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Sayııı : 100 Para --
Emniyet 
şartlarımız ! 

F. R. ATAY 
Hemen bütün dilııya milli em .. 

Diyet tertipleri ile meıgul. lngil
tere bir hamlede tekmil İtalyan 
donanmaıı kuvvetine yakın de
niz ıipariıleri vermiştir. Gene 
ayni memlekette milli müdafaa 
blltçeıi 932 ıenetine niıbetle, 
dart miıli artmıştır. SilAhsızlan· 
ma konferansı devrinin tatlı ha
yallerinden ne kadar uzaktayız! 
Beynelmilel nazari ve ahliki 
lnancalar biribiri arkasından if· 
lb etti. Bir millet eveli ve en 
baıta kendi kuvetine güvenmek 
llıımıeliyor. Eğer bir harp olur· 
ıa, nuıl ihtilatlar olacağı ıüp· 
beıiz tahmin edilemez : Onun 
için de yeni tecavib hazırhkla
nnda SÜRAT hesaplarına bil
yllk ehemmiyet verilmektedir. 
Demek ki tecavüz plinları kar• 
ıııında baılıca tehlike, harbı 
uzatan milli mukavemetlerdir. 
Eğer bu mukavemetler iyi teş· 
kilatlanmlfıa, ve bilhassa, en 
ıon imklnlara kadar dağ-Oımek 
karannı vermiııe, en sağlam 
emniyet tertibi alınmıt demek
tir. Şimdiki zafer, geç, gilç ve 
pahalı olmamak gerektir. Ucuz 
zaferi iıe, maddi veya manevi, 
yani çabuk ttıkenen, yahut, 
harp, etmemek için her türln 
fedakirlığa boyun eğen ziflar 
temin etmektedir. 

Tarihte başka tOrlliıü olmuı· 
tur: Kendine itimadını kaybe
den ve talihini baıkalannın ke
yif ve menfaalerine ~emanet 
eden oımanlı ıaltanatı, emper· 
yalizm devrinin hazır ve emin 
ziyafetlerinden birini teıkil etti. 
HGrriyetlerini cenevre sarayına 
emanet edenler, daha iyi bir 
akibete uğramadılar! 

Fakat cumhuriyet Tllrkiyeıi, 
hattı ıulh şarkılarının bOlbül 
ıeıi ile öttüğü zamanlarda dahi 
bu katı ve haşin hakikab unut
madı. Türk milli mukavemet 
iradesi, esasen ne yeni iıpat 
ne de teıvik edilmek lizım ge
len bir şey dej'ildi. Cumhuriyet 
devri, bu iradenin tim1ali olan 
orduyu, hiç bir zaman görmedi
iimiz bir mükemmel cihaz ha
line getirmiştir. Türkiye kendi 
emniyetini kuvveti ile yaptı, 
onunla bıtuyor! Zayıf vt- tabi 
olaıadıiımız içindir ki barııcılı· 
iımız ve dostluğumuz biltün te
raıilerde ağır bHar vir kıymet 
ifade etmektedir. 

-·~· ...... 

Hatay meclisi 

220 bin liralık munzam 
bir bütçe kabul etti 

Antakya, 10 - Hatay Millet 
nıccliıi toplanmı~ ve 220 bin li
ralık munzam bir bütçe kabul 
ctaıiftir. Bu tahsisat bilhassa 
laıaıc hizmetlerine sarfedilecek 
•e Yeni yollar yapılacaktır. 
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Belediye Reisimiz Belediyeler 
Bankası ödeme müddeti

ni 15 seneye çıkanyor B. Etem Mendres Ankaradan geldi 
Belediye Reisimiz şehre ait mühim işleri neticelendirdiler 

Belediyeler Bankası, esaı Dİ• 
zamnameıinin dördüncü madde
sini değiıtirmiye karar vermiş· 
tir. Banka dördüncü maddenin 
deği~f ... ·.mesine amil olan lüzum 
ve zarureti ıöyle izah etmekte• 
dir: 

Belediyeye ait bazı mühim 
işler için Ankaraya gitmiş olan 
belediye reisimiz B. Etem Men
dreı evvelki akşam şehrimize 
avdet etuıittir. 

Öğrendiğimize göre belediye 
reisimiz ıu tesisata ~çin beledi· 
yeler bankasından istikraz edi
lecek yirmi bin liranın dahiliye 
vekiletinden muvafakat kara-

rını istihsal etmiş ve elektrik 
ıantrahna yeniden ilave edil
mek üzere münakasaya konu-

• 
lngiliz __ ..,. __ _ 

Harp gemileri 
ispanya sahillerini ab

loka edecek 
Cebelüttarık, 10 - Büyük 

Okyanos manevralarına iştirak 
eden İngiliz harp filosu dün ak· 
şam ansızın Cebelüttarıka gel
miılerdir. Gemilerin pek yakın
da şark istikametinde hareket 
edecekleri öğrenilmiştir. 

iyi haber alan mahfillerde 
Cümhuriyetçi İspanya sahilleri-
nin abloka edilmesine dair Fran
konun karar vermesi üzerine bu 
gemilere hareket emri verilmiş 
olduğu ıöylenmektedir. 

• ~!St* • 

Reisicumhurumuz 
Danimarka elçisini kabul 

buyurdular 
Ankara 10 - Danimarka el

çisi bu gün ıaat 17,30 da Reisi 
cumhur İsmet İnönü tarafından 
mutat merasimle kabul edilmiş 

ve itimatnamesini takdim etmiş
tir. Bu merasimde Hariciye ve
kileti umumi katibi büyük elçi 

Numan Menemendoğlu da hazır 
bulunmuştur. 

