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Belediye Sıhhat 
Memurları 

Lokanta ve Aşçı Dükkinlarını 
Teftiş Ettiler 

Bu Müesseselerin Umumiyetle Nebati ve Mahlut 
Yağlar Kullandıkları T esbit Edildi 

l Ziraat 
kongresi 

-···-Birinci Ziraat ve köy kalkın· 
ması kongresine vilayetimiz mu
rahhassı olarak iştirak etmiş 
olan Belediye Reisimiz B. Etem 
Mendresin Ankaradan avdet 
ettiğini dünkU sayımızda yaz· 

B mıştık. 
elediye sıhhat ve zabıta me- olduğu anla,şılmakla bunlar An-

Acıkh Bir Ölüm 

mu. rları dün sabahın erken sa- hh .. . d Belediye Reisimiz salı günün-kara hıfzıssı a muessesesın e d · 
atınde şehrimizdeki lokanta ve tahlı'l ettirilmek üzere belediye· en itibaren gazetemizde kong-

rede tesbit edilen esasları tefria aşçı dükkanlarını teftif etmişler ye nakledilmiştir. etmek suretiyle halkımıza kong· 
ve bunların '-1 d Hıfzıssıhha müessesesinden 

yemeK er e kullan- reyi yakından ve içinden tanı· 
dılda "I alınacak neticeye göre nebati 
d
. rı yag arı tetkik etmişler" tacaklardır. 
ır, veya mahlut yağ kullanan mü- B E 

esseıe sahipleri hakkında umu- · tem Mendresin bu mevzu 
Loleanta ve aşçı dlikkanların· mi hıfzıssıhha ve Türk ceza etrafında Halkevlerinde de kon-

da kullanılan yağların umumi- kanunu hükümlerine göre kanu· feranslar vereceği memnuniyet· 
.!c:!le nebati veya mahltlt yağlar ni takibat yapılacaktır. le öğrenilmiştir. 

=========================================== 

Çek-

Devlet, Beden terbiye
sinin başına geçti 
•ıır:!9Blll!llm .... !!lim ............... . 

Artık beden terbiyesi ve Spor bir · 
zümre ve oyun değil, bir memleket . 

ve milli hizmet davası olmuştur 
Mektep talebesinin şehir ku· 

lüplerine aza olamıyacaklart ve 
askerin ancak genel kurmay-
dan izin almak suretile bu ku
kalüplerde çalışabilecekleri hak
kındakkındaki kanuni hükümler 
bahsettiğimiz kulüplerin en yük· 
sek mercii olan Başvekalet be
den Terbiyesi Genel direktör
lüğü tarafından alakalılara teb
liğ edilir edilmez, bilhssa İstan
bul spor cemiyetleri idarecile-

Macar 

rinin izahı imkansız bir heye· 
cana kapılmış olduklarını gazete 
neşriyatındau anlıyor~z. 

Zannedilir ki spor kulüpleri 
idarecileri, 3530 numaralı ve 16 
temuz 1938 tarihli kanunun yü· 
rürlüğe girmiş ve bu kanun hil
kümlerine güre teşkil olunan 
Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğünün de faaliyete başla· 

mış olduğundan haberdar de· 
ğildirler ! idareciler, ilk önce, 
bu kanunu iyice mütalaa ve 
tetkik etmelidirler. 

Meclis encümen bürosu şefi öldü Hududunda bir müsademe oldu 
O takdirde görürler ki genel· 

direktörlük ancak 22 inci mad
denin tatbik suretini Milli Mü
dafaa ve maarif vekaletlerinden 
istifsar etmiş ve aldığı cevap· 
lar üzerine bilinen tebligi yap· 
mıştır. Esasen Milli Müdafaa 
ve Marif vekaletleri de ancak 
bu müddetin k~ndilerine tahmil 
ettiği mecburiyeti ifa etmişler· 
dir, Beden terbiyesi Kanununmn 
22 inci maddesi " Beden terbi
yesi işlerininin kışlada Milli 
Müdafaa vekaletleri, ceza ev· 
!erinde adliye vekaleti, okullar
da maarif vekaleti ve maarif 
vekaletine bağlı olmıyan .okul 
ve müesseselerde merbut olduk-

.Ankara 7 (A. A.) - Büyük lanmış olan bay Nurinin tedavi 
Mıllet Mecliıi encümen bürosu edilmekte olduğu nümune has .. 
şefi Nuri; Ankara nümune has· tahanesinde görülen lüzun üze-

Çek topçusu bir kasabayı bombardmaD etti 
iki taraftan da ölenler var 

tahanesinde vefat etmiştir. rine dün bir operasyon yapıla· 
kOo beı gUn evvel meclisten rak bir bacağı kesilmişti. Bugün ' 

çı ~rken bir otomobil kazası saat 14,30 da hayata gözlerini 

Bodapeşte 7 - Çekoslavak
ya - Macar hududunda Monkase 
şehri civarında Çek ve Macar 
askerleri arasında bir çarpışma 

topçusu Monkasa şehrini saat 
23115 e kadar bombardmana de-
vam etmiştir. Macarlar yeniden 
bir taarruz vukubulduğu takdir
de mukabele etmek emrini al· 
mışlardır. 

netıceıinde bacaklarından yara. kapamıştır. 

• 
Arap Heyeti Lon-

draya gidiyor 
Heyet konferanstan evvel ·büyük 

müftü ile görüşecek --------
Kahire 7 - Yüksek Arap 

komitesinin umumi katibi Fuad 
Seba bey şerşıl adalarından ge
len Filistin rüesasının Fransa. 
dan müsaade alır almaz Beruta 
gideceklerini söylemiştir: 

Londrada toplanacak konfe
ransa gidecek olan bu heyet 
ilk konferanstan evvel hattı ha
reketlerini tesbit etmek için bü
yük müftü ile görüşeceklerdir. 

a.a. . -

Ziraat, Sümer ve Etibankların Yıllık 
blancoları tetkik edildi 

olmutur. 
Macar ajansının bildirdiğine 

göre bu çarpışmalar neticesinde 
şimdiye kadar Macarlardan se
kiz subay, beş asker ölmüş 
Çeklerde de beş askerin cena
zesi şehrin civarındd bulun· 
muştur. 

