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Sayısı : 100 Para 

Muğla 
Vilayetinde yol 

faaliyeti 
Yeni bir beton köprü 

daha yapıldı --·-Muila 2 - Muğla Tavas yo-
lu üzerinde bir betonarme köp
rü y pılmııtır. Kaza yollarında
ki tahta köprüler betonarmeye 
çevrilmiıtir. Kalan beş altı tah· 
ta menfez de önümüzdeki yıl 
içinde betona çevrilecektir. 

Hatay hükumeti 
Para ihracını tahdit etti 

Antakya 2 - Hataydan ec· 
nebi memleketlere gideceklerin 
25 Türk lira~ından başka para 
çıkarmaları yasak edilmiıtir. 

a.a. 
~ 

Tamşuvar takımı 
Ankar m uhtelitine ynildi 

Ankara 2 - İki Maç yapmak 
üzere bu günkü ekspresle bura
ya gelen Romanyanın Tamşuvar 
takımı 19 Mayıs stadında An-

:kara muhteliti ile yeptığı maç
ta 4 • 2 mağlup olmuıtur. Tam
ıuvar takımı Cumartesi günü 
ıkinci maçını tekrar Ankara 
muhteliti ile yapacaktır. 

a.a. 

Japon yada 
Müthiş bir infilak oldu 
Bir çok ölü ve yüzlerce 

yaralı var 
Honaka, 2 - Bir mühimmat 

deposunda şiddetli bir infilak 
olınuıtur. En ıon alınan malü-

~~ta göre on kiti ölmüş, kırk 
ıkı ki i ağır yaralanmıştır. Beş-
Yilz hafif yaralı vardır. Kırkse· 
kiz kiti bulunamamıştır. İnfila· 
kın şiddetinden yüz ev 
harap olmuıtur. 

-..00••-

Çin harbi Japonya. 
ya kaça mal oldu 
. Tokyo, 2 - Şemban gazetesi 

Çın harbi için yapılan masraf-

~;r .. ı rnevıubahs ederek Çin ih-
1 ifının Japon hükümetine on

bir ·ı . nıı yar dokuz yüz doksan 
~ron yene mal olduğunu ve 
t·~.us batına 120 yen isabet et-
1fltü Yazıyor. a.a. 

~--

Mareşal Pepenin 
Bergus elçiliği muvak

kat imiş 
Paria 2 - İyi malumat alan 

;:lıfillerd~ .. Mereı~~ w. Pepenin 
. . rguı buyuk elçılıgıni üç ay 
ıçın kabul ettiği söylenmektedir. 

a.a. 
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P AZARTESIDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SlY ASI HALK GAZETESi 

• • 
ismet in önü Milli Şef 

· ıstanbulu Şereflendirdiler 
Üniversite gençliğinin ve halkın coşkun tazahüratile karşı

lanan Cumhur Reisimiz Dolmabahçe sarayına gittiler 
Ankara (A.A.) - Reisi cum· 

hur İsmet İnönü bu akşam saat 
22 de hususi trenleriyle lstan
bula gitmek üzere Ankaradan 
hareket etmişlerdir. Reisi cum
hur ve refikası İstasyonda Bü
yük Millet Meclisi Abülhalik 
Rende, Başvekil doktor Refik 
Saydam, Genel Kurmay başkanı 
Fevzi Çakmak, Vekiller, mebus
lar vekaletler ileri gelenleri ve 
halk tarafından uğurlanmışlardır. 

lıtanbul 2 - Reisicumhur 
İsmet İnönü bugün saat 10,20 
de Riyaseticumhur treniyle şeh
rimize teşrif etmişlerdir. Bütün 
binalar ve limandaki deniz \'e
aaiti bayraklarla donanmış Hay
darpaşa garının içi ve dışı irili, 
ufaklı bayraklarla süslenmişti. 

Millt Şefi getirecek trenin 
muvasalatından bir aaat evvel 
istasyon binlerce halk tarafın
dan doldurulmuş bulunuyordu. 
İstikbale gelenler arasında vali 
Lutfi Kırdar, İstanbul kuman-

Cumhur Reisimiz ismet lnönü 

danı Halis Bıyıktay, General Ali 
Fuat, Osman Tufan, Çankırı 
mebusu Feti Okyar, mebuslar
dan General Ali Hikmet, Ali 
Fuat, Rafet, Emniyet müdürü 
lstanbul müddeiumumisi, üniver-

site rektörü, Reiscumhurumuzun 
hemşireleri Bayan Seniha bi
raderleri, akrabası göze çar· 
pıyor. 

Üniversite ve darüşşefeka genç
liği ile binlerce halk Milli Şefi 
sabırsızlıkla bekliyordu. Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak lnönllnü 
karşılamak üzere Pendiğe git· 
mişlerdi. Milli Şefi Vali, lstan· 
bul knmandanı, Emniyet Mlidürü 
vagonun merdiveninde kıuşıladı
lar. Bayan Kırdar Bayan 
İnönüne bir buket verdi. 