Antakyada 
Açılan atlı spor kulübü

ne bir çok aza kayd 
edildi 

Antakya 10 - Açıldığı bil
dirilen atlı spor kulübü askeri 
mahfel binasında bir toplantı 
yapmlf ve bu toplantıda askeri 
mümessilimiz kurmay albay 
Şükrü Kanatlı da bulunmuştur. 

Kulüp binicilik, atıcılık ve 
dağcılık olmak üzere üç şube 

açmışbr. 

Kulübe bir çok aza kaydedil
mektedir. 

lan motör ve teferruatı hakkın 
daki bazı firmalardan alınan 
teklifleri Nafia Vekaletinin tet
kikına arzetmiştir. Bu tetkik 
neticesinde fenni şartname ve 
projelerde ufak tefek bazı ta
diller yapan Nafıa VekAleti 
keşif bedeline de bir miktar 

zam ya pmışdır. Bu sene bele· 
diye motör işini yeniden müna
kasaya koyacaktır. 

Belediye imar heyeti su tesi
satında kullanılacak filitre ci-

hazlarının tipini de tesbit ede
rek karannı müteahhide bildir
miştir. 

Artık su tesisatının ikmalinde 
başka bir müşkilat kalmamış 
olduğundan şimdiye kadar boru 

ferşiyatı yapılamamış olan cuma 
ve orta mahallelerinin ıu boru· 
ları da filitre cibaıile beraber 
yakında yerlerine konularak bir 
kaç ay sonra şehre yeni tesi· 
sattan su vermek imkanı elde 
edilmiş olacaktır. 

" Yurdumuzun Bayındırlığı 

MADRITTE 
Komonist isyanı bastırıldı 

yolunda belediyelerimize verilen 
ödevin devrimize layık bir ıu .. 
rette baıarılmasını temin ede
cek esbabın başında, varidat 
meselesi ve para temini zaru• 
retinin geldiğine şüphe yoktur. 
Aynı önemi haiz muhtelif imar 
itlerinin, varidahızhk ve para· 
sızlık yüzünden takdim ve te
hiri ile Cümhuriyetimizin takip 
ettiği sürate halel vermem~k 
için belediyelere daha uzun va· 
de ile il<razlar yapabilmek bat• 
ta gelen tedbirlerden sayılır. 
Belediyeler Bankası büyilk ve 
milhim imar işleri karıııında öde· 
me kabiliyeti azalan belediyelere 
nizamnamenin müsaade ettiği 
on senelik azami müddetle borç 
vermekte ise de bilhassa büyük 
ikrazlarda bu müddetin dahi 
kifayt:t etmediği ve lbelediyele· 
rin diğer işleri için ödünç tale
binde bulunmadıkları anlaşılma· 
sına binaen banka eıas nizam· 

Madrit 10 - Dün öğleden 
sonra şiddetli bir tüfenk ateşi 
duyulması üzerine bütün müna
kalat durmuştur. 

Saat 14 te Ünyon radyo ko
monist isyanının bastırılması 
için Madrid üzerine hareket 
eden takviye kıtalarının yak
laştığını bildirmiştir. Müdafaa 
meclisi asilerin tenkili için emir 
vermittir. Takviye kıtaları gel
diği zaman Bayrao, Kanilya ka
sabaları önünde sağlam kuvet
Jer teşkil eden komunist asker
ler teslim olmuşlardır. 

Maarifte : 

Teftişe devam 
ediliyor 

Şehrimizde bulunan Maarif 
Vekaleti umumi müfettişleri 
mekteplerden başlayan teftişleri
ne devam etmektedir. 

Dün de şehrimiz maarif mü
dürlüğünün yıllık muamele ve 

çalışmaları üzerinde teftişlerde 
bulunulmuştur. 

-~-<-

Bozdoğan avcıları 
Siireklere devam ediyor 
Bozdoğan (Hususi) - Kaza

mızıo Halkevine bağlı avcılar 
kulübü bu pazar Kavakla kö· 
yü mıntakasında 150 kişilik bir 
sürek tertip etmişlerdir. Bu sü· 
rekte 6 domnz vurulmuştur. 

Avcılarımız bu {hafta da Ka
zandere mıntakasında bir sürek 
tertip edeceklerdir 

~· .... 
Halk evi 
başkanlığından 

13 mart pazartesi günü veri
leceği ilin edilmiş olan müsa
mere şimdilik tehir edilmiştir. 

Resmi binalara giden sokak
larda tanklar dolaşmaktadır. 
Umumi binalara ancak hüviyet 
varakaları gösterenlerin girme
sine müsaade edilmektedir. 

Madridin içinde müdafaa mec· 
lisi aleyhtarı bir takım insan
lar asker üzerine ateş etmişler
dir. Saat 16 da Madridin baş
lıca mahallelerinde sükunet hü
küm sürmekte idi. 

Komonistler Havas ajansı 

muhabirini tevkif etmişlerse de 
iki saat ıonra serbest bırak
mışlardır. 

Çekoslovak 
kabinesi 

Prağ 10 - Çekoslovak reısı 
cumhuru kabineyi azletmiı ve 

namesinin 4 cü maddesinde tes 
bit edilen on senelik • mllddetin 
15 seneye çıkarılması belediye
lerin teşebbüslerini genişletece
ğinden mezkur maddenin ilitik 
proje dairesinde tadiline zaru· 
ret basıl olmuştur.,, 

Belediyeler bankasının umumi 
heyetine te-klif edeceği yeni 
dördüncü madde şudur: 

"İkraz müddeti bir seneden 
on beş seneye kadardır. Her 
ikraz talebi idare meclisince 
tetkik olunur.,, 

kabineyi teşkile yalnız üç nazır •li• . 
tayin etmeğe karar Vermiştir, u A r s 

Mahalli radyo lslovaklara bi- mumı mec I 
tap ederek Islovak mubtariye- Bozdoğan azalığına Hak-
line halel gelmemiş olduğunu kı Siber seçildi 
Buhemyaya bağlı olmıyan bir Münhal bulunan ' Bozdoğan 
İslovakya asla mevzubahs ol- umumi meclis azalığına Hakkı 
madığını bildirmiştir. Siberin seçildiğini memnuniyetle 

-..-·- öğrendik. 