Vaziyet vehametini muhafaza 
etmektedir. 
Prağ hükümeti hadise hakkın

da tahkikat yaptırmakta oldu
ğunu ve meselt":yi Çek - Macar 

Kacan kıtaları dört mitraliyoz, komisyonuna havale edeceğini 
iki otomatik tüfek ile bir çok Macaristana bildirmiştir. 
tüfenk iğtinam etmiılerdir. Çek 

----==~"=====• ~~===~~~---
a.a. 

ı Bay Daladye Pari
se döndü 

Paris 7 - Fransız Başvekili 
Daladye Cezayirden Fransaya 
hareket etmiştir. 

f ngiliz Başvekili Bay Çem
ber laya hariciye nazırı Lord 
Halifaks Salı günü Londradan 
hareketle Parise galecekler, 
Fransa Başvevekili ve hariciye 
nazırı ile görüştükten sonra 

Leh hariciye nazı
rı Polonyayadöndü 

Mlinib 7 (A. A) - Polonya ı 
hariciye nazırı miralay Bek ile 
refikası, hariciye nazırı fon Ri-

1 
bentropun şereflerine verdiği 
ziyafette hazır bulunduktan son
ra Berlin tarikile Varşovaya 
gitmişlerdir. 

Hayattan sesler: 

ları vekaletler tarafındendao, 
beden terbiyesi genel direktör
lüğünce tesbit edilecek esas}ar 
dairesinde, tanzim ve takip 
olunacağı 11 nı emreder. 

Bundan· sonra mektepliler 
mekteplerinde, 

. 
Askerler kışlalarında , 
Mahkumlar ceza evlerinde,· 
500 den fozla memur ve işçi 

kulla oan müesseseler, fabrika
lar, ticart evleri ve sair kurum
larda çalışanlar buralarda, 

- Sonu 3 üncü Sayfada 

Ankara 7 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi· b .. d d' 
bascb t lkr t M 1. ' u ce ıvanı mu-

~ a , ısa . a ıye ve ziraat encümenleri azaları bugün hü-

Romaya gidecekler ve cumar
tesi günü oradan ayrılacaklar· 
dır. 

KimSöyliyorl 
I 

kumet murahhaslarının iştirakile Türkiye cumhuriyet Zi t b _ 
kası, Etibank, Sümcrbank heyetleri halinde toplanar:~a mez~:r 
bankalarım yıllık blancolarını tetkik etmişlerdir. 

Kurban derileri Orman idaresinde 

lngiliz nazırlarının Romada 
Fransız İtalyan münesebetlerini 
ve İspanyol meselesini de gö
rüşecekleri söylenmektedir. 

Aydın Defterdarhğına H Kurban bayramında Türk 
ava Kurumu için toplanacak 

olan der· b w 1 ve agırsakların bu 

Son iki ay içinde şehrimiz 
orman idaresinde 32 orman mu
kavelesi yapılmış ve bilumum 

·Siirt defterdarı tayin edildi 
sene g 
d h eçen senelere nisbetle 
. ~ \-(ararh ve gelirli olması 
ıçın o &:e ınüdürlağı lazım ge
len tedbırleri almış b 1 k· 
t d B .. 

1 
u unma 

a ır. u cuın eden olarak böl· 
ge direktörü B. Ahmet E . 
Ak D . ı- . mın 
l r. ~yın enız ı vılayeti şube-
. e'!1y h te~astİ bulunmak ve bu 
~şı ~ e!D!ıllyet1 e tedvir etmeği 
emın ıçın sa ı günü Denizli 

hareket edacektir, ye 

köylerin zati yakacak ihtiyac
larına takabül edecek mikdarda 
ormanlarda keşfiyat yapılmıştır. -···-

Bir taltif 
Nazilli orman mesaha memuru 

B. Mithat Çetin vazifesini hüs
nü idare etmesi dolayısiyle or
man umum müdürlüğünce bir ı 
takdirname ile taltif edilmiştir.] 

Maliye vekaleti, bazı defter
dar, mal müdürü, muhasebe ve 
varidat müdürleri arasında de
ğişiklik yapmıştır. 

Bu meyanda şehrimiz defter
darı B. Naci Sıral Siirt defter
darlığına ve Siirt defterdarı B. 
Süleyman Erkal da Aydın def
terdarlığına tayin edilmiştir. 

Nakil emrini almış olan B. 
Naci Sıral bir kaç güne kadar 
yeni memuriyetine gidecektir. 

--+-

B
ulunduğum vağonda epiyce 
mektepli çocuklar var .. Bir 
haftalık tatili, aileleri yanında 

geçirmek için geliyorlar .. 
Vağon cıvıl cıvıl ötüyor .. Bu 

gürbüz, pür neşe, pür sıhhat ço
cuklar, benim ihtiyar kalbime de 
ferahlık ve hayatiyet aşılıyorlar .. 

Oturdukları yerde duramıyor, 
oynadıkları oyunda kaybeden
lere muhtelif ve hakikaten çok 
komik cezalar veriyorlar ve bir 
kahkl'ha sağanağı, biz ihtiyar 
yolcuları bile, oturduğumuz yer
de fıkır fıkır kaynatıyor .. 
Yaşayın çocuklar!.. 
Yolda ' okurum diye aldığım 

gazete ve mecmuaları bile unut
turdular .. 

Fakat o ne yanlış mı işittim. 
Kulaklarım ~eni aldatıyor? bu 
civıltı arasında Bazı sözler var· 

ki; bu temiz, bu samimi, bu neş· 
eli ve bu, orta tahsilini yapan 
gençler tarafından söylenmesiue 
imkan yok ... 

Etrafıma bakıyotum, acaba 
onlardan başka yüksek sesle 
konuşan ve nasılsa mekteplile· 
rin arasına karışan kimseler 
vat mı? 

Hayır... Hep onlar .. 
O halde bu: 
- (Uula .. n. ), hay öküz, geç

mişi tenekeli!.,. 
Sözlerini kim söyliyor ? .. .. 

GÜNCU 



Ankara yolunda ..... 
-7-

Yazan: V. H. 
.Sabadan çıkarken muhtelif 

muhaverelere kulak misafiri o· 
luyorum. Bir genç arkadaıına 
ı6yl0yordu: 

- Yazık oldu ıu Aydın ta• 
kımına. ikinci maçı oynayan 
takımların ikisini de yorulma
dan yenerdi. İkincilik onun hak
kı idi. 