Reisi cumhurumuz halkın coş· 
kun tezahüratı arasında gardan 
çıkarak rıhtıma dogru ilerliyerek 
Üniveasite ve Darüşşefeka genç· 
leri tarafından selamlandı. Milli 
Şef Denizbakın Suvat vapuru 
ile gençliğin ve halkın alkışları 
arasmda 10/35 de Dolmababçe· 
ye hareket etti. Reisicumhur 
saat 11 de maiyetlerile beraber 
Dolmabahçe sarayına teşrif bu
yurdular. 

~~~~=====~=-~~~~~~-~~~~======~~=======-=~-~~--

Kont Ciano Varşo- İspanyada 
vadan döndü Yeni bi;ı:;anname 

neşredilecek 

Görüşmelerin neticesi hakkında bir 
tebliğ neşredildi 

Varşova 2 - İtalya hariciye 
nazırı Kont Ciyano Viyana 
yoliyle Romaya dönmek üzere 
Karakoviden hareket etmiştir. 

Varşova 2 - Polonya hari
ciye nazırı ile İtalya hariciye 
nazırı arasında vukubulan gö
rüşmeler hakkında atideki res
mi tebliği neşretmiştir, 

İtlllya hariciye nazırı Kont 

lngiltere 
Frankoya istikraz 

vermiyecek 

-· 
Londra 2 - Avam kamara

sında bir mebusun sualine ce-
vap veren Batli İngiliz hükume
tinin general Frankoya istikraz 
vermek niyetinde olmadığını 
söylemiştir. 

1 •Bcı>··-

Yunanistan da 
Burgos hükumetini tanıyor 

Atina 2 - Gazetelerin yaz
dıklarına göre Elen hükumeti 
Franko hükumetini hukukao ta-
nımıya karar vermiş ve bunu 
Franko hükumetine tebliğ için 
Burgostaki aJanını memur et-
miştir. a.a. 

Ciyano ile Polonya hariciye 
nazırı Albay Bek bir seri gö
rüşmelerde bulunmuşlardır. Bu 
görüşmede iki hükümet arasın
da karşılıklı itimat ve münase• 
bellerinde dostluk ve feragat 
zihniyetini müşahede etmişler· 
dir. Görüşmenin esasını nizam 
ve adaletin tesisi teşkil et
mektedir 

Bulgar kralı 
Belgrattan Sofyaya 

hareket etti 
Belgad 2 - Sa Majeste Bul

gar kralı Boris Yugoslav başve· 
kilini kabul etmiş ve akşam 

Sofyaya hareket etmiştir. 

Iran veliahdı 
Mısıra hareket etti 

Berut 2 - İran Veliahdı, Mı
sır kralına aid Mabrusa yatı 

ile Mısıra hareket etmiştir. 

Bir Fransız top çekeri ya ta 
refakat etmektedir a.a. 

Madrit 2 - Hemen hemen 
daimi surette toplanan nazırlar 
meclisinin bundan böyle toplana· 

cağı mahal hakkında bir ketümiyet 
muhafaza edilmektedir. Başve· 

kil Neğri yakında memlekete 
hitap eden bir beyanname neş-
redecektir. a.a. 

Bugünkü hava 
durumu 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir. 

Yurdumuz büyük bir alçak 
tazyikın tesiri altında olduğun
dan bugün havanın bütün böl
gelerde kapalı yer yer yağışlı 
geçeceği ve rüzgarların şimal
den orta kuvvette, Marmara, 
Ege denizınde kuvvetlice, Kara· 
denizde kuvvetli eseceği tah· 
min edilmektedir. 

Halkevi spor şubesi 
başkanlığından: 
Şubemizce 19 Mart 939 pazar 

günü için kızlara 1500 metre
lik, erkeklere beş kilometre
lik bisiklet koşusu tertip edil-
miştir. ~ 

İsteklilerin adlarını şubeıni-
ze yazdırmaları rica oluuur. 

...., • .. • • 'W" ....-.--.. • .... • • • "t1"V • .. • • 

Sayısı : 100 Para 

Vilayette : 
,,.,,.....,..,,~ 

Daimi Encümen 
toplandı 

Vilayet Daimi encümeni dihı 
ıaat 15 de İlbay Ôzdemir Giln
day'ın başkanlığında haftalık 

mutat toplantısını yapmııtır. 

İzmirde ilk tütün 
fidesi dikildi 

İzmir 2 - Bugün Türkiye ilk 
tütün fideıi Bornova ziraat mek· 
tebi deneme tarlasına dikilmit· 
tir. a.a. 

Fıkra: 

İnönün'ün dersi 
Evelki akşam Cumhurrciıinin 

amerikahlara hitap eden ingi• 
li1ce nutkunu dinliyen gençler, 
acaba bu hadisenin kendileri 
için hususi bir ders teıkil etti• 
ğini dütünmüşler midir, bilml· 
yoruz. ismet loönü bütlin mak• 
satlarıoı kolaylıkla anlatmağa 
kAfı iogilizceıini ıu ıon iiç dört 
sene içinde öğrenmittir. ismet 
İnönü kadar vakit azlığından 
bahsedecek kaç türk vatandaıı 
bulunabileceğini tasavvur ediniz. 
Dahası var : ismet İnönU Lo· 

zan konferansına, galiba, bizim 
mekteplerin fransızcası ile gitti 
ve ilk zamanlar da müzakerele
ri tercüman kullanarak idare 
etti. Büyük enerjisi, konferan· 
sın sonlarına doğru, bizzat ken• 
di fransızcası ile müoakaıalar· 
da bulunmasını temin etmittir. 
Geçen s~neler Yugoslavyaya 
gittiği sıralarda ize dürlist Ye 
tam fransızcası ile irticali bita• 
beler de bulunmuştur. 

Demek ki esasen bilmekt• 
olduğu almancası müıteına ol
mak üzere, diğer iki yabancı 