Bugünkü 
Hava durumu 

Yurdumuzun şimal ve garp 
bölgeleri Rusyaoın alçak, diğer 
bölgeleri Doğu Anadolunun 
yüksek tazyiki altında bulundu
ğundan bugün havanın cenup 
ve şark bölgelerinde kapalı ve 

mevzii yağışlı, diğer bölgelerde 
bulutlu geçeceği, rüzgarların cc· 

nup ve şark bölgelerinde şimal
den, diğer bölgelerde cenuptan 
orta kuvette eseceği tahmin 
edilmektedir. 

Kendisini tebrik eder ve mu
vaffakiyetler dileriz. 

Halkevi kurslar 
şubesi başkanlı-
ğından: · 

Açılacağı cvvdce ilin edilen 
dikiş, nakış ve çiçek kursu bu 
gün aç•lacak ve derslere başla
nacektır. 

Derslere, Halkcvi yukarı salo
nunda her gün saat 9-1213-16 
araıında devam olunacaktır· 

Kayıtlı ve yeniden kaydolu· 
naca talebenin bulunmaları 
rica olunur. 
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Z 1RA1 DAVALARIMIZ 

Rastık ve Sürme Yüzünden 

BUGDA YLARIMIZ 
Senede en aşağı 25.000.000 liralık 

bir zarar görüyor 
BU ZIY ANI NASIL ÖNLEMEK KABiLDiR? 

Tllrk köylilsüniln çocuklariy-
le birlikte bütiln bir yılda 

çalııarak elde edecakleri mah· 
ıuller, sürme ve rastık denilen 
mantari iki hastalığın tahrip 
edici tesirlerinden kurtarılacak 
ol11r1a en bllyilk milli gelir o· 
lan buğdaylanmızda ıenede, 
600.000 ton fazlalıkla yirmi beı 
milyon lirahk bir artıt daha 
g6rftlecektir. 
Çok yağmurlu yıllarda, bu has

talıklann mahsullerimiz Dzerio
de yapbğı zarann niıbeti ytızde 
ellf yi geçtiği ve normal seneler
de bile 20-25 den aşağı düşme
diti tee110rle g6rillmektedir. 

Senede yirmi beı milyon lira 
gibi yalnız bir mabıul nzerinde 
bftyilk bir ziyan tevlit eden bu 
hastalığı &nlemek için icabeden 
tedbirlerin alınma zamanı artık 
gelmi,tir. Nitekim dtınyanın 
her yerinde, buğdaylann bnynk 
1'ir afeti sayılan bu hastalıkları 

gelmeden aldOrmek için, her devlet 
kendi hususiyet ve iklim ıart· 
lanna uygun kanuni ve fenni ted· 
birleri almıştır. 

Ekinle kemale erip henüz biç· 
me zamanında iken batakların 
içerisinde bulunan ve ha•talık· 
tan kurtulmuı olan buğday ta
neleri hangi usul ve vasıta ile 
biçilip harman edilirse edilsin, 
bunların arasında kalan hasta
lıklı, batak ve taneler siyah to
humlar, sağlam kalan buğday
lara da tohumluk bakımından 
tehlikelidir. Ve piyasadaki kıy
metleri de ber zaman düşüktür. 
Bu nevi buğdayların kara de· 
iirmenlerinde yapılan unları 
ile piıirilen ekmekler umumiyet
le siyahtır. 
Hulisa, hangi bakımdan bakılırsa 
bakılsın, sürme ve rastık denilen 
bu iki hastalıiın memleket çift
çisine ve binnetice bütün millete 
yapbgı ziyan mikdarı yirmi beş 
milyon liradan asla eksik de
ğildir. 

Bu haıtalıkların çaresi yok 
mudur 1 Elbette vardır. Hem 
de pek kolaydır. En aıağı alt
mıı ıenedenbcri bu hastalıkları 
6nlemek için dünyanın her ye
rinde tedbirler aranmış, çareler 
bulunmuı, iklim şartlarına göre 
çeıitli ilaçlar da meydana ge
tirllmittir. 

Buğdaylarımızda bu iki has· 
talıktan dolayı her aene vukua 
gelea en qağı yirmi bet mil-
yonluk zarar if ini gelişi güzel 
bir mtıtalaa olıun diye yazmı
yorum. Bu, yirmi yıldan fazla 
bir zamandan beri müşahede 
ve tetkiklerle edindiğim kanaa- · 
tin mahsülüdür. Bu ba~ımdan, 
yalnız buğdaylar için değil, 

alelumum hububattaki, hastalık
lar iti bqlı baıına, memleketin 
zirai bir divaıı olarak millet 
ve cleYletçe ele alıumalıdır. 

Hububat haıtalıklan, ilim ba
kımından bütüa ıiraat mektep· 

Yazan : Tahsin Çoıkan 
leriyle, enstitümüzde esaslı ola
rak tedris edilmekte olduğu 
gibi, bu mevzuu, tetkik eden, 
Ziraat Vekaletinin baştan An
kara, İzmir, Adana olmak üze
re muhtelif yerlerde nebati 
hastalıklarla uğraşan enstitü
leri vardır. 