Hakikaten de yazık olmuıtu 

bizim takıma ••. 
Baştan bir kere ıans bozuk 

gitmeieJbaılamııtı. Denizli ma
çında en iyi iki muhacimi sa· 
katlıyarak kaybettiği zaman; 
Aydın takımının bu şampiyona
da ıaaıızlığı belli olmu,tu. 

Gençlerimiz canlarını dişleri
ne taklll".ak talii yenmeğe ça
bıblar. Lakin araya Romen ma• 
çının girmeal, koskoca bir proğ
ramı ve bizim~ bütlln gayretle
rimizle o gayrete dayanan ilmit
lerimizi altDıt etmeğe klfi gel· 
di. 
Olan~· olmuıtu artık. :' Ertesi •"D Seyhan ıporla 6çilncülük 

için karıılaımamız linmgeliyor
du. Ona hazırlanacağız artık. 

Gençleri bir. kaç ıözle teselli 
ettik. Omi.lerini ve] •maneviyat· 
lannı kırmamak ~için de bu la
ıımda."' 

() gece Seybanıporun başka· 
moın gündllzkü maçın noksan 
eyauchtı için ;a federasyona iti
raz ettiğini duydum. Adamcağız 
yerden göie kadar haklı idi. 
Çankn birinici ' devrede hakem 
kırk" bq [dakikanın i bitmesine 
•• Gç dakika varken düdük) 
~aldı. Federasyon başkanı mü
dahale etti. Yeniden baş landı 
•• ba ıeferde yine nç dakika 
aokıan oynandı. 

Erteai ,. gilntı ~öileden · evvel 
bu itin , halledilmesi lazımdı. 
Ç&nkil öğleden sonra Eskişe
hirle, Somıun· takımları birnci
lik mllıabakaıını yapacaklardı. 
Ondan sonra da bizim üçüncülüKI 
için kal'fılaımamız lizımgeliyor
du. 

Fakat ne oldu anlıyamadım. 
Bu itiraz rededeildir. Seyhan 
ıporda 6çilncülük için bizimle 
karıılaımağı istemedi, Bu ıuret· 
le Aydınıpor maç yapmaksızın 
tlçtıncü oldu. 

Ôileden ıonra saat 14 de 
ıtadyomdayız. 

Bir gün evvel bizi yenen de· 
miraporla Seyhansporun galibi 
aamıunlulan karşılaştılar. 

Demirapor karşısındaki takı

mın zayifliğine ve kendiıinin 
blltiln gayretlerine rağmen bir 
t6rlu bir hakimiyet kuramıyor. 

Bir giln evvelki maçta çok 
lnrpalandığı belli. Samsonlular 
acemilikleri ytizünden bir kaç 
nyı fırsab kaçırdılar. Yine bu 
ylzden bir golleri de pek haklı 
olarak Ayılmadı. 

Bakın nasıl oldu: Hakem he
men on ıekiz çizgisinin bir iki 
adım açığından Eskişehir aley
biae bir firikik verdi. Samsonun 
uğ mUdafii buna gayet gilzel 
çekti ve kaleye de ıoktu. Fa
kat Samsunluların sol açıkhrı 
hiç l6zumu olmadığı halde sırf 
bilgiswiği yiizilnden vuruı yapı
lırken gitti kalecinin önünde ve 
tam ofıayt vaziyetinde durdu. 
Herke. "gol!" diye .bağı.rırken 

Köy 
Eğitmeni kursları 

açılıyor 
Maarif vekaletinden şehrimiz 

Maarif müdürlüğüne gönderilen 
bir tamimde, nisan 939 ayı ba· 
şında vekaletin tensip edeceği 
yerlerde Köy Eğitmeni kurstan 
açılacağı bildirilmektedir. Bu iş 
için beş madde ve 6 fıkradan 
ibaret olan şartname direktör
lükçe alakadarlara tevzi edilmiş 
bulunmaktadır. 
~ 

Ziraat Bankası 
Göçmenlere yemeklik 
ve tohumluk buğday 

dağıtacak 
Peyderpey gönderitp te köyle

rimizde iskin edilmekte olan 
göçmenlere şehrimiz ziraat ban
kasının tohumluk ve yemeklik 
olmak üzere buğday dağıtmağa 
hanrlandığı haber alınmıştır. 
Bu iş için göçmenlere hazırla
tılması lazım gelen beyanname
ler bulundukları yerlere fen me
muru gönderilerek temin edil
meğe başlanmıştır. 

Kuyucak 
T. H. K. Şubesi binası 

Kuyucak bava kurumu şube
si yeni ve teşkilatlı bir şube 

binası yapmağa karar vermiş 
ve bir piyango tertip etmiştir. 

Piyango ümidin fevkinde bir 
haıılat temin etmiş olduğundan 
yakında binanın inşasına girişi· 
ecektir. 

Koçarlı hava kurumu şube
si de güzel bir şube binası yap
mapmağa hazırlanmaktadır. 

Kır koşularına 
Bugün başlanıyor 

Haber aldığım za göre beden 
terbiyeıi bölge başkanlığı tara-
fından tertip edilmiş olan kır 
koşusuna bu gün saat 14 de 
spor sahasında başlanacaktır. 
(3000) metre olan birinci koşu-
ya büyökler, (1500) metre olan 
ikinci koşuya da küçükler işti

rak edeceklerdir. Koıunun Ay
dında hemen ilk defa olması 

doliyısiyle heyecanlı ve alaka 
uyandıracağı umulmaktadır, 

hakem; ofsayt cezası verdi.Niha
yet bilgi yavaş yavaş tefevvü
kunu gösterdi. Eskişehirliler bu 
maçı da 4 - O kazandılar. 
Sıra kupaların vrilmesine gel

mişti. Bu şampiyonaya iştirak 
eden dört takım derece sır asile 
yan yana dizılldiler. Kupaların 
konuldlduğu masanın önüne 
geldiler. Ve beden terbiyesi 
Genel direktörü general Cemil 
Tahir Tanerin elinden kupala
nı aldılar. 

Bu suretle bugün de ka
pandı. Gece hallkevinde göste~ 
rilecek olan olan Atatürkün 
cenaze merasimi filmini seyret
meğe davetliyiz. 

AYDIN 

Veteriner Dairesi 
2 Yıllık raporunu hazırladı 

Haber aldığımıza göre şehri· 
miz veteriner dairesi 937 - 938 
çalışma raporunu hazırlamış bu
lunmaktadır. Bu raporun 937 
yılına ait olan kısmı bir çok 
bulaşık hayvan hastalıkları mü
cadele edildiğini ve ez cümle 
Barbon, antraks,' uyuz, çiçek, 
yanıkara"' hastalığı zuhur eden 
yerlerde 1938 yılına kadar 6042 
hayvana serum ve aşı tatbik 
edilmiş 1862 hayvana da ihsa , 
ameliyesi yapılmıştır. 