dilden birini konferanı baımu
rahhaslığı, dış bakanlığı ve bar 
vekilliği zamanında tamamlamıı, 
üçüncüsünü ise tamamen ıon 
yıllarda öğrenmiştir. 

Milli Şef en meşgul devlet 
adamı hayatından, kitap odaıı
na belki de mektepliler kadar 
vakit hasredebilmittir. Mesele 
fikir sayinin her şevden nstnn 
değerini takdir etmekte ve yük
sek bir irade terbiyesine sahip 
olmaktadır. 

İsmet İnönü bizim için yalnız 
bütllo liyakatleri ile bir reiı 
değil, ahlak ve iradesinin müf!·~ 
tesna hususiyetleri ile, mükem· 
mel bir 6rnektir ; onu sade ta
kip etmiyelim, t2k1it te edelim. 

Fa tay 

~ ...................... ~ 
1
1 Mün~~iı~· n!::zetleri · 

nin listesi bugün üçüncü ••· 
bifemizdedir. 
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Bükreşte hayat ve umran 
1913 ten 1938 e doğru - Bükreş ka

sabalıktan nasıl kurtulmuştur ? 
Bükreş imarcılığından belediyelerimiz;n alacağı 

dersler • Bükreıte rastlanan bazı hususiyetler 

BUkreıe birkaç ilk hatıra ile 
bağlıyım: ilk gördüğüm yaban
cı şehir odur; ilk defa tayya
reye orada bindim; ilk ıapka
mı orada giydim. 

Balkan harbinden ıonra oı• 
manlı dahiliye nazın Talit 
Beyle beraber "Tanin" gazetesi 
muhabiri olarak Bilkreıe git· 
miştim. Şehir ve halk ilzerin
de bir ııklık ve zariflik tesiri 
bırakmııtı. Biri Balkanlarda bi
ri cenup Amerikasında iki ıe
hir Pariı taklidi olarak kurul
mUftur. Bilkreı ve Baenos Ay
resi Fakat 1913 te Bükreı lıe
nilz, buklinkü Ankardan biiyük
çe; bir kasaba idi. 25 sene için
de enikonu bir garp şehri ol
muıtur. BDkreş beledi umranı 
ile ve hayatı ile hiç füphesiz 
Balkanların en avrupalı ıehri
dir. Bilhaısa son ıenelerde be
lediyenin yeni ıistemleıürme 
plinıuın tatbiki çok iyi netice
ler vermiftir. Şehrin bir kena
nadaki zafertakından genif or· 
manbğa doiru baktığımızda, 
Pariain artık bir taklidinde de
ğil, fakat bizzat içinde olduğu
nuzu hissedersiniz. Burası daha 
birkaç sene evveline kadar ba
taklıktı. Setler ve kanallarla 
aular tanzim edilmiı, irili uf ak· 
lı birkaç göl vücuda getirilmif· 
tir. Bu göllerin büyüjiinde yal
nız kürek değil, yelken sporla
rı da yapılabiliyor. 

Şehirde yeni kral sarayı, Ru
men mimarisinin güzel bir ese
ridir. Şimdi aarayın etrafı yı-

. kılmakta, (sade bu yıkdlf bizim 
mqhur yeni cami hikayesinin 
galiba bir iki miaalidir), bir 
geni:f meydan - park hazırlan
maktadır. Eaki Bükreıin ana 
caddesi Kale Viktoryadan iba
retti. Kendi bqına bizim Bey· 
oğlundan daha gDzel, daha can· 
lı ve daha garplı olan bu cad
dede timdi, bazı yerleri genif
letilmesine ve yeni binalarla 
süaleamesine rağmen, Bilkreşte 
ikinci derecede kalm11br. Son 
senelerin eseri olan Regina Ka· 
rol caddesinin ilri tarafında on 
dört katlıya kadar bir ıiiril bi-

nalar yükıelmiıtir. 300 oda ve 
300 banyolu Ambaıadör oteli 
açılmak üzeredir. Her odada 
radyo tesisabna kadar, en son 
konfor prtlan tamin edilmiş 
olan bu otelde banyolu oda 
220 leye verileceklli ki bizim 

paramızla reımi rayiç ilıtDaden 
2 lira, kara borsa rayici Oıtibı
den bir buçuk liradan daha az 
tutuyor. Bundan baıka etki 
Atina Palas hakikaten Balkan· 
ların en kibar ve zarif oteli ha -
line g~tirilmiftir. · 

Burada bizim belediyelerimiz 
bakımından dikkate çarpan iki 
esaslı nokta var: biri bizim be
lediyelerimizin imar \ e ihtisas 
büroları ile teçhiz edilmemiı 
olmasıdır. İmar için pJin dahi 

F. •·ATAY 

klfi gelmez. bir tatbik sistemi 
ve bilhassa, ıehirci aanatkirla
nn kontrolO kurulaaak lazımdır. 

Hemen hemen aynı seneler
de; Bükreşte ve bir de Ankara 
ve lıtaabulda yaptıtımız eıerle
re bakınca, sadece ihtisaı bü· 
roları teıkil edilmemek yüı:ün
den, ı kaybettiğimiz hazin neti
celere insanın canı yanıyor. 

Çankaya ceddeıinin kaçak kat
lar manzaraıını 1913 Bükreı 
kasabıının bakayasında bile 
bulmak imkinsızdır. Hele şeh
rimizin ken>iç kulübe ıürüleri 
eıki roaıen köylerinden bile 
ıilinip gidiyor. 

ikinci nokta, belediyelerimin 
mütemadiyen başkalannın ezi
yetsiz ve ~külfetsiz karına ve 
kazancına masraf edip, pek az 
iş batarmakta olmalandır. Eğer 
Bükreşteki imar yalnız bir mas
raf meselesi olsaydı, belediye 
bunun altından kalkamazdı. Fa
kat tehir yeni araziyi istimlak 