Yurdun bazı yerlerinde to
humların ekilmeden önce, bü
yük çiftliklerle meraklı çiçftçi· 
ler tarafından iliçlandıklarını 
yakinen biliyorum. Ancak yedi 
milyon hektarı mntecaviz çeşit
li hububat ziraati yapan mem-
leketimizde, ilaç tatbik olunan 
yerlerimiz nazaridikkati celbet
miyecek kadar azdır. İşte bu
nun için bu mühim mevzuu 
cerri bir surette ele almak la
zımdır. 

Hastalıklar için dünyada bu· 
lunmuş çeşitli, bir çok müessir 
ilaçlar vardır. Ancak, memle
ketimiz umumiyetle kurak ik
limler arasında sayıldığı için, 
sonbaharda ve zamanında ek
mek imkan hasıl olmadığından 
sulu ilaçlarla, ilaçlanan tohum
ların çok defa fayda yerine za· 
rar verdiği görülmektedir. Bu
nun için iklim ,artlarına uygun, 
toz iliçları tercih etmek, ve bu 
işler üzerinde çahıan zirai ilim 
mfiesıeselerimizin seçeceği mü
essir ilaçları kullanmak icap 
eder. 

Memleketimize hariçten gelen 
ilaçlar, fenni bir kontrola tabi 
olmadıkları için, hazan da ilaç· 
lardan beklenen faydalar elde 
edilemiyor bunun için; 

1 - Başta buğday olmak 
üzere, alelumum. hububat to
humlarının ekilmeden önce iliç· 
lanmaları, zirai bir prensip ola· 
rak ele alınmalı; 

2 - İlaçlanma, prensip ola· 
rak kabul edildikten sonra 
memlekete hariçten girecek i
laçların kontrolü hakkında ka
nuni müeyyedeler konmalı ; 

3 - İlaçları memlekette te
min edecek müessese kurulmalı; 

4 - Memlehet ihtiyacına ye· 
tişecek miktarca ilaç imal eden 
müessesaler yapılıncıya kadar, 
hariçten ilaçlar toplu olarak 
ziraat vekaleti tarafından geti
rilip ehven fiyatla çifçiye ve
rilmelidir. 

Halen hariçten getirilen, ilaç· 
larla bir kilo tohum için vasati 
yirmi para sarfedilmektedir. 
Eğet bu Hiçler memlekette ya
pılırsa kiloda yirmi paralık bir 
masrafın on paranın da altına 
düşeceği yapılan hesaplarla 
anlaşılmışbr. 

Memlekette yetişecek kadar 
ilaç imai etmek için kurulacak 
bir fabrikanın tesis masrafının 
1,5-2 milyon arasında olacağım 
bu işin teknik kısımlariyle ala
kalı sözüne inanılır şahsiyc;tler 

söylenmektedirler. 
Tohumların ilaçlanma işi esas 

Söke ye --·-
Turunç fidanı 
gönderiliyor 

Söke narenciye fidanlığında 
yetiştirilmek üzere Ziraat dai· 
remiz vastasiyle temini isteni
len turunç fidanlarından evvel· 
ce gönderilen 375 e ilave ola
rak, dünde 200 fidan gönderil
miş olduğu haber alınmıştır. 

B. Tevfik Karade
mirin emri geldi 

Vilayetimizin bir buçuk yıl 
münhal mektupçuluğunda bulu
nan maiyet memuru B. Tevfik 
Karademirin Şarki Karaağaç 

kaymakamlığına tayinini evvel· 
ce yazmıştık. 

Tevfik Karademirin tayinini 
resmen bildiren emir, dün vila· 
yetimize gelmiştir. 

işgüzarlığı, açık kalpliliği ve 
idare başındaki samimi otorite· 
siyle vilayetimizde ciddi bir 
sempati uyandıran Tevfik Ka· 
rademirin, martın sonlanna doğ 
ru vazifesi başına gideceğini 
öğrendik. 

Kendisine hayırh yolculuklar 

ve yeni vazifesinde büyük ba
şarılar dileriz. 

Karacasu Halk
evi faaliyetleri 

Karacasu ( Hususi ) - Yeni 

Halkevimiyin her şubesi, çalış
ma programlarının tatbikine 

başlamışlardır. Bu cümleden o
larak, temsil kolumuz dün ak· 
şam (Akın) piyesini büyük bir 

muvaffakiyctle temail etmişler
dir. 

Temsilden doğan heyecan, 
muhitte Halkeviue karşı daha 
başka bir bağlılık uyandırmış· 

tır. 

Bütün ilçe Halkevimizin mad-
di ve manevi ihtiyaçlarını temin 

için elbirliği etmişlerdir. 

lı bir mesele halinde ele aldık

tan sonra, yalnız buğdayların 

değil, bütün, arpa, yulaf t gibi 

hububatında ekilmeden önce 
ilaçlanmaları icap edeceğinden, 

•enede Türk köylüsünün yalnız 

buğdaydan en az 25 milyonluk 

zarar miktarı, arpa, yulafa da 
teşmil edilecek olursa, milli 
servetin bu iki hastalık yüzün· 
den 40 milyon liradan fazla bir 
zararla' karşılaştığı acı da olsa 
mutlaka görülecektir. 

Köylünün tez elden kalkm

masiyle, milli gelirin artmasıo1 
candan istiyen hükumetimizin, 
buğday davamızın, mühim ve 
esaslı prensiplerinden birini teş· 
kil eden tohumların ilaçlanma 
işini eline alacağından eminim, 

Muzur hayvanlarla. mücadele komis
yonu to~landı, mücadele için yeni 

kararlar verdi 
Toplanacağını evvelce yazdı

ğımız vilayet muzur hayvanlarla 
mücadele komisyonu evelki gün 
fıbay Özdemir Gündayin baş
kanlığında toplanmıştır. 