Aygır deposundaki 8 at 3 
merkep aygırına, Aydın ve Na
zilli sıfad istasyonlarında atlara 
347 ve merkeplere 151 olmak 
üzere kısrağa sıfad icra edil
miştir. Bunlardan 125 damızlık 
yavru husule gelmiştir. 

Sfad ameliyesi 
Nisanda başlıyor 

Haber aldığımıza göre Ni
sanın birinde sfad ameliyesine 
başlanmak üzere veteriner da
iresince şimdiden hazırlıklar 
başlamıştır. 

Ameliye Aydın merkezi ile 
Nazilli ve Söke sfad istasyon
larında icra edilecektir. 

Hayvanlarda Şap 
hastalığı 

Veteriner dairesinden öğre
nildiğine göre Karapınar mer
keziyle Sandıklı köyü ve hacı 

Ali obası hayvanlarında Şap 
hastalığı görüldüğiinden Vete-
riner dairesince lazım gelen 
tedbirler alınmış ve tedaviye 
başlanmıştır. Aynca şap hasta
lığından hayvanlarını korumaları 

için hayvanı çok olan köylere 
sıhhi ve hastalığın nasıl önlene· 
ceğini bildiren tamimler gönde
rilmiştir. 

Kredi koopratifle
rine ikrazat 

Haber aldığımıza göre şehri· 
miz ziraat bankası kredi koo· 
peratiflerine istihsal masrafı ola
rak ikrazata başlamıştır. lkra-
zatın kooperatif ması aflarına 

tamamen karşılıyacak mahiyet
te olduğu öğrenilmiştir. ---

Goçmenlere 
Buğday dağıtılıyor 

Haber aldığımıza göre pey
derpey gelipte köylerimizde is
kan edilmiş olan göçmenlere, 
şehrimiz ziraat bankasınca to· 
humluk ve yemeklik buğday 
tevzi edilecektir. 

Tevzi işi için bulunması la· 
zım olau beyannameleri hazırla· 
mak üzere, göçmenlerin iskan 
edilmekte oldukları köylere fen 
memurları gönderilmiştir. 

Beyannamelerin izharını mü
teakip buğday tevziatına sıra
siyle ve hemen başlanacaktır. 

937 büdce mevcudundan da 
Karcabey ve Konya haraların
da 3 baş saf kan ve 23 yarım 
kan Montafan boğası alınmış 

ve köylere tevzi edilmiştir. 

938 yılı içinde veteriner dai
resi 939 yılmm başına kadar 
yanıkara, uyuz, Propilas ve şap 
gibi bulaşıcı hastalıklara karşı 
12873 hayvana sürum ve aşı 

tatbik ktmiş, 1945 hasta hay
vanı da tedavi etmiştir. 

Ayrıca 150 lira mukabilinde 
bir merkep mübayaa ve ilin bay· 
van yetiştirmeğe müstait çalış· 
kan ziraatcılarına şahsi olmak 
üzere 4 Montafon boğasile• iki 
manda boğası getirtilmiş ken
dilerine te~tim edilmiştir. 

Söke de 
Hava Kurum menfaatine 

Deve güreşi 
Haber aldığımıza sröre şehri

miz hava kurumu şubesince ve 
hava kurumu çıkarına olmak 
üz:ere zengin programlı bir de
ve güreşi tertip edilm1ştir. Gü
reşin Sökede yapılacağı öğre
nilmiştir. 

Hava Kurumu binası 
genişliyor 

Hava kurumu Aydın şubesi; 
cıvarındaki dört arsayı almış, 
burada bir dt-po inşaııı ve üze
rine bir direktörlük daire-.i ya
pılması için icap eden proje ve 
şartnamelerini tanzim ederek 
münakasaya koymuştur. 

1 
1 Hava raporu 1 

1 
Ankara 5 - Devlet meteoro

le ji işleri umum müdürlüğünden 
verilmiş olan 6/1/939 tarihli 
hava raoprudur. 

SÜHUNET : 
Saat 14 de yapılan gündüz 

rasatlarına göre sühunet kara 
deniz kıylarında iki derece düş· 
m üş, diğer bölgelerde 1-7 de
rece yükselmiştir. 

En yüksek sühunetler Antal
yada 10, Sinopta, 11, Adanada 
BunadR 12, İzmirde 13, Balıke· 
siade 14 derecedir. 
Semanın hali ve yağış vazi

yeti: 
Bu gün hava, Ege bölgesivle 

cenup Anadolusunun garp kı
sımlarında yağmurmurlu, cenup 
şarkisinde karlı, diğer bölgeler
de çok bulutlu geçmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti : 
Yurdumuz; Yunanistanda mer

kezleşen ve halyada fırtınalara 
sebebiyet veren alçak tazyikin 
tesirinde kaldığından yarın ha
vanın Tral<ya, Kocaeli, Ege 
bölglerile Anadolunun garp ta
raflarında kapalı, Karadenizin 
şarkında bulutlu, diğer bölı;!eler
de kapalı ve mevzii yağışlı ge· 
çeceği ve havaların yeniden 
soğuyacağı, rüzgaarın doğu 

Anadoluda sakin, Karadenizin 
şarkında doğudan ve garbinde 
şimalden, Egede garpten kuv
vetlice eseceği tahmin edilmek
tedir. 
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Azmak - Osmanbükü 
Kan ah -

O. Beeerlk 

Dünkü gazetemizde bir hava• 
dis vardı. Osmanbükü kanalı 
sular idaresi müdürü bay Mem· 
duhun yapttğı proje mucibince 
50 bin küsur liraya müteahhit 
Kazım Nuriye ihale edilmiş ve 
müteahhidin kazıda kullanacağı 
Eksklevatör makinası da j!'elerek 
istasyonda montajına başlanmış. 

Bu havadisin Aydının milli, 
içtimai ve zirai bünyesinde bü
yük ehemmiyeti vardır. 

Çünkü Azmak bataklığı sal· 
tanat devri müddetince Aydının 
burnunun dibinde Milli bünyesini 
kemiren bir sıtma menbaı ola· 
rak kaldı. 

