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Sayısı : 100 P ra 

lnönü 
Ve İstanbul 

En bahtiyar millet, Liderini 
daima önünde n yakınında 
ı<Jren millettir . 
Türk, ne bahtiyardır ki, 
İn<Snü daima önünde ve 
yakınındadır. 

Enver Demiray 

Fikir. ne asırlara bağlı ne de 
aıırlar fikrin mabkümu de
ğildir. yaratılııın en zavallı 

tarafı, fikrin yıllara bağlılığı ve 
yılların fikirlere mabkümiyetidir. 
Beıer ve beşer hadiselerinin 

bir zabıt mecmuası olan cemiyet 
tarihi, (fikir) ve (zaman) telak
kisini her devriçio müstakil ve 
her iki tellkkiyi daima bir ev· 
velki yirmi dört saatin tesirin· 
den uzak ve azade bulundur· 
nıak gibi bir tefrik kuvvetine 
ınaliktir. 

Bu tefrik kuvveti, beşer top
luluklarını ve bu topluluiun 
mAteri tellkki ve tefekkürünQ 
kendiliğinden ve kolayca; ileri 
günler için mütekimil şekilde 
bir hu:ırlama vasıtasıdır. 

16 ve 17 inci asırlarda maşe· 
ri tefekkürün geçen yıllara bağ
ldığı ve geçen yılların da bir 
evvelki fikir ve düşünüşe mah
kumiyeti, bu asırlar için en za
vallı akide ve inanışların mey
dana gelmesine, dolayııile ( dev
let ve millet ) işlerinde ataletin 
doğmasına zemin hazırlamıştır. 
Şahıa bağlı hOkümet, şahsa 

bağlı idare ıekli, ferdin cemi
Yete kuş bakışı t:mir ve ku
lnandaaı; karanlıkta atılan na
ralar halinde tesiraiz ve netice
ıiz, yine o karanlıkta dağılıp 
&itmiştir. 
Adına monarıi ve oligarıi de

diğimiz hilkümetler, daima bu 
ataletin ve devletin millete kuş 
hakııı emril kumandasının 
nafiz ve müessir olamayışiyle, 
en küçük bir kafa tutma mese
leıinde ağza alman bir keten 
helva belirsizliğiyle yok olup 
gitaıiılerdir. 

Bu iki hükumet şeklinin bir· 
~irine karışan varhğiyle yoklu
iu önünde, daima zinde, daima 
kendisine halk içinde ve halk 
llraıından bir kumanda mevzu
Una mali olan demokrasi ise, 
fttdı'n f ti · b" •· . , er erın ve ır zumre-
llın d .. ·ı · · h d l · . egı , sıyası u ut arı ıçer-
••ne ldı .. . a gı topluluğun arzu ve 

;~desine tabi ve idealini yıllara 
~il •rını. idaline esir etmiyen 
ti •takıl ve maşeri bir zihniye-

ll, Yekpare bir cephesidir. 
I>enıok · · 'd ı ·· · d raıının ı eo 01111 ve 

dtrtıokrasinin devlet telakkisi· 
e,ı ' 

it et adamınıo millete uzaktan 
k &raolıktan ve kuş bakışı emrii-
'-llıand d - ·1 . . ., aıını egı , onun ıçınden 

,: Yakınından hitabını kabul 
llıekt edir. 
1ııa ·· · ji • nu ve lıtanbul; bu ideolo-

ıı llın 15 yıllık cumhuriyetimizde 
•aıl ve ne yenilmez bir güç-le 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

• • 
Milli Şefimiz ismet lnönü 

Beklenen nutuklarını dün söylediler 
Reisicumhur onbinlerce halk tarafından dinlenilmiştir 

lıtanbul 6 - Reisicumhur 
İsmet İnönü bugün saat 10, 15 te 
fstanbul üniversiteıine gelmiş· 
lerdir. Üniversitenin gerek içi 
ve gerek f't afı ve üniversiteye 
gelen yollar Reisicumhur sıfati
le İstanbula ilk defa gelen bü
yük şefi selamlamak ve nutuk

larını dinlemek için toplanan 
halk ile dolmuştu . Reisi cum
hura dahilive vekili Faik Öz
trak, vali Lütfü Kırdar,I stanbul 

komutanı Hı.lis Bıyıktay, Husu 
si kalem müdürQ ve yaverleri 
refakat etmekte idi. 