ederek imar sabası içine almak
ta, ve yollarını yaptıktan sonra 
satarak, hem masraflarını çıkar
makta, hem imar ıermayesini 
artırmaktadır. Şehirci Proıt 
lstanbalda imar masraflarının, 
belediye ile umran yüzünden 
ve hiç yoktan kazananlar ara
ıında ve son derece makul u
sullerle nasıl takıim edilebile
cejini raporlanoda göıtermiı
tir. Usulleri sade ıilratle lstan
bulda tatbika baılamak değil, 

diier ıehirlerimize de teşmil 
etmek larımgelir. 

Keza Y enicami tecrilbesinden 
aldığımız ilk ders olan, yeni bir 
cadde ve yeni meydan açıldığı 
vakit onların etrafında yapıla

cak İDf8ata elveriıli arsaların 
dahi belediyelere iıtimlik hak
kım veren kanun süratle çıka
rımak gerektir. İstiyenlere miif· 
terek apartmanlar ve büyük 
binalar vücude getirmek hakkı· 
nı veren kananlar da bizde 
yoktur. 

Fakat bütün bunlar ıehir imar
larının temellerinin tetkil eder. 
Biz ise ne kadar şehrimiz ve 

kasabamız varsa, hepsini yeniden 
imar etmek zaruretindeyiz. Ak
lımaza gelen her ıey hatta bal-

kan ıehirlerinde nice ıenelcrden 
beri dilşünülmüı, tedbirleri bu
lunmuıtur. 

Bükreşte çok dikkate çarpan 
hususiyetlerden biri de, hayat 
ıevkidir. Her yer doludur; neıe 
içindedir. Bunu temin eden ae· 
beplerden biri ev yayatı masra
fı ile dış hayat masrafı arasın
daki niıpetin az olmasıdır. Yok
sa bir ıehir böyle kalabalık ve 
harekete ancak seyyah akınla
riyle kavUfabilir. Bükreş ise bir 
turizm merkzi değildir. 

Yeni Romen mimarlarının son 
senelerdeki eıerlerde muvaffak 
oldukları iddia edilemez. Bki.m 
bir takım yapılarımız şüphesiz 

AYDIN 

Soya 
Fasulyası aşısı 

geldi 
Ziraat dairemizce evelce Ye .. 

ıilköy tohum ıslah istasyonun
dan tecrilbe için istenilen Soya 
fasulyasının nasıl aıılanacğı ve 
aıı esnasında ne gibi ıartlar 
gözetileceği hakkında bir ( So
ya fasulyası atı talimatnamesi ) 
gelmiştir. 

Ziraat dairesi soya fasulyesini 
atılı ve aşısız folarak fidanlık· 
ta yetiıtirerek tecrtibelerde bu
lunacak ve bilibara bunu tamim 
etmeğe çalışacaktır. 

Bu fasulyenin protein ve azot 
mikdarınan fazla oluşu itibarile 
et yerini tutan bir gıda mad· 
deıine de malik olduğu söylen 
mektedir. 

SAYI s 4ff<=-

AŞiRET 
Ve yaylacı hayvanların 
hareketleri hakkında 

Şehrimiz Veteriner müdürlü
ğüne, kışlaktan yaylağa hare-

ket ve avdet zamanında aıiret 
yaylacı hayvanlarının tabi ola-

ve cakları hükümleri ihtiva eden 
bir tamim gelmiştir. 

Bu hükümlerin idari ve tek
nik makamlarca hassasiyetle ve 
harfiyen tatbiki istenmektedir. 

Hayvan hastalığını önlemeğe 
bir tedbir olmak üzere konan 
bu hükümler, bir mıntakadan 
diğer mıntakaya sevki icap e• 
den bayvanlarıo sahipleri hayvan 
miktarını gösterir bir beyan-

name ve bir istida vermek 
mecburiyetinde olacak ve ye• 
rilen bu istida ve beyanuanıe 
Ozerine hayvanlann hareket 
edecekleri mahalde Jıer hangi 
bir hayvan hastalığı bulunup 
bulunmadığı tevsik olunacak ve 
yine bu hayvanlar 21 gOn ka• 
rantinaya tabi tutulacaktır. 
Hayvanlar, kantinenin hitamın'" 

da allkadar dairece gösterileD 
yolu takip ederek ye yine gtlzer• 
gahta bulunan muayene merke1• 
lerinde muayeneye tibi tutula• 
rak yollarına devam edebilecek
lerdir. 

Muzır h;"f ~anlarla İnce ipekli çorap
mucadele başlıyor ları yıkama usulü 

İpek çorapları sık sık yıka
mak lazımdır; hattı bunları sa
tın aldığınız aman bir kere yı
kayıp so.:ıra giymek ihtiyata 
muvafık bir hareket olur. 

J 

ıı 
ZABITA 

ıı HABERLERJ 
: 

Evvelki gece saat 1,5 radde
lerinde Mesudiye mahallesinde 
oturan Çineli Ayıe Ülkerin evi• 
ne girmek istiyen ve sarhOf 
olduğu halde keadiaiaıı mnda
hale eden bekçileri tahkir edeo 
Köprillü mahallesinden Oımao 
Y elkoYao yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Mahsullerimize milhim zarar· 
lar veren Karga saksgan ve sa
ir buna benzer kuılann imhası 
için dahiliye vekiletinden vill· 
yetimeze gelen bir tamimde: 

Bu nevi mücadelenin köy ka· 
nunnnu 13 üncü maddaıinin 

25 - 26 ıncı fikraları mucibince 
köy mecburi itleri araıına alın· 
dığı bildirilmekte ve mücadele· 
ye girişüp bu iş için tavzif edi
lecek köylere mücadelenin şek
li hakkında alakadar makam· 
larca broşürler ve sair notlar 