O idarenin ihmaliyle üfürük· 
çillerin nefesi, mütetabiblerin 
cehli neticesi sıtma içtimai bir 
afet olarak her gün sahasını 

genişletti. 

12,000 hektar en kıymetli ve 
verimli bir toprak parçasından 
istifade havanın müsaadesine 
vabeste idi. Miktarı her yıl ar
ta arta 3000 hektarı bulan bir 
araziden hiç istifade imkanı 
yoktu. Azmağın saltanat devri 
müddetince ömrü olduğundan ' 
bir hayır sahibinin bunun üze
rinden gelip geçilmesi için dö
şeme denilen köprüyü yaptırmış 
ve muhafazası için gelir vak
fetmesini dikkate alarak hükme
diyoruz. 

927 yılmdadberi azmak ha· 
taklığının kurutulmasl parti 
kon~relerinde tesbit olunan di· 
leklerin başmda yer alıyordu. 
Nihayet bunun enhaisağire ka· 
nununa tevfikan mükellefiyet 
usulile kurutulması kararlaştı
rıldı. Sıtma mücadelesince pro
jesi yapılarak onuncu cumhu
riyet bayramında ilk kazması 

vuruldu. İki, üç yıllık tecrübe 
ve faraliyet bunu başarılamıya· 
cağını gösterdi. Bu tebarüz 
edince vilayet makamı ve sıtma 
mücadelesi teşebbüse giriştiler, 
teşebbüs sememeresini çabuk 
verdi. Azmak bataklığı devle
tin sular davası arasında yer 
aldı. 

Proje ve keşfi yapıldı. Veki
letce müteahhidine veriidi. Mü· 
teahhid de işe baslamak üzere 
hazırlıklarına başlamış bulunu
yor. 

Kanal, Aydın .. Muğla şosası 

üzerinde Aydından 3 kilometre 
uzakta ikinci demir köprüden 
başlıyarak 10 kilometre' ileride 
ve Osmanbükü köyü önününde 
Mendresle birleşecektir. 

Osmanbükü kanalının açılma
sı, Cumhuriyet hükumetinin bağ
rından doğduğu parti kongrele
ri dileklerine verdoği ehemmiye
ti ve icraatında o kanaldan te
barüz eden halk dilek ve ihti· 
yaçlarını çalışmalarına müstenit 
yaptığını belirten en kuvvetli 
bir misaldir. 

Yine Osmanbükü kanaliyle, 
rejimin halkın iyiliği ve faydasi 
için girişilen her teşebbüs ve 
ışın yarıda bırakılmıyacağını 
bildiren çok kuvvetli bir delil
dir. 

Saltanatın mirası olan her kö
tü ve zararlı şeyi, yeni nesil bu
günkü gazetelerin kolleksiyon· 
larında görecekler, bugünün ta
rihini yazarken ibret olarak ken· 



., ... 
Kendiıiyle konuştuğum, civa• 

rımızdaki köylerden birinin deş
tebanıydı. istiklal harbine girmiı 
çıkmışlardan, ana yurdun hasre· 
tini her zerreıinde duyarcasına 
uzak diyarlarda gezmişlerden, 
ınilletine yeni bir ufuk g6ster· 
ınek aşkiyle yananlann ateşin· 
den bisselenmişlerdendi .. 

Gözlerinde tam birTürk kanunu 
tutuşturduğu zeki, ve her iyi 
şeyi başarmağal hazır bir parıl· 
tı vardı.. Bu yağmurlu klnunu· 
sani günlerinin ıslak sokakla
rında yeni bir fey duyabilmek 
olan biten şeylerden; iş ve gn. 
cünden bat kaldıramıyanlara 
bir şeyler bulabilmek için hızla 
dola,ırken on' rastladım .. 

Beni görOnce, eski bir tanı-
şıklığın hUrmet •e . . • • sevgısını 
anlatırcasına topland C k 

ı. en yo· 
lunda aı.kerliği iliklerine işlemiş 
bululunan yakın k'· l . • . b d oy erımızın u 
genç eştebanıyla Atamızın öln-
~O ~nlerinde Aydın gençlerile 
cıvar a yapmış olduğum gezi· 
lerde tanı•mı•tım y kd... . . " " .. e 1gerımı· 
he 1;arşı olan bu ba2'1ılık, her 

1 e 0 günlerin yekdiğerinden 
farksız hisleriny bir neticesiydi.. 
Anladım ki aradan geçen iki 
hukadar ay, beni ona onu bana 
unutturmamıştı. 15 kişile hare· 
ket ettı·g" ·ım' " . k- 1 • • • ız · cıvar oy erınızın 
birisinde köy halkını " şehir 
ge'~lçleri R"eldi. bir 'şeyler ıöyli· 
ceK er ı At k · · •mızdan hehssede-
ce ler .. Köy lkahvesine kadar 
S!'elmenizi rica 'ediyorlar diye 
topl 11 

ıyan genç deştebana sordum: 
; Nasıl köyllmUz .? 

öyünn seven ve ondan her 
ıaman hah d'I . . . h se ı mesını ısteyen 

ekr türk gibi göğsünli kabarta
ra cevap verdi. 

- Çok iyi bayım .. Köycek 
çalıımaktayız. 

- Ceceleri toplanıp görilş
meler yapıyor musunuz? 

- Ypıyoruz,. yapıyoruz am· 
ma ~ah~eci ikide birde vakit 
geldı agalar kalkın gı'd ı· 
d · e ım 11 eyı~ . mehabbetimizi derdleş-
memı~ı yarıda bırakıveriyor. 

.. ~oy deştebanının bahsettiği 
goruşmelerin köy işlerine; top
rda~, saban ve tırmık bahislerine 
aır old " ugunu hissetmiştim .. 

~~latırken kalbinin sesini, kö
yune olan sevgisinin husule ge· 
tirdiği heyecanlarını ben de du
yar gibi oluyordum. 
~; köyünde daha pek çok 

yenı şeyler görmek isteyen her 
inkilipçı Türk ferdi gibi, gele
cek yıılların kendi köyü için 
yapılması muhtemel işlerinden 
aklının erdiği dilinin döndüğü 
~adar bana müjde vermeğe ça· 
ışıyordu. Bu aralık: 

- Ah dedi hele bir köy o
daınız yapılsa .. 

.. lç_inde en büyük boşluk gibi 
g?bilnen bn bahsi bilmiyormuş 
gı i görünerekl sordum. 