Ziraat müdürünün muzur hay
vanlarla mücadele şeklinin 
programlı ve bu i~lerle uğraş~a 

mükelleflerin ihtiyaçlarını yerin· 
de karşılamağı istihdaf eden 
izahatından sonra mücadele 
şekli bir kaç madde üzerinde 
toplamlmışhr. 

Bu maddelerden birine göre 
evvelce komisyon karariyle ·av· 
cılara her ku}•ruk başına veri· 
len 25 gram barut ve 2 kur
şunun tatbikat sahasında iste
nilen faydayı temin etmediği 
ve bu miktar av malzemesi baki 
kalmak iizere illveten ve sürek 
mahlinde, sürekçilere; köy maz
batasiyle tevsik edilmek şartile 
barut ve kurıun dağıtılması 
karar altına alınmıştır. 

Maddelerden diğer mühim bi
ri de ova köyleri mıntakasın· 
da mevsim icabı domuz nevin
den muzır hayvanlar bulunma
dığı bu mevsim de bu nevi hay
vanların dağ köylerine çekildiği 
göz önünde bulundurularak bu· 
köylere evelce tarh edilen mü
kellefiyetin azaltılması ve bun
lar üzerinden kaldırılan mükel
lefiyet nisbetinin dağ köyler 

halkına zammının icap edeceği• 
ni göstermektedir. 

Bazı köylerde muuzr hayvan• 
larla mücadele ile milkellef o• 
lanların bu mükellefiyetlerini 
ifadan ictinap ettikl~ri görill· 

mekle kendilerine ictinap ettikleri 
niıbette para cezası tarhı ela 
kaydedilmektedir. 

Karga ve ıaksaganla mlıCa• 

cadeleyi her fırsattan i.tifade 
etmek şartiyle teksir etmek li· 
zumiyle her karganın diri ve 
alüıftnfin 5 ve yumurtalarını• 
beherinin 1 kuruıtan satın alın• 
ması için ziraat vekiletinden ""' 
bir miktar tahsisat iıtenmiftir. 

Kargaların altı ve dtrilinin 
ve bunlara aid yumurtalann ıa· 
tın alınacağını k6ylere ve hal• 
ka tamim etmek te, komiliyanca 
verilen Yararlar arasındadir .. 

Komisyon incir ve nznmleri
mize mühim zararlar iraı eden 
eşek arılariyle de mlkadeleyi 
mevzut>asetmiıtir. 

Halen mülı! kkah olarak kuytu 
yerlerde soğuklar müıaasebetile 
uyuıuk hallerde bulunan qek 
arılarının uyaamadan evvel 
imhası için mükellefiyet usullle 
tedbir alınması da kararlaştırıl • 
mııtır. 

Her eşekarııı 10 paradan sa· 
tın alınacaktır. 

Fütbol Liklerinin 
Yeni fiküstürü 

Beden terbiyesi Aydın bölge
si fütbol ajanlığından : 

939 bölge fütbol birincilikleri 
Lik heyetinin son toplanmasın· 

da Mendrsspor kulübünün Sü
mersporla birleşmesi üzerine 

tahaddüs eden yeni vaziyet der 
layısiyle evvelce hazırlaamq .e 
neşredilmiş olan · fiktıstlttlbı ta
diline zaruret hasıl olmuıtur. 
Lik heyetinin haztrladiğı fj)LIUj

tür aynen aşağıya çıkarılmııtır. 

Birinci devre 
Klüp Tarih Saat Saha Hak~m 

Çine Söke 26/3/939 14 Aydın Naim 
Aydın-Karap. 

" " 16 " 
Er cm 

Karap. -Çine 2141" 15 ,, Naim 
Aydın Sümer 

" " 12 Nazilli lzmirden gele· 

Karap.-Söke 914 ,, 14 Aydın Halid 
Çine-Sümer 9141939 16 " Erem 

Sümer Karap. 16/4/933 14 " Naim 
Aydın-Söke il ,, 16 " 

Erem 

Çine-Aydın 23 il 14 
" 

Naim 
Söke-Sümer " il 14 Söke Erem 

• 
ikinci devre 

Çine - Söke 30/4/939 14 Aydın Nainı . 
Aydın - Karapınar il 16 il Ere .. 
Karapınar - Çine 7151939 14 il Naioı 

Sümer - Aydın " 16 
" 

İzaıirdeıt 
Karapınar - Söke 14151939 14 

" 
Halit 

Çine - Süme " 
16 " 

Erelll 
Sümer - Karapınar 21/5/939 12 Nazilli Halit 
Aydın - Söke ti 14 Aydın Nailll 
Çine • Aydın 28/5/939 14 " 

Nailli 
Söke - Sümer " 

12 Naıilli Erelll 
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SAYI ı f'l6. 

CUMARTESİ 11/3/39 
ANK<AR;4. 'R-AD YO U 
DALGA UZUNLUCU 

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

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

20 Kw. . 

13.30 Pl'agram 

13.35 Mdwtk (Çigan ve 1aire
Pl. ) 

14.00 Memleket saat ayarı, 
ajanı, meteoroloji haberleri. 

14,10 Türk müziği (Faııl heyeti) 
Çalanlar: Vecihe, Ruıen Ferit 
Kam, Cevdet Kozan. Okuyan: 
Melek T okg6z. 

14.40 15.30 Müzik (Cazband· 
Pi.) 

17.30 Prk'tam 

17.35 Milzik (Danı 1aati-Pl.) 
18.lS Türk mDziği (Faıd he-

yeıi • Celil T okıe.t ve arkadaı· 
ları.) 

19.00 Koauıma ( Dlf politilta 
hadiıeleri) 

19.15 Tilrk müıigi (Halk mu
ıikisi) 

ı . 
Orta Anadolu koşma \fe til • 

kileri. 