tevzi edilmesine delalet edilmesi 
istenmektedir. 

Vilayetimiz bu tamimin bir 
suretini allkadar ziraat daire
sine göndermiftir. 

Ziraat dairesi köylüye tebli· 
ğat yapmak ve icabatı tatbik 
ettirmeğe hazırlanmaktadır. 

daha iyidirler. Bu da göıteri· 
yor ki bilhassa tamamen yeni· 
den vücuda getirilmekte olan 
şehirlerde, yerli yabancı bak
mıyarak, bilhaasa bilyiik bina
ları birinci sınıf sanatkarlara 
emanet etmek, milli mimarları 
küçük binalardan başlatarak 
yetiştirmek, ihtiyaç ve zarure
tin cebirlerin demagojinin kolay 
mantıkına tercih etmek lizım 
geliyor. 

Bülueşte birkaç gün kalan 
herkesin takdirle karşılanacağı 
diğer bir husuıiyet, güzide 
bolluğudur Bütün ileri kadrola
ra tam bir garp üniversite se
viyesi hikimdir. Yabancı lisan· 
larl a irticali ve bilhassa içi do· 
lu nutuklar söyliyen romanyalı· 
lar sayılır gibi değildirler. 

Harpten evvel her manasiyle 
avrupaya kavuşmak için Tunayı 
bir hayli aşmak lazımdı: şimdi 
bu avrupa İstanbuldan deniz 
yolu ile on iki ıaattır. 

Kendi işlerinin iyi kötü taraf· 
ları tamamen kendilerine ait: 
fakat Romanyalıların bir çok 
cihetlerdeki ileri ve metodlu 
cebtlerini hayranlıkla görmeli 
ve ders almalıyız. 

Sonra da, bir çorabı bir tek 
defa giyseniz bile yıkamayı ih· 
mal etmeyiniz. Çünkü ayaktan 
çıkan ter, çok nazik olan iplik
leri muhakkak bozar. 

ince ipek çorapları yıkarken 
parmaklannızdaki yüzükleri çı
karmayı ihmal etmeyiniz. Ay-
rıca, tırnaklarınızın iplikleri ka
çırmaması için, ince bir lastik 
eldiven giymeniz de tavsiyeye 
şayandır. 

Rengi ayrı olan çorapları, ay· 
rı ıuda yıkamak doğru olur. 
Yani, açık renk çoraplar içiu 
kullanılan suyu, koyu renk ço· 
raplar için de kullanmak doğru 
değildir. 

İyi cins sabunu soğuk suda 
köpürtüp, köpüğün iplikler ara-
sına yavaşça girmesini temin 
ediaiz. Çorabları çitilemek ve 
sıLmak caiz olmadığını da ha
tırdan çıkarmayınız . 

Sonra, gene soğuk suda, ço
rapları yavaşça ve itina ile du
rulayınız. 

Çorapları sudan çıkardıktaa 
sonra tüylü, kuru ve temiz bir 
havluya sarıp bir müddet rutu
betli olarak bırakınız . Sonra da 
çorapları güneşten, soba veya 
kalöriferden uzak bir yerde, bir 

Aydın tapu sicil muha· 
fızlığından 

Domalan köyünün dipcik me\'" 
kiinde vaki 300 ağaçlı zeytin'" 
lik 25 dönüm olarak DunnUf 
oğlu koca HUsyinİD iken SO 
sene evvel vefatile eYlitları 
Hatice ve Ayşe ve Mehmet ve 
Mıstan Ye Ahmet ve F.atma ,e 
Eyüp Mümineye bırakip bunlar 
da taksim aderek bu yer mir 
takilen Mıstana kaldığı ve mli" 
verrisleri Aydın tapuca balanall 
kayıtların yerinde tatbiki ile 
tasarrufunun tahkiki için illO 
tarihinden itibaren 12 inci g000 
mahalline memur g3nderitece" 
ğinden bu yerlerler allkalı ,,.. 
lanlar veya hak iddiaıınde bit' 
lunan varsa yel"inde buluna~ 
memura 1062 fit sayıaiyle 1111'" 
racaat etmeleri ilin olunur. 

1162 ~ 

havlunun üzerine sererek kutll"' 
tunuz. Çorapları ütülemek li" 
zım değildir. 

Aydın Halkevi Başkanlığından 
Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata

türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergi karakalem, · yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki v• 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserler de 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri ri~ 
olunur. 
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15 Mart 939 tarilıintle başlıgacak olan seçim i9ln, Parti g()k/pma tplimatnamesine 
tevfikan Parti teıkil4tımız tprafınd11n tesbit vı //gönkurulqmuzca tasdik olunan 
Partimiz müntehibisani namzetlerini sagın seçicilere arzeglerim. 

Çine Kazası : 1 ÇÖMLEKÇi KôYO iNTiHAP KARAÇOREN iNTiHAP GOLLPIJAHÇE l TlHhr 
M~RKEZ iNTiHAP DAiRESi: DAIRF.SI : OAIRF.Sf: DAIJJPJ: 

Meluned Abu lamail Ôztllrk Halil feaı&l 
Kırmakam Fuat OlıJm• J Melamed AycLa Mehmet Ali Kaabak Hakka f:}ıbq 
~:~ey~':m~ ANCIN INTIHAr PAJRfŞI: GEVRE iNTiHAP DAl-RESt : KKÔY iNTiHAP DAiRESi : 

Oamaa Cefit Mt.bmet Atak6y Ahmet Altınbq Kamunbay Oıman Koıau 
A11e C.y~ 41i Şahin Rıfat Gllııayd111 Y oranlı Mehmet eıııar 
Fatma Ôzil Şakir Kallraman Ali Ay ll•tafa Alım 
Cevriye Oı Mıııtafa Ôner Hilıeyin Kaya SARIKEMER iNTiHAP 