- Köy odanız yok mu? 

d. -b. ~e soruyorsun bayım de-
ı, ıııın k" d 
it oy o amız bundan 

a ınış be 
h . ş sene evel açılupta 

cum urıyet 'd . . k 
k. b' 1 aresının apattığı 

es ı ır Med b. res ınasıdır. Rutu-

dilerinden sonra gele k t 
ki k A.. ce mesu 

çocu arına agıt üzer· d k 
ı d b·ı ki d' ın e na -e e ı ece er ır. 

Azmak bataklığının bug.. k" . un u 
vaııyetile, yarın alacağı şekli 
fotograf adeseıile tesbit etmek 
yarın için ve yarın bu mevzud~ 

Devlet, beden terbiye .. 
sinin başına geçti 

Baştarafı 1 lncl sayfada 

Bunların dışında' kalanlar ise 
höylerde, kasabalarda ve şehir· 
lerde kurulacak veya bu kanun 
hükümlerine intibakları temin 
edilecek olan kelüplerde ve spor 
gruplarında beden tsrbiyesi ve 

_sporla meşgul olacaklardır. 
Gençler için kulüplere gırmek 

ve boş zamanlarında beden ter
biyesine devam etmek mecbu
ridir. Hangi yaştaki vatandaş
ların ne kadar müddetle ve 
hangi mevsimlerde spor mükel· 
lefiyeti altında bulunacaklarını 

ve ne gibi daire ve müescııeselerde 
beden hareketlerinin tatbiki 
lizım geleceğini icra Vekilleri 
Heyeti tayin edecektir. 

Mektep ve? kışla dışında 50 
ve daha çok beden terbiyesi 
mllkellefiyeti çağında yurttaı 
bulunan köy, kasaba ve şehir 
ve münferit mahallerde kulfip, 
50 den az yerlerde spor grup· 
ları kurulacaktır. Beden terbi
yesi mükellefiyeti çağ:nda yurt
daş sayısı beş yüzden fazla o· 
lan kasaba' ve şehirlerde, her 
kulübe 500 den fazla ve 200 den 
az beden terbiyesi mükellefi 
isabet etmemek şartiyle, kasa• 
ba ve tehir kul6pleri kurula
caktır. 

Kanuna konulmuş olan pren· 
siplerden şu bir kaçı dahi gCSs
terir ki artık Tnrkiyede beden 
terbiyesi ve spor bir zümre ve 
oyun değil, bir · memleket 
ve milli hizmet davası olmuştur. 
imdi Beden•terbiyesi ve spor, 
bütün cihanda, milli terbiyenin 
başlıca unsurlarından sayılmek· 
tadır: Beden ve zeki arasında 
tam müvan:ıene, ikisine aynı 

derecede ehemmiyet edilebilir. 
Bütün mücadeleler maddi evya 
manei, fak at ancak bir muka
vemet meselesidir Daha ' hızlı 
koşan hedefe daha evvel va
racaktır, daha fazla tahammül 
edenin karşısındakini daha ön
ce ricate mecbur edeceği gibi. 
Halbuki • gittikçe sedentarisme 
meyil eden zamanımız yaşayı· 
şında tek panzehir beden ter
biyesi ve spordur. Sekiz yaşın
de mektep sıralanna bağlanan 

bet ve küf kokusu içinde otu
rulur mu? Allah saklasın köy
cek hasta olur bir daha kalka· 
mayız... kahvede toplanmamı
zın sebebi de bu.. köy odamız 
yok.. köy odamız. 

... 
Deşteban, gözlerini gittikçe 

kararan ufuklarda bir daha 
gezdirerek elini elime uzatıyor
du: 

- Hoşça :kal hayım. gene 
görüşelim. 

Kenarları tellerle:işlanmiş ya
tığını koltuğunun altına sıkıştı
rarak şemsiyesini açmış, yavaı 
yavaş başlıyan yağmurun altında 
köyünün yolunu tutmuştu. 

Çiğdem 

çalışacaklara çok faydalı ola
caktır. 

Tekrar edelim : Biz yarınki 
nesle dünün kötü ve zararlarını 
kağıt ve fotograflar üzerinde 
intikal ettirecek rejimin mağrur 
çocuklarıyız. 

ve ölünceye kadar ya hir yazı· 
hane veya hir makine önünde 

asgari el ve kol hareketleriyle 
iktifaya mahkum kalan modern 

-i~sanı, beden terbiyesi spor de· 
diğimiz terbiyevi ve sıhhi vücut 

faaliyetlerine sevketmiyccek o· 

lursak yavaş yavaş bir hilkat 
acibesi halinde tereddi etmesine 
mani olmayız. 

Bu hakikat, ilk önce, nüfus ek
seriyetinin şehirlerde tekasüf et· 
ettiği memleketlerde anlaşılmış· 
tır. 

Mançester endüstri hareketi 
ile Rugby mektebini çağdaş 
sayabiliriz. Fakat, tarih boyun· 

ca geri giderken her devirde 

ve her millette - bugün şamil 
tabiriyle spor adını verdiğimiz-

beden hareketlerinin daima rağ
bet görmüş olduğunu da müşa
dede ederiz : İnsan, yaradılış 
itibariyle harekete mecbur bir 

mahluk:ur. Ancak, zamanımızın 
icapları odur ki tab'an müte-

harrik olduğu halde bulunduğu 
yerde çalişmak zarureti içinde 

kalan insanı, muayyen teknik
ler ve proğramlar dairesinde, 

yüksek bir idarenin sevki ile 
ve kendi vaziyetinde bulunan-
ların kalabalığı arasında hare· 
ket ve faaliyette bulundursun. 
Cihan kütle sporuna girmekte, 

kadın vt erkek, bütün vatan· 

daşların daima sihatli, neşeli 
ve zinde olmalarını temin mak-
sadile teşkilat vücude getir
mektedir. Medeni memleketle
rin istisnasız hepsinde devlet 

beden terbiyesi ve sporun ida· 
resini ya doğrudan doğruya e-
line almış, yahut göstediği pren
siplere uyulmak şartiyle spor 
cemiyetlerine fili himaye,ini 
vermiştir. 