Reiıi cumhur Universitede 
rektör odasında bir uıüddet 
dinlendikten sonra hukuk ikin· 
ci, iktisat birinci ıınıflarile fiz· 
yoloji enstitüsünü gezmişlerdir. 
ismet İnönü nutuklarını söyle
mek üzere balkona çıkmış ve 
milli Şef balkondR görünür gö· 
rünmez halk tarafından şiddet

le alkıılanmışhr. 
Reisi cumhur kelimelerine ae· 

ıinin biltün kuvvetini ve kalbi· 
nin btıtün aamimiyetini illve 
ederek nutuklarını ıöylemitler
dir. Nutuk sürekli alkışlarla ıık 

sık kesilmiştir. Nutuktan sonra 
Reiıi cumhur üniverıiteye tek· 
rar gelruek vadiyle ve üniver· 
sitelilerin yaşa, varol aeıleriyle 
uğurlanarak üniversiteden ay-
rılmışlardır. a. a. 

~~~===~~===~~~~~~===•~~=---.;..=~~~~~==~~---

Romanya ve Lehistan 
münasebatı 

Rus-Japon 
---+-

Sayııı : 100 Para 

Okullarda 
Yeni inzibat 

tedbirleri 
--~ 

Maarif Vekilliği meYcut tali· 
mata okulların iç nizamı bakı· 
mından aldığı yeni kararlara 
ili ve etmektedir. Bunlardan biri 
dört bet sene evellne :niıbet e
dil miyecek kadar" artan talebe• 
nin mektep içindeki iazibabnı, 
yalnız idare vazifeıi almıı bulu• 
nan öğretmenlerle değil, bütOa 
öğretmenlerin yardımı ile temha 
etmektir. Bunun için ö,iretmeD• 
ler okula girdikleri andan iti• 
haren talim ve terbiye vaıife· 
ıine baılamıı aayılacaklardır. 
Dersanelere talebeden önce g'i• 
recekler ve talebeden · ıonra çı• 
kacaklard1r. Böylece talebe den 
eınaıında ve dıfında nezaretaiı 
kalmıyacaktır. Alakadarlada il· 
zım gelen emirler vekillikçe bil• 
dirilmiftir. hududunda yeni 

bir müsademe oldu 
- -- . Varşova görüşmeleri hakkında bir Avcılarımız geldi 

T k 6 Sıralllar köyünde, k6yllllerba o yo - Mançoko · Sov· d•Jd• 
yet hududunda Viladivostok'un tebliğ neşre 1 I de iştirakile bir snrek tertip et· 
300 kilometre şimalinde bir mek üzere Sıralılara gittiiini 
müsademe olmuştur. Sovyetler Varşova 6 - Ro!Danya bari· hariciye nazırı Gafenko araıın· yazdığımız avcılarımızdan 35 
Mançoko hudut kıtaatına hücum ciye nazırı Gafenkonun Varşo· da tam bir itilif hasıl olduğu kişilik kafile, pazar sciinll Jkta· 

ve iki memleketi alikdar eden dx " l d' etmişlerdir. Beş Mançori, onbet va seyahat. hakkında neşredi- mı şehrimize unmuı er ır • 
S f siyaıi ve iktisadi meıelelerde Avcılarımız Stralılar civarında ovyet ne erinin öldüğü bildiri- len resmi tebliğde; Polonya ha- teşriki meıai edilmesine karar d 9 el 
liyor. Mançori kıtaatı Sovyetle- riciye nazırı Bek ile Romanya verildiği bildirilmektedir. a.a. yaptıkları silrek avın adı o• 
leri püskürtmüşl~rdir. a.a. • c muz, 2 çnkal vurmuılar r. 

Beynelmilel radyo Amer·ıka Fı.listin büyük bir miıafirperYerlik .o •. 
Sıralılar k6ylüleri kendilerin• 

k f 1 d termişlerdir. on eransı top an ı ~·~ 
Montrö, 6- Beynelmilel rad- Bir adanın tahki- ı konferansı~e hald~ Radyolu kahveler-

yo konferansı Montrö Palasın 1 Lonara 6 - İngılız gazetelerı • • 
büyük salonunda kırk memleke- kiminden vazgeçti yahudi delegelerin Filis~in ~on- den Jubıyat resmi 
tin murahhasları hazır olduğu feransıuı terkedeceklerı müta-
balde İsviçre posta ve şimendü· Vaşington 6 - Guvam ada- laasındadırlar. Yahudi murah- aJınmıyacak 