ikbal Cenıiı KA.BAT AŞ iNTiHAP DAiRESi lımail Ka•u 1 
O aa Bala •• N~i K bi DAIRES : 
K1mil 194 lbrahim Akdam SEKi iNTiHAP DAiRESi : Mustafa Ali Bodur 
Cafer Uy ffaoıdi (Kabatq muhtan) Eyllp Ôzbat 
Ahmet Akman Niyazi Akar Huriye GGleç Serç!nll Muıtafa Oaeal 
Maıtafa Anbarcı Haıın Bayaal HGaeyin Korkm•z Musa Muılu 

V l S.dullab YaYUı Şf llk~I ! ~~~k YENiHiSAR iNTiHAP 
Necip Güney KARPUZLU NAHİYE MER· ımaı ~ıuoy DAlaESl : 
Mehmet Milaalı oi l._ KEZi iNTİHAP DAiRESi: Huseyin Yılmaz 
Hamdi Ak&ı Necip Atilla YENiCE İNTiHAP DAiRESi: 
Ahmet Serter ffOaeyio Er1oJ Mehmet K6yJG 
Mehmet Merdin Ha 0 Valtın Mehmet Emin Sayar 

ESKi ÇINE iNTiHAP DAiRESi: Mebaet SeYer Ali Altui 
Mehmet Şahiıı lbrahim Kayaban Hamit Kaya 

Salih Dinçer 
Sabri Ôzdotu 
Muıtafa Kısm&rcO otlu 
Tevfik Şea 
Mehmet Eıat Toroı 

SARNIÇ KÔYO iNTiHAP DA· 
tRESI : 

Muıtafa Ya•aı 
·Kl11m Akıa 
Sadık Karacaoflu 

Nuri Fitil 
ALEYHAN iNTiHAP DAiRESi Şerif Ali Onlll 

Bayram Onla 
l1111ail Yardım 
Klmil Can 
Mahvrem Şabisa 
lamau Ceylla 

Maıtafa Gl•en~ 

ÇOBANISA iNTiHAP DAİRERl 
H. Ahmet 

ÇIFrLIK iNTiHAP DAIRES1: 

Mehmet Şnlua Erdoğ•• 
Haıip Sarpkaya 
Celil Ceylu 

Söke Kazası 
KONAK iNTiHAP DAiRESi: 

H-n Çarıkçı 
Rıfkı Uluaoy 
Sllleymau Toyran 

BAeARASI iNTiHAP 
DAiRESi: 

Mebmü f ~ 
Teriik Bolkaya 
Hikmet Kocaı&a 
Me~ecl C•rih 
1-JJlf~ ~nıır 
Mahmut Kurum 
Mehmed Na"ri; 
Hilml Fırat 
OtretineD Dllnd.r Gtırıoy 

KlESlR İNTiHAP. DAl~ESI: 
Kamunbay Sami Akm 
Oımau Dicle 
Haıan O. Mu,tafa Bulut 
Mustafa D&ıemccı 
HOaeyin Garip 

ARSLAN YA'.YLASI iNTiHAP 
DAIREsl: 

Bakkal Sunullah Onıal 
Vn~u Se~ AkıDn 
lbrahim Seçkin 

K~ YGILU iNTiHAP DAiRESi: 
Murat oilu Murat Fırat 
Şevket Akbaı 

ÔZBEY INTİl-JAP PhJRESI : 
Giim*ıl6 Mehmet Yılma& 
Otması Ôzdeo 
Halil r OIJPI 
Kcreıteci SP.lcymaıı Gilraoy 

AYSAR iNTiHAP DAlRESI: 
Mustaf• Ereoy 
İbrahim Oabatı 
Hilmi AkçJi6l 

KARACAHA~IT iNTiHAP 
DAİRESİ: 

Memif otlu ~e~met Ôzcan 
D. Şakir Şev.er 
Hakkı Ôıbath 

KEMER iNTİHAP DAiRESi: 
lımall HeJvacı 
Veysi Koca Öner 

-Ali Riza GUney 

KJZILGONEY iNTiHAP 
RESi: 

DAi· 

Hllaeyia i 

AKÇA ABAT INT1HAP DA· 
IRESI : 

Nuri G&ktepe 
Mithat Topçuotlu 
Kenan K6~6k 
ffllıeybı Ôıbaı 

1 RAD'(O I 
Salih Akın 
Hidayet Y •••ıoilu 
İbrahim K&ae 
Mustafa Sanlar 

CUMALI iNTiHAP DAiRESi: 
ibra ivı ~ 
S6leyman Yılmaz 
Silleyını• Ôl~er 
Hidayet Eroila 
Huan Erotlu 
Oımaa Kalkan 

GÔKY AKA iNTiHAP DAiRE~ 
Si : 

Demirci otlu Haaaa 
SGleyman Oaal 
Oanuua Akahn 

l.mail Çelik 

ARAPHISAR iNTiHAP 
DAi ESi: ' 

Rafet Ôncli 
Hamit Kaya 

KIZIL TEPE iNTiHAP 
DAIREsl: 

Ahmed Dirik 
Dunn11t Ôzefe 
Ziya Durgan 
lttuıtaf a Akını 
l\baıed Sezer 
lııet Ceyhan 
lbraıu. ecer 

AKÇAOVA MERKEZi iNTiHAP 
DAiRESi: 

Kimil ÖzeD 
Ömer Uz 
Etem Gökbel 
Ali Akar 

KABALAR iNTiHAP DAiRESi: 
Hllseyin Gencel 

Temk ÇavUf 
b.lu (Kızılca böllk M.) 

Çt:ŞlıIE iNTiHAP DAiRESi : 
ŞOkril 
Haaan Alkaa 
~u &.o, 

AKMESCIT iNTiHAP DAiRE· 
si : 

Muıtafa Erbatı 
lrfa• Yardim 

TıEKEL'ER iNTiHAP DA.lRESl : 
Necmi Çine 
Mehmet Karatoıan 
Arif Üaliı 
Ş&boôıkan 
Çalh Kara Mehmet 
MuratÔıkan 

JS:lracJ,su Kazası 
YAYLALI iNTiHAP DAiRESi: 

Feride Şefika lfık 
Ayıe Akıoy 

Kadriye Karabai 
Ali Vehbi Tuncer 
Ali Riza Fitil 
Mebmet Portakal 
Halil Kudui 
Ahmet Karabay 
Muıtaf a Fitil 
Muıtua Mete 
Sllleyman portabt 
Klmil Çolak 

CUMA iNTiHAP D~RESI: 

Muıtafa Akay 
Kerim Eruyaal 
lbrabim uyrua 
lbrahim Yareraci 
HllseyiD f Nakçı 
Alu.ıet Be-.tl 

Mediha Altın Ôı 
Faik Koeaı&ı 
lımet Meral 
Sllleymau Zincirci 

KEMALPAŞA iNTiHAP DAIRESJ 
ilçebay Y abya Eryetjin 
Fadıl Er10y 
CaYit Thel 
Bey.Jıa• Kura 
Ali Çiftçi 
Eut llıaz 
Hıfzı Seven 
Hilmi Poataeı 
Adil Ur .. 
Marangoı Te•fik Erdem 

YENJCAMI iNTiHAP DAtRISI 
AWullab Ta~9.J 
NeeatrDicı. 
lbralaim Akuıtirk • 
Ali Ulubat 
Kemal Durpn 
Cemal Ôıbg 
Dr. Riaa Kura 
Me~et Ali EkiDer 
Hllaeyba Çakırıaı 

ÇELTİKÇi iNTİHAP DA11tts1ı 
laa Ruhi Baypt 
Hüutı Adalı 
Tahir Sim ~Y• 
Kbım Gaktepe 
Ali Karaotlu 
Mehmet Garip 

DO~ANBEY tNTIHAP 
DAiRESi : 

Ahmet TUDC•Y 
KamUDbay Aluaet &aa~laer 

ATBURGAZI iNTiHAP 
DAiRESi: 

Muhtar Hakkı Atay 
Necip Enoy 
Durmut Ôı~ 

CUM4 3/31959 
ANK;UlA RADYOSU 