Saz falti Sivaah aşık Veyıel 
ve lbrchinf . 

19.30 Tôri< 111ilziği. 
Çalanlar: Vecibe, Ruşan F e

rit Kam, Cevdet Kozan Meıut 
Cemil. 

Okuyan : Nuri Halil Poyraz. 
1 - Zavil perıevi. 2 - Faik 

beyin Zavilkirı • Y akdı cinll 
bezıni. Güftt : Nedimin. 3 -

Haıim beyti. - Zavil şarkı- lı
terıen gel ·gidelim. 4 - Dede· 

nin - Mahur şarkıaı - Gönill adlı 
bülbillüm . V.r. 5 - Dedenin -
Köçekçe türküleri. 

20.00 ~jans, meteoroloji ha-
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Temsil (Fuzuli gecesi) 

Tertibederı: lbrahim Delideniz 
Temsile Ankara radyosu küme 

okuyucular'ı Meıud Cemilin ida
ittirak edecektir. 

21.15 Memleket saat ayarı. 
21.15 Eıbam, tabvilit, kam• 

biyo • nukut borsası (fiyat). 

21.25 Folklor saati (Halk mu
ıikimiı ve garp musiki tekniği). 
Halil Bedi yönetgen, Sadi Ya· 
ver Atman, Cemal Reıit. 

22.00 Haftahk posta kutusu. 

22.30 Müıik (Küçük orkestra
Şef: Necip Aşkın). 1 - Koch

nıann - Her zaman için dost 
(Marş). 2 - Blume - Güneşte 
(Yalı). 3 - Thaler - Kukuk 

Polka. 4 - Vollgraf - Kalbim 
•tkla doldu ( ağır valı ), 5 -
Bizet • Arlezyen süiti No.1 a) 
Prelude b) Menuetto c) Adagi
ctto d) Garillon. 

23.00 MOzik (Cazband • Pi.) 
23,45 24 Son ajens haberleri 
~ Y•nnki program. 

n 

ilan 
İzmir maliyetıindeo alınmış 

olan 1333 numaralı tekaüt ima. 
aş cilzdenıma ait senedi resmi
Yeyi zayi eyledim hükmü olma-
dığı ilin olunur. 1191 

Hüseyin Hasnü Konakçı 

.. 
dın icra 

m-emurlurJundan 
938/1869 
938/2192 

Alacaklı : Kötk kooperatifi 
ve Ayetinda AvulCat Reşat Altay. 

Borçlu : Köşkte çerçi İsmail 
karısı ve Hasan Hüseyin kızı 
Raziye. 

Sahlan ~ayri menkuller : . 
1 - Taponun Ağustos 933 

tarih ve 6 numarasında · kaY'tla 
Köşk nahiyesi demlryolu mev
kiinde bef dönOm ve aynen 
metre muralil>aile çevrilişinde 

4595 metre muraBbaı incir bah· 
çeıidir. 

içinde 1 adet zeytin ağacı ile 
muhtelif Uzilmü havi 3.5 dönum· 
lilk saha kısmında 640 adet as· 
ma çubuğu ve selize bahçesi 
halinde olup 7 ağaç portakal 
1 Turunç ve havudu bir kuyu 
ıu ve saii' mulitelif meyve ağaç· 
ları 14 incir ağacı birde iki 
katlı llıt katta iki oda bir sofa 
ve alt liatta foprak l>ir oda ve 
mutfa1' mevcuttur. 

Hudutlan : şarkan Süleyman 
ve balen sahiöi senet bahçesi 
garlien tapuca yol lialen evka
fın bey bahçesi cenul>en demir· 
yolu şimalen yol ile çevrilidir. 

Kıyıneti : Heyeti umumiyesi 
1300 lita 'kıymetindedir. 

2 - Tapunun Teşrinievvel 
934 tinli ve 5 oumaraıında ka· 
yıtlı Köşk demıryolu mevkiinde 
4595 metre murabbaı sahada 
32 hiııede borçluya ait 22 his
seli incir l>ahçeıidlr. İçinde 6 
atlet büyük 7~ knçült fidan 2 
ilelt 3 nar vo ıait: nıeyve ağa· 
cı mevcuttur. 

Hududu : Şarlean tapuca· HU· 
ıeyin bahçesi yazılı isede Hü· 
ıeyin bahçesinın garp hududu
nu teşkil ettiği ve ı rkan hali 
hazır Sadıktan geçme Arnavut 
Halit zevcesi Hafize bahçesi ol· 
duiunu ve şlmalen yol cenuben 
demiryolu ile çevrili bulunmuş· 
tur. 

Kıymet: Bu bahçenin tama
mma 490 lira ve sablan hisse
yede 275 lira kıymet takdir 
edilmiıtir. 

Satışın yapılaca&"ı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 18/4/939 

tarihinde Salı günü saat 15 te 
ve temdit arttırmasınıo· 3/5/939 
tarihinde Çarşanba günii ayni 
aaatta yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrime11kulün artır 
ma şartnamesi ilin tarihinden 

itibaren 3812192 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyeo ntımarasanda 
herkesin görebilmeıi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan faz
la malüınat almak isteyenler, 
işbu şartiıameye ve 939/1326 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymebn % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
Iarla diğer alAkadarların ve ir-

Hfak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul ·üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilAn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra • 
kı mllsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildh nıeleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 

sicilile sabit olmadıkça 

bedelinin paylaşmasından 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır-

- AYDIN - • 
.. .. may)l iştirak edenler artırma 

ıırtoam~ıieı okumut ve lüzum· 
!u maliımat almış ve bunları 
tamamen kaliul etmiş ad ve 
itil>ar olutiurlar. 