fer nazırının riyasetinde martın sının tahkimi için mebusao mec· haslar konferanstan ayrılırken 
ikisinde ilk toplantısını yapmış· lisinden istenen bet milyon do- haklarını müdafaaya yahudi Ankara - Bazı belediyeleri• 
t tarı hükumet projeden çıkarmış- ajanını tevkil edecekler ve bu radyolu kahvehaneleri çalaih 
ırKonferans mesaisine Bern te- tır. Bunun sebebi; adanın tah- suretle ko~fer!l~ı~n aki!D kal- yerlerden addederek kahvehane 

kiminin Japonlara karşı bir har~ maaı mesulıyetını uzerlerıne al- sahiplerinden lubiyat reımi al· 
lefon ve telgraf tubesi müdü- ihtilafı çıkaracağı hakkındakı mamış olacaklardır. a.a. k ld ki 

1 1 
thr 

rünün riyasetinde devam ede- d'" .. d' 8 8 N • k d ma ta o u arı an aıı mı • 
cektir. uşunce ır. . • egrı Ve ar a aş- Dahiliye vekaleti, viliyetlere 

Sovyetler bu konferansa i<1ti- ı· ngı·ıtere ı ı h kk d . bir tamim yaparak radyonuD 
y arı a ın a yenı b·ızat'ıh"ı ralgı olmayıp tel ahCl rak etmemişlerdir. Komisyon ç· k d• .,. 

dalga tevziatile ve 200 • 2000 ıne re 1 açıyor 1 bir nota ve ne~redici, bi.r alet ?lduiun .. 
Londra 6 -Londranın alika- dan b"·ledı·yelerın beledıye Yer-metreye kadar olan dalgalarla d ı d'" · B 6 N l" t d ~ 

alakadar olacaktır. Türk mu- ar jmahafilinde söy e~ ıÇg~ne yo'b~;g:;ta ne .. red:~:kaN;ğ;i~i~ gi ve resimleri kanununa daya• 
göre ngiltere hükümetı ıne .. Y narak radyolu kahvehanelerde• rabhas heyeti şimdiki 1639 met- k b. k ve arkadaşlarının lspanyol mil· 

reyi muhafazaya çalışacaktır. ü~ milyon İngiliz liralı · _ır re- (etinin Franko hükametine ta- lubiyat resmi istemiyecelderiıd 
dı açmağa karar verınıştır. raftar olmuşlar mukabil, muka· bildirmittir. 

a . a. a.a. d d d 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ vemeh evam a ~nr e ue~ 

yer aldığının ve Türk hükume
tinin geçmiş asırlarının fikrin 
yıllara , yıllaruı fikre olan tesir 

ve nüfuzundan ne temiz bir i
nanla ııyrıldığını iki kelime ile 
göstermeğe kafidir. 

İnönü ve İstanbul! İnönü ve 
Türk yurdu! Kaynaşan ve ku
caklaşan 17 milyonun öyle in· 

sanca bir hareketidir ki, hiç bir 
noktai nazar ve mukayese fikri 
husule getirmez ve ~etiremez. 

Yeni baştan söylemek lüzu
mundayız ki demokrat devlet 
adamları, halka görünmezlerden 
ve uzaklardan değil , ona onun 

yakınından hitap ederek, özln 
bir devlet, sevilen ve benim
senen bir devlet sistemini tem· 
ıil ederler. 

Milli Şefin " halk arasmda 
halkla beraber ,, formülünün 
tatbik yolundaki eşsizliği, yeni 

neslin göğsünü, en gür ve en 
zengin bir heyecanla doldura .. 
ca k ve kaf asım en ıağ ve en 
sağlam bir fikir meşalcaine tu
tacaktır. 

İnönti ve İstanbul, milli 
şuurumuzun ve halkçı hükfıme

timizin müşahhas bir makesi 
olıa g~rektir. 

ıe cinayetle ittibam ediltrek 
o suretle tecziye edileceklerini 
ilan etmiştir. a. a. -···_. 
istasyonumuz iki taraflı 

parka kavuşuyor . 
Haber aldJğımıza göre, 8 cı 

işletme müdürlüğümüz iıtasy<>"" 
numuzun soluna gelen ve bu 
gün arabacılann durak yeri ol n 
arsa ile inhisarlar karıısıoa g-e
len ve gayri muntaxam bir te · 
kil arzeden arsayı işliyerek ve 