Cumhuriyet bükümetlerinden, 
bütün spor kulüpleri arasında, 

on altı senedenberi devamlı 
muavenet görmüş olan İstanbul 
kulüplerinia faal sporcu kadro
larının:zafını gazetelerdeki son 
nyşriyattan çok iyi anlıyoruz: 
700.000 nüfuslu bir şehirde 1261 
kişi var 1 

Halbuki belediyeler, hususi 
idareler ve devlet, bütçelerin
den her yıl bir kaç milyon li
rayı vatandaşın bedeni faaliye-
tini temine tahsis edeceklerdir. 
Mesele bu günün meselesi değil 

bir kaç yüz gencin gelişi güzel 
koşup eğlenmesi meselesi değil, 
kulöp idarecilerinın futbol ta-
kımlarınca yapılan gol sayısı 
ile öğünmesi meselesi de değil· 
dir. Büyük gaye milyonların 
spor yapabilmeledir. Bizi bu 
gayeye eriştirecek olan kanu
nun hükümlerine ve teıkilatın 
direktiflerine riayet etmeyi bi
lelim ve onun işlerini kolaylaş
tırmak için neşriyatımızı tanzi· 
me gayret edelim. 

Nasuhi Baydar 

imtiyaz nhibi ve Umumi Nepiyat 

Müdilrü : Etem Mendreıo 

Basıldığı yer 

CHP Ba11mevi 

ı_RA_D v_o ....... 1 
811139 PAZAR 

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 Müzik (küçük orkestra) 
13.00 Saat, ajaos haberleri, 

meteor • Ankara. 
13.10 Müzik ( küçük orkestra 

devam). 
13.45 Türk müziği . 1 - Tan· 

huri Cemil· Peşrev. 2 - Suphi 
Ziya - Şarkı - bahçenizde bir gül 
olsam. 3 - Osman Nihad - şar
kı akşam güneşi. 4 - Arif bey 
şarkı sırma saçlı yare kim ha· 
ber. 5 - Mesud Cemil - Tan bur 
taksimi. 6 - Rahmi bey - şarkı 
söyle ey mıtrıbı nazende 7 -
saz semaisi. Okuyan : Müzeyyen 
Sen ar. Çalanlar : Vecihe, Ru· 
şen Kam, Cevdet Kozan, Mes
ut Cemil. 

14.15 14 30 Konuşma (ev ka
dını saati ). 

17.30 Müzik ( danslı pazar 1 
çayı). 

18.30 Saat, ajans haberleri 
ve meteor - Ankara. \ 

18.40 Türk müziği. lncesaz , 
faslı : Uşak • Tahsin Karakuş, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, 8. Üfler. 

19.45 Konuşma {çocuk saati) 
20.00 Türk müziği: Klasik 

proğram. 1 - Tanburi Zeki 
Memed ağa F erab feza peşrevi 
2 - İsmail dede - birinci beste. 
3 - Ağır semai • İsmail dede. 
4 - Kemal Niyazi - Taksim. 
5 - İsmail dede - Yürük semai. 
6 - Tanburi Osman bey - saz 
semaisi. 7 - Dede - hicaz yü
rük semaisi. 8 - Şakir ağa 
ferahnak yürük semaisi. 9 -
Zekai dede • acem aşiran beste. 
10 - Nazım efendi - muhayyer 
beste. 11 - Sadullah ağa - mu
hayyer semai ve seçilmiş şarkı
lar. 

21.00 Saat, esham, tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası (fiyat) 

21.15 Müzik (Riyaseti cumhur 
bandosu; şef İhsan Künçer ) 1 -
Marş - Master Loufoc (J. Bouc· , 
hel). 2 - Dans - Slavische No. 

Sümer 

ZABITA 
HABERLERi . 

, 

ıı 

. -
Evvelki akşam kurtuluJ ma· 

hallesinden Kadir oğlu Ahmet 
Tüfekçiyi tahkir eden &belediye 
ölçuler ve ayar m~muru Rüştü 
Pınar ve tüfek tamircisi İhsan 
İnegöl ile Osman oğlu Ahmet 
Gür adliyeye verilmiştir. 

§ Mesudiye mahallesinden 
Mehmet Ali kızı Emir Güllü 
döven ve ayni mahalleden Aziz 
o~lu Aşir Çelik adliyeye v~ril · 
miştir. 

6 (A. Dvorak). 3 - Dans - Ma· 
cabre (S. Saens). 4 - Le chant 
de Mietral (F. Casadesus). S -
Fantezi dö Fervaal (V. D'ındy) 
6 - Divetisseman çigan (G. Pa
res ). 

22.00 Müzik (muhtelif plaklar) 
22.45 23 Son ajans haberleri . 

911139 PAZARTESİ 
12.30 Müzik (bir senfonj • Pl) 
13.00 Saat, ajans habe! leri 

ve meteor - Ankara. 
13.10 Müzik (operetler " Pi) 
13.30 14 Türk müziği ( halk 

türküleri - Pi ). 
18.30 Müzik (hafif plaklar) 
19.15 Konuşma _.. ( :doktorun 

saati) 
19.30 Türk müziği : loceıaz 

faslı ( şehnaz faslı ) 
20.15 Saat, ajans haberleri, 

meteoroloji ve ziraat bor ası 
(fiyat) 

20.25 Türk müziği : 1 - No· 
man ağa - şevk efza peşrevi. 
2 - Dede - Hüsnü zatın gibi. 
3 - Tanburi Hikmet bey • en 
esiri handeniın. 4 - Lem'i • 
Şikay~t etme. 5 - Ruşen Kam 
Taks:m. 6 - Rahmi bey · ey 
gülü nevbahar an. 7 - Mahmut 
bey - ey servi gül 'vefa. 8 -
Dede - Seri zülfü anberini 9 !
Sait dede - Şevk efza saz se
maisi • Okuyan Muzaffer hkar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

21.10 Müzik ( saksofonist Ni
hat Esengin resitali. 1 - Süs· 
lenmiş - Koral melodisi. 2 -
Solveigin ~arkısı . 3 - Sihirli 
balet. 

21 .30 Konuşma . 
21.45 Müzik (küçük orkestra) 
22.45 Sinema sesi 
23.45 24 Son ajans~haberleri. 

Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesi 

Pamuk ipligi satışı: 
12 No Paketi 'Jl5kuruş 

Kayseri Bez Fabrikası malı 480 
16 " " " 

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

10 balyalık siparişler için 

15 ,, ,, ,, 

25 ,, ,, ,, 

24 " " 580 " 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

575 " 
570 " 
565 " 

50 " n ,, " " 560 U 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İpli~ 
ınüstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndereceklerı 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçiarı nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçla~ını 
gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebıle-
cekleri ilan olunur. 4-2 1033 



TOzı' 

Aydın icra 
memur luğandan 

939174 
Alacaklı : Aydında manif atu 

racı Salih İğneci. 
Boçlu : Ômer beyliden Hamza 

oğlu Hilseyin. 
Satılan gayrı menkul: Tapu· 

nun ağustos 934 tarih ve 15 
numarasınrta ve 32 sahifede ka· 
yıtlı cilt 3 dt: ve Aydın Ömer 
beyli köytlnde köy cıvan mevki· 
inde 4600 metre murabbaı incir 

bahçesidir. 
Hududu: Şarkan yol, garben 

kağnıcı oğlu veres ~si şimalen 
k&r Htıseyin oğlu Mehmet ve 
çakır Osman cenuben kağnıcı 
oğlu Oıman ile çevrili. 

Kıymeti: 1000 liradır. 
Satışın yapılacağı yer v~ ..,·\.-:: 
Aydın icra dairesinde14/2/939 

tarihinde ıalı gnnn saat 15 de 
•e temdit arttırmasının 1/3/939 
tarihinde çarşanba günü aynı 
ıaatte yapılacaktır. 

ftbu rayrl menkulftn artwma 

tartnameal IJAn tarihinden iti

baren 939174 numara ile Aydın 
icra dairesinin muayyen numara-
ıında herkesin görebilmesi için 
a~ıkbr. IJ,nda yazılı olanlardan 
fada malGmat almak iattyenler 
lthu fartı•ame ve 939174 dosya 
numarasile memurtyetimb:e ~Q-
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lttlrak için yu
karıda yasılı kıymetine ~i> 7,5 

alıbethıde pey nya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edlleeektlr. (124) 

3 - ipotek ıahibl 'alecaklılarla 
dfter alAkadarların Ye irtifak 
haklr1 tahlplerfnln gayrt menkul 
lserlndekl haklarını huauatle faiz 
•• masrafa dair olan iddialarını 

ltbu ilin tarihinden itibaren 20 

•ti• f çlnde nn kı müablte lerile 
blPllkte memurlyetlmbe bildlr
melert icap edu. Akıl halde hak

lan tapu ılclllle aablt olmadıkça 
hariç kalırlar. 

4 - GlSıterilen ründe artırma· 
ya lf tlrak edenler artırma t•rt· 
namesi olı•m•t •e lü•Gmlu 

mal6 •ab almıt •• bunları tama-
men kabul etmit ad n itibar 
olun UrJAJ'. 

S - Tayin edilea zamanda rayri 
menkul 1! ç dofa batırdıktan ıonra 
en çok a tırana ihale edilir. An-
cak art;. ma bedeli muhammen 
kıymetin yllsde yetmit betini bul
IDH .eya Mtıf iıtiyenin alacatına 
rGcbanı olan diter alacaklılar bu
lunup da bedel bunlann o a-ayri 
saenkul Ue temin edllmit alacak-

lannıa mecmuundan fazlaya çık
muaa m çok art.ıranın taahhüdü 

bakikalmak üzere artırma on be 

1aa daha temdit n on betincl 

fGnG ayol aaatte yapılacak artır
mada bedeli aatıt iıtiyeoin ala

catına ruchanı olan diğer alacak

lılann o rayri menkul ile temin 

Muğla inhisarlar müstakil 
üdürlüğünden 
Muğlada satın alınan ve alı· 

nacak olan yaprak tütülerin 
Muğla-Aydın ve Muğl~·Marma
ris yolu ile nakliyesi ihale ko-
mieyonunca 30/12/938 tarihin
de on gün müddetle ve 9/11939 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

İsteklilerin ( 80 ) lira teminat 
akçesini veznemize teslim ede
rek 9/11939 gününde saat 14 
te İdarede müteşekkil komisyo
nuna ve şartnameyi görmek 
üzere her gün müstakil müdür
lüğe müracaatları ilan olnnur. 

7 8 1041 

Aydın Belediye Re
isliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetin-
e bulunan kurtuluş mahallesin

de 299 ada 7 parsel numaralı 
ve 202 metre murabbaı arsanın 
mülkiyeti açık artırma suretiy
le aatılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi 30 kuruı tur. 

3 - İhale bedeli peşindir. 
4 - İsteklilerin şar~nameyi 

görmek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, arttırmaya iştirak et
mek üzere 455 kuruş muvakkat 
teminat makbuzlariyle birlikte 
19/1/939 perşembe günü saat 
15 de belediye daimi encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 
3, 8, 13, 18 1023 

r······· Abone şe~a~ti ......... i 
i Yıllığı her yer ıçın 6 hra. i 
f Altı aylığı 3 liradır. j 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
f P. Basımevi. ! 
i ıazeteye alt yazılar için j 
İ yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlü~üne j 
i 'DÜracaat edilmelidir. i .. ............................................... 

--- -----------------------
c:ilmi ş alacakları mecmuundan 

I ulaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 

bedel elde edilmezse ihale yapı· 
lamaı ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
.erilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholıınarak 

kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 

hemen on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için % 5den 

hesap olunacak faiz ve diğer za
rar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur. M. (133) 

1 gayri menkul yukarda gösteri
len 14/2/939 tarihinde Ay
dın icra memurluğu odasında iş

bu ilan ve gösterilen artırma tart· 
namesi dairesinde satılacağı ilan 
olun ur. [1042) 

~ ..... ~~~~~~~~~.~~~SJ ~,r~.,. .... ~ıiilll~~,,~rıwıı:wc1ıWı111Wı1~~ı 
! Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • . ~ 
ı Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu •1 
ı Süleymanın hanesine naklettim. +] 
1 hastalannı her gün saat yediden sekize kadar ve +~ 
: 6ğleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, f!ı 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra ı•l 
: . eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- +] 
1 toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) f • 
rı'-._--•-... 111!!!11~~~~ ~~~ıı·~ııı~~ J.1.1 
~ ...... ~~~.·.:.~:: .. ~.~~~ıı':ıb~~~~~t::ıııı:.o•a:ı~--.. 

AYDIN SAYI ı 421 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~l 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit -tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş ·bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

!19 12 ay veresiye satış 9Q 

Basımevimizde 

KÖYLE İMİZ İÇİN : 

Karar 
vrak kayt 

Evle me 
Doğum 

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

kah 1 etmez derecede ucuzdur 

...... 