Doktor Şevket Kırbaş 

. . 
5-Tayin edilen zamanda gayri 

Memleket hastanesi bakteriyolo§" v 
entani hastalıklar mütehassısı 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok arbrana ihale edilir. 
~ocak artırma beaeli muham· 
men kıymetin yüzd~ yetmiş 
beşini bulmaz veya satış iıtiye· 

Muayenehanemi Nazilli k&prUıü kerıuıactald tapuı:u 
Süleymanın hanesine naklettim. 

nin alacağına ruchanı olan di· 
ğer alacaklılar bulunup ta be-

liastalarını her fDn aaat yediden sekize kadat Y• 
öğleden sonr ıaat üçten altıya kadar kaliul ed~r. İd~ar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlıl~h ıcra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pınomo-
torakıi ile hastaları tedavi eder. (971) 

del bunların o gayri menlfol ile 

hm~e~m~a~a~annın~~ ·-~-~--------~~~~~-~---~~-
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki ilin kalnıak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on l>eşinci Aydın icra Memurlu· 
günü ayni saatte yapılacak 1 ğundan 
artırmada, bedeli satış istiyenin 1 939/1198 
alacağına rüchanı olan diğer Alacaklı : Aydın Germencik 
alacaklılann o gayri menkul j nabiyeıioin Dere köyünden Ô
ile temin edilmiş alacakları mer oğlu Hamit. vekili avukat 

i 
mecmuundan fazlaya çıkmak Reşat Altay. 

şartile, en çok artırana ihale j Borçlu: Sökenin yeni cami 

edilir. Böyle bir bedel elde mahallesinden makinist Haaan 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve \ Satılan mal: Dere köyde ve 
ıabş talebi düşer. halen alacaklımn mGlkü olan 

6 - Gayri menkul kendisine , bina içinde mevcut sıcak kafa 
ihale olunan kimse derhal veya sistem un makinesi beton üze• 
verilen milhlet içinde parayı 1 rinde tesbit edilmiştir. 
v~rmezse ihale kararı fesholu- J, Halen üzerinde iki. volant piı 
narak kendisinden evvel en yük· ton tırnak iki dişli iki pele Ye 
sek teklifte bulunan kimse arz 1 öprü ve köşler mevcuttur. 
etmit olduğu bedlele almağa 1 Binanın dış tarafında da ek
raıı olursa ona, razı olmaz veya ı soz tulumba vardır. Makinanın 
bulu~mazsa hemen on beş gün 1 kafası iki seksen ve yatakları 
müddetle arttırmaya çıkarılıp ve daha bir çok alitı noksan· 
en çok artırana ihale edilir. iki dır. Ve halen kabili istifade 
ihale arasındaki fark ve geçen değildir işlemek imkAnı yoktur. 
günler için 0oS den hesap olu· Satışın yapılacağı yer ve gü-

dir. % 2,S dellAliye ve teılim 

maırafları mütteriye aittir. Sa• 
tılan mal yedi emin ııfatiyle 

dere köyden Hamit Karacaya 

teslim olunmUf oldutunllan iı• 

t eklilerin mahallinde iitiip i6r
meleri ve ona göre artırmaları 

lizımdır. Birinci artırmada mal 

o0 15 ni bulmazsa ikinci artır• 

maya bırakılır. Ve ikiniil artar• 
mada en çolC artbra a ihale 
edilir. Satış bedeli derlial •oya 

verilen mühlet içinde ve'tibnezte 
ihale kararı fesholunur, Ve ye· 
niden artırmaya çıkarıhr. Ve 

iki ihale arasındaki fark Ye ~
be,ten hesap olunacall faizler 
ilk müşteriöen tahıil olunur. 

isteklilerin öu artırma tartna· 

mesi daireıinCle aatııa iıtirakla-

lazımdır. 1192 
- --- · 

nacak faiz ve diğer zararlaı nll: Aydiiı Dere köyde makina 

· ayrıca hükme hacet kalmaksızın ve alitın bulunduğu bina önün-
memuriyetimizce atıcıdan tahsil de yapılacaktır. 

........ Ali<>ne ıeraiti ·--ı 
1 Yılhtı lier yer için 6 lira. 1 
f • Altı aylıfı 3 liradır. f 
i İdare yeri: Aydında C. H. J 
; P. BuımeYI. l 
: l . 1 ıazete~ ait ya.zıl&i' iç D ~ 

oluuur. (133) Birinci arhrma: 20/3/939 pa · 
Bir garyrı menkul yukarda zartesi saat 10 da 

g6sterilen 9/3/939 tarihinde İkinci artırma: 23/3/939 per· 
Aydın icra memurluğu odasında şembe günü ayni ıaatta. 

l Takdir olunan muhammen ışbu ilan ve gösteri en artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı kıymet : Yalmz 100 liradır. 

1193 Şeraiti: Satış peşin para ile· ilin olunur. 

İ yazı itleri müdilrlütfine, ilin .. ~ 
l lar için idare müdilrlütüne ! 
j 'DÜracaat edilmelidir. i 
:.... .... --.... -........................ . 

imtiyaz allblbl n Umum! Nqrl7at 
MQdllrQ ı Etem Mendr ... 

BUıldıiı yer 
CHP Bunaevl 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik1 En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Suna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 
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HUSUSi MUHASEBE M0D0RL0GONDEN: 
936 ıcnesinde Aydın merkezinde yapılan arazi tahririnde tahrir komiıyonunca teıbit edilen •faziye oılitoalllk olup kanunt . ikaısı•tıllılarlle k""""" 

tebliğat yapdabilecek kimseleri belli olmayan mükelleflere ait ihtarnameler aıağıya çıkarılm1ttu. 
2901 numaralı kaaunuıı 8 inçi maddeıile bu ka'luuq iıab ed4;Q ikinçi taUsıaıtn.~meni«ı 7 iQci ~dcle•i 1111"ibiıacıo . koyfiyct t•blli ••k•mıa• kaim o&..ıc 

lıcre ilin olu o ur. 