DALGA UWNLU~U 

16$9 ~· 183 Ke1. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 aa. 15195 

Ka. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 •· 9465 Kca. 

20 Kw. 
12.30 Proira19 
12.3S Tllrk llllıiii • 11!1 
lJ.00 M..teket aaat a7an, 

ajuı Ye meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Mtbik ( KOçDk or• 

kutra • Şef: Necip Af IWı) 1 -
Cualay • Dilllin,y,e Sereud 
2 - F erraria - Çij•D HY~ıi 

3 - Siede • Nobira - inter
meızo 4 Becce .. Notturno 5 -
R•bmanioow .. Ş~renad 6 -
Anıold Meister .. Bolıemy• &p-
ıodiıi 7 - U11t - lkiucl ma· 
car ı"apAodiai. 

U.30 P.roıı:am 
18.35 Mhik (Sololu Ye Lie-

der • Pl. ) 
19.00 Koauıma ( ~cuk Eair· 

reme kurumu. ). 
19.15 Ttırk mOıiji ( Faııl 

heyeti - Acem aıira11 ). 
20.00 Ajana, meteoroloji u· 

b.J'leri, sirut ~na11 (fiy&t). 
20. 1 S Tlrk m&dji 
Çalanlar : Vecilae, Refik Fer· 

ıan, Ce•det Çatla Fa.bire Fer
.. n. 
Okuy~r : HalQ~ Re~l, 

Sıfiye Toka1. 1 - Gaıabos -
Utpk pqre'ri. 2 - Hw Arif 
Uuak ıarkı .. meyhaaemi bu ta
rabhaDep c•mıni. S - Haldun 

-
Suzinak şarkı SlSyle ey cana ı 
r:ubum. 4 - Şemseddin Ziya • 
Mahur şarkı • Çıktı bir feryadı. 

5 - f chire Fers'n • Kemenşe 
taksimi. 6 - Hacı Arif • Raat 
f{lrkı • Nihanun didedeıa. 7 ~ 
Refik F eraan · Rast S•ı ,emaill 
8 - Rakım Uııak parkı - Bana 
hiç yakıımıyor. 9 - Rakım -
Unak ıarkı • -Şahane röıler• 
rönül baj'laduıa. 10 - Udi 
Ahmed • Saba ıarkı • Gülzar~ 
harap eyleme. 

21,00 Memleket aı at y,arı. 

21.00 Kon1:11ma ( Haftalık 
ıpor ıervisi ). 

21.15 Espam, tahYillt, kam· 
biya .. nukut bouaıı ( fiyft ) . 

21 .30 Konuınıa (Konserin tak
dimi - Halil Bedi.) 

21,55 Milzik (Riyaseti Cu• .. 
bur Flarmonik orkeatr!ltı) 

.~f: Hasan Ferit Alnar 
1 - K. M. Y 9D W eber: f.Qr· 

yantJae uYertnril. 2 - W. A. 
Mozart: Keman kon~ertoıu, La 
IQJj6r. a) Alleıro apert9 • .b) 
Adagio e) Tempo eli Meauetto. 
Soliıt: En•er Kapelman. 3-· L. 
van Beetho•cn: 5 be! ıe.-foni, 
do ~iııör, op, 67 a) Allepo 
con brio. b) Andante con meto 
c) Allegro ( Saherzo) • allegro. 

22.30 MOzik ( Romgııı, halk 

ptkılan ve saire • Pi. 
23.00 MGzik ( Cazband· Pi. ) 
23.45 24 Son ajana baberları 

ve yarınki proııam. 



Memleket hastanesi bakteriy:oloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümenin<len : 

979 lira 20 kuruş keşif be· 
delli Çine - Muğla yolunun 
64 + 000-64 + 600 kilometrele
ri arasında yapılacak kaldırım 
inşaatı açık eksiltmeye konul· 
mUftur. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi 
günü saat 15 te Vilayet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Nafıa müdürlüğünde görülebi
tir. 

Muakat teminat 73 lira 44 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetin
den bp iş için alacakları ehliyet 
yesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yuknnda yazılı gün ve 
aaatte vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olur. 

25 27 1 3 1153 

ilin 
Karapınar ilkokul. inşaet 
Komisyonundan 

1 - Karapınar ilkokulu kapı 
pencere lentoları ve Jcargir in
ıaat işçiliği 544 lira 05 kuruş 
keşif bedeli üzerinden eksiltme
ye konulmuştur. 

2 -- İliale açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

3 - 20/3/939 pazartesi günü 
saat 15 de Karapıoar belediye 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait metraj pro
je, fenni şartname Karapınar 
mektep inşaat komisyonunda 
mevcuttur. 

5 - Muvakkat teminat mik
tarı muliammen keşif beaelinin 
yüzde yedi buçuğudur. 

6 - luilerin teminat mek· 
tupları, ticaret odası ehliy;et 
vesikaları ile yukarıda yazılı 
gün ve saatte Karapınarda be
lediye dairesinde toplanacak o
lan inşaatl komisyonuna müra
caatları ilin olunur. 

1 2 3 1157 

lmtiyaıt stıhibi ve Umumi Neırlyat 
Müdür ü : Etem Mendrea 

Basıldıiı yer 
C H P Basınıevl 

zı atma. 
Satılan gayri menkuller : 
1 - Balatçılr, &y cı\'an, ta

pu sicilinin 412/937 tarifı ve 7 
sa yısın<la kayıtlı şarkan kanlı 

ibram garben yol ıimalen yol 
cenuben tala yetimleri ile çev
rili 6 dönüm mjktaranda içinde 
meyve verir 11 O ve benllz · mey
ve vermiyen 5 .zeytin ağacı ar
dır. Tamamına 400 lira kıymet 
takdir edilmittir. ltbu gayri 
menkul zeytinliğin 16 ıehim 
