün sonra mahalline 
memur gönderilecektir. 

İşbu gayri menkul hakkında 
iddiayı tasarrufta bulunanlar 
varsa yerinde bulunacak ıpe
mura veyahut o güne ka4ar 
999 fi~ numarasiyle topu ıicil 
muhafızlığıoa müracaatları ilan 
olunur. 1034 

elektrik tesisatı açtk eksiltme
ye konuldu. 

Mülkiyetleri satılacak emva
lin ihale bedelleri peşindir. 

ihalesi 24/1 /939 salı günü 
saat onda Aydın vakıflar ida
resinde yapılacaktır. T aliplcre 
fazla malumat almak istiycnle· 
rin % 7 buçuk muYJakkat te
minatlariyle birlikte vakıflar 
idaresine müracaatları. 

6 11 15 19 1035 

Sümer Bank 
Birleşik Pamuk İpliği ve 

Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pa7!1uk ipligi satışı : 
12 No Paketi 415kuruş 

Kag•eri Bez Fabrika&ı malı 
16 ,, " 480 " 

Nıuilli Basma Fabriksı ,, 

Frelli Bez Fabrikası ,, 

10 balgalık sipariıler için 

24 ,, " 580 " 
24 ,, ,, 580 " 

" " 575 " 
570 ,, 15 

25 
50 

" 
,, 

" " 
" " 

,, ,, ,, 565 ,, 

,, ,, " " " 560 " 
•Fiatlarla fabrikada teılim şartiyle satılmaktadır. İplik 
mllatehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstebliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı) şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilin olunur. 4--1 1033 

mı'!'llll"!'lm~~!'Vl'!'~IJl!.'llP'!."llll•• .. !"lllot~:cııııaııı•l!llllQ~~~~l1!..4111~•~-•••• ~·-· .... ~.:e:: .. ~d~~dll~IWilıWıllbdl~~~~~ıı:!ıı. 

Doktor Şevket Kırbaş : 
' Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 

... entani hastalıklar mütehassısı • 
Muayeneb~emi Nazilli köprüsü karşı~ındaki tapucu ! 

Süleymanın hanesine naklettim. t 

haatalanm her gün saat yediden sekize kadar ve + 
öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, : 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra + 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) + ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~· ..... ıiiiAOi~llııl'iillıiliiıl~~~ ..... ~ ....... ~llıılıiftıliio'lij;i411lı..ııt~~ 

AYDIN SAYI ı d§ 

·1------------------------------....----------
MEHMET GÜRER 

TECİM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ Ni 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 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarla!< 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 19lJ9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

_.. 12 ay veresiye satış 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