Tahrir KıynıetJ Verw!ıl 

Sıra No. No. Cinsi Hektar Mahallesi Mükellefin l-.1 Ar. Metre. Llra K. Lira K. 
Cilt Vuak 

No. --- --- --- --- --- --- --- - - ------ ____________ ,... ...... ------
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

32 
33 
37 
54 
55 
62 
79 
80 

212 
215 
217 
221 
224 
225 
233 
43 
3 
7 

19 
43 
57 
83 
94 
96 
97 

262 
263 
271 
285 
290 
301 
307 
309 
310 
311 
316 

1 
5 
9 

11 
199 
206 
207 
48 
72 
85 
16 
17 
18 
20 
22 
23 
25 
26 
32 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
49 
54 
56 
58 
57 
59 
60 
61 
69 
70 
73 
76 
79 
82 
86 
91 
92 
96 
98 

Arsa 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
it 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
"' 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

\3 adet ~~yUa 

Arsa 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"' 

3 
2 

2 
2 
1 
3 
1 

1 

2 

2 
1 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

32 
4 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 

37 
3 

75 
82 
91 
56 
89 
S4 
99 
70 
93 
30 
17125 
17 
11 
16 

94 
77 
49 
38 
45 
2 

75 
40 
29,75 
22 
73,30 
29,15 
13,25 
41,50 
19,25 
19,50 
18,50 
17,50 
30,75 
85 
30 

4 
58 
35,51 
14,50 
19 
17 
28 
5 

98 
93 
35 
79 
6 

20 
47 
5 

10 
82 
87 
48 
30 

6 
15 
30 
26 
52 
40 
76 
53 
60 
5 

16 
81 
76 
13 
27 
26 
24 
7 

36 
1 

13 

84 25 
60 90 
18 70 
84 60 
87 30 
31 20 

155 60 
61 60 
59 40 

102 00 
55 80 

207 00 
69 00 
68 00 

105 50 
29 00 
60 
28 20 
26 55 
42 33 
20 70 
58 00 
17 34 
35 00 
21 00 
14 88 
11 00 
40 43 
72 88 
26 50 
62 25 
28 88 
58 50 
55 50 
52 50 
76 88 
74 00 

178 40 
104 00 
46 40 
97 53 

107 25 
29 75 
54 25 
43 20 
36 75 
19 60 
18 60 
33 75 
44 75 
21 20 
24 00 
29 40 
18 90 
49 50 
41 00 
39 15 
37 00 
32 50 " 
26 50 
40 25 
13 ()() 
22 60 
15 20 
14 04 
17 60 
15 30 
16 00 
20 50 
32 16 

144 30 
44 
28 25 
20 15 
37 80 
67 20 
37 45 
25 20 
10 10 
11 30 

/ 

42 
30 
10 
42 
44 
16 
78 
31 
30 
51 
28 

1 03 
35 
34 
53 
15 
30 
14 
13 
21 
10 
29 
09 
18 
11 
08 
06 
20 
36 
13 
31 
14 
29 
28 
26 
38 
37 
89 
52 
23 
49 
54 
15 
27 
22 
20 
10 
09 
17 
22 
11 
12 
15 
09 
25 
21 
20 
19 
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Hilmi, Ahmet o. Mebıaet 
Hüıeyin 

Şerif Ali 
Ayıe ve Emine 
Hasan oilu •• İsmail 
Raziye 
Hüseyin 
Fatma ve Dudu 
Tevfik, Haıibe, Fatma 
Şerife 
Esma 
Afife 
Emiray9e 
Abdurrabim vereseıi 
Gülsüm 
Şakir Şevki B. 
Ôlii Salih vereıeıi 
Mehmet o. Ahmet, Halil İbrahim k. fatma 
Halil o. Mehmet o. ali, Mehmet, K. Dudu 
Ahmet k. Fatma, Ali o. Ali Daim ut 
Fatma o. İbrahim ve lsmail 
Muhacir Ane H. 
Haıan Fatma •e Melek 
Mustafa o. Mehmet ve Ahmet, k. Fat•a 
Ômer o. Mehmet, o. •e kızları 
Hatice 
Hatice ve Mehmet 
Hüseyin 
Esma 
Hafız Ali 
Ahmet Kadri 
Ahmet, Kübra, Zehra, Kadri 
Topal hafız lbrabim 

" " ,. 
Hüseyin Ef. 
Giilsilm 
Şaziye 

Arif 
Ali Fatma 
Mehmet 
Mustafa Ali 
Hayriye 
Hur oğlu zevcesi Hafiıe 
İbrahim 
Hasan Rahmi 
Halil 
Fatma ve Naciye 
Arap Mehmed 
Osman ve Ziya 
Ali K. Hayriye 
Mustafa 
Ali 
Kübra 
Mehmed ve Zeliha 
Mustafa 
Hamdiye 
İsmail 

" Mustafa 
Hasan Hüaeyin 
Muıtaf a 
Kübra 
Havva ve Abdullah 
Mebmed 
Fatma 
Gülsüm, Ayşe ve saire 
Meıilde 
Fatma 
Aşçı Yusuf 
Sadak ve saire 
Şadiye ve saire 
Memed Sabri ve Ayşe 
Ayıe 
Zebra 
Hediye 
Ahmed çavuş 
Bahri ve Ayp 
Ali ve Hediye 
Dudu 
Hatice 
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