itibarile yalnız 3 ıehmi ıatıhktır. 

2 - Balatçık Düzencik mev· 
kiiode 6433 metre incir bahçesi 
tapunun 31/3/937 tarih 54 sa· 
yısınô.a kayıtlı doğusu dere ve 
Fatma bahçesi kuzeyi Saniye 
gtıneyi küçük Mehmet oğlu İsa 
bahçesi batısı tapuca yol halen 
Dere köylü Fatma bahçesi ile 
çevrili olup içinde 53 incir agacı 
vardır. 7 dönüm tahmin e<lilen 
itbu bahçenin tamamına 250 
lira kıymet takdir edilmit olup 
işbu incir bahçesinın tamamı 
satılıktır. 

Arttırmanın yapılacağı yer ve 
gün ve saat. Ayduı icr..a iClaire
sinde ~11/4/939 tarihinde · salı 
günü saat 15 de ve temdit art
tırması 26/4/939 tarihinde çar-
şamba günü ayni saatta yapı-
lacalitır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artır · 
ma şartnamesi ilin tarihinden 
itibaren 286 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. İlin da yazılı olanlardan faz
la malfımat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve ~39/286 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize ·müracaat etmelidir. 

2 - Attırmaya İftirik içi~ 

AYDIN 

25 il Bahçe 

45 " 
Zeytinlik 

yarısı Tarla 

6 3 91 

Mavkii 

Arzularda gemici 
lbrahim zeytinli
ğinde 

" " 

Akpınar 

SAYI ı '69 

ŞarJian müessir oğlu ve koca hacı zeytin• 
liği, garben damlarca aereıi, t1ıiıaleD 
~i ini ve ta•ili, eenubmi miie.uiroji11 vo 
koca hacı zeytinliği 
şarkan gemicioğlu, daülraca ilereai, Cleli 
Ömer kerimesi, garben kirpi ini ceaUbell 
tarik Sahibi sanet tarlası içindedir. 
Çeletmezderesi, garben müeuir oğlu zey• 
tinliği, ıimalen kavaklı dere ve pqaoğlu 
zeytinliği, cenuben elifoğlu dereai. 
Şarkan dere, şimalen Sadik biraderi ab
anlkadir, fgarben Hasan oğla abclullab 
zeytinliği, cenuben sahibi •enet 

(1158) 

Köy~ERi~iZ İÇİN: 

~asa 
Evrak kayt 

. . . 

EVienme 
· Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 

yukarda yazılı Jnymebn % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktabô tev
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı -
larla diğer alakadarların ve ir
Hfak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki hal{larını hu· 
susile faiz ve masrafa <lalr olan 
iddialarını işbu ilan taribindtn 
itibaren yirmi gün içinde evra • 
kı milıbiteleriyle birlilite memu
riyetimize· bildia meleri icap e · 
der. Aksi halde rhakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bed~linin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesiei o1'umuş ve lüzum-

lu malfunat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar. olunurlar. 
5-Tayin edilen zamanôa gayri 

menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok arbrana ihale edilir. 
.\ncak art;rma bedeli muham
men kıymetUı yüzde yetmit 

beşini bulmaz 
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be
del bunların o gayri menknl ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arhranm taahhüdü aki 
kalmak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on beıinci 

günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satl§ istiyenin 

alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 

şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
sabf talebi düşer. 

6 - Gayri menliul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

vermezse ihale kararı fesbolu· 
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kim.e arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 
razı olursa ona, razı'_olmaz veya 

bulunmazsa hemen on bet gilo 

müddetle arttırmaya çıkarıhP 
en çok artırana ihale edilir. iki 

ihale arasıodaki fark ve ıeçeıı 
günler için %5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızdl 

memuriyetimizce alıcıdan tahsil 

oluuur. (133) 

İki garyrı menkul yUkard• 
gösterilen 11141939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odauod• 
ışbu ilan ve gölterilen artırDJ• 

şartnamesi dairelinde aablacai1 

ilan olunur. 1163 

r··-- Abone şeraiti ........ İ 
! Y ıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. ! 
E P. Baıımeri. i 
i gazeteye ait yazılar içio f 
i yazı itleri müdürlütüne, illa· ~ 
f lar için idare mGdürl6tln• ! 
i onüracaat edilmelidir. : · ................................................ . 