teıviyei türabiyeye tabi tutarak 
birer küçük oark şekline koy
mağa karar vermiştir. 

Bu karar Aydın için iyi ve 
yerinde bir kazanç miijdelemek· 
tedir. 

,..-c ..... 

Bugünkü hava 
durumu 

Yurdun Şimal ve Garp bllr .. 
leri Rosyanın yükıek, cenup " 
ıark bölgeleri lrakın alçak tiaı• 
yikı altında olduj'undao buıil• 
havanın doiu ye cenubu ıarkl 
Anadoluda kap:aiı ve yer yer 
yağışlı, Egeuin cenup kıımı ile 
Akdeai.ı kıyılannda açık, diier 
bölgelerde kapab ve yai'lflı , .. 
çeceği, ruıglrlarıa timaldea 
orta kuvette, Ege de'lJziDde 
kuvetlice eıcccti tahmin celil· 
mektedir, 
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ı.. lzmir Maçları 
Bölgemizin her iki takımı da rakiple

riyle berabere kaldılar 
lzmirde tertip edilen ve İzmi

rin birinci, ikinci, ve llçüncilsü 
ile bölğemizin Aydın spor ve 
Sü~eı: P.Orları arasında oyoa"na
c&k olan futbol maçlarının bi
rinci ı haftası pazar·günü başladı. 

ilk maç Ateı sporla Aydın 
spor aruında oynandı. Saat 
tam ·on üç buçukta takımlar 
ıahaya çıktılar. 
Aydın gene eski kadrosunu 

· muhafaza ediyor, yalnız sağ 
açık Sungurla sol açık Ali Bir
leanın yerlerini değiştirdikleri 
glrOllyordu. 

Ateıspor ise tam' kadrosu ile 
sahaya çıkmıştı. 

Kale seçmek hakkını kazanan 
lzmiTliler takımımızı esmekte 
olan tiddetli rüzgarın altına at· 
tllar. B~na rağmen ilk dakika
da hlkimiyeti~- ellerinden kaçır
dllar : ve Aydınltlar on beş da
kika mfttemadiyen lzmir kale
ıinin anünde oynadılar. Maale
Mf Dç. tatte de; gli~el rol fırsatı 
kaçırelılar. 

RllZglnn yardımından da isti-
• fade eden Ateşliler, yavaı ya
ftf hlkimiyeti ellerine aldılar 

. ve ara ııra Aydının ini akın· 
larileJ bozulan bu hlkimiyet 
haftayım ıonuna kad•r devam 
elti. Bununla ~al:rer onlarda 
bu baskıdan istifade edemediler 
ve biriQci devre O --O beraber• 
likle bitti. 

lkiiici devrede ruzgirı lehine 
alan takımımız bundan istifade 
edemedi Ye ateılilerin oyun tar
ıına ·uydu. Onuncu dakikada 
kalemiz çok sıklfmlf vaziyette 

· idi. O ıarada İımailin kestiği 
top akıi darbe ile sıçrayarak 

' eline çarptı. Hakemin penaltı 
' · ' ile cezalandırdığı bu hareket 

yüzünden İzmirliler bir gol ata
rak 1-0 ııalip vaziyete geldi
ler. 

" aayı ile canlanan Aydınh· 
lar derhal İzmir kalesini sıkı 
bir çul.er içine aldılar ve biraz 
ıonra da Osmanan ayağile be
raberlik sayısını yaptılar. 
Aydın takımı bundan sonra 

liakimiyetini bırakmadı ve ma
çın bitmesine iki dakika kala 
bir de penaltı kazandı. 

F evkalide bir ıans olarak 
Ateı kalecisi Zihninin kucağına 
çektiği bu penaltıyı kurtardı. 
Fa1'at top ellerinden ııçrayarak 
geri döndü. Zihni bu ikinci fır
sab da topu tekrar kalecinin 
kucağına atmak suretiyle ka
çırdı. Bir dakika sonra da maç 
1-1 berabere bitti. 

Doğanspor 3 
Sümerspor 3 

Giinün ikinci maçını oynıya· 

r,_ak olan bölgemizin {Silmerspor 
takımı ile Doğaaspor saat on 

• beş buçukta ltarılaştılar. 
Bu Clefa kale seçmek hakkını 

kazanan Sftmerliler Doğansporu 
nlzgir albna attılar. 

Maç başlar baılamaz Doğan
sporun kuvvet itibarile geçen 
=sene Ege liklerinde ka11ımıza 
Çikan Dolanspordan çok düşük 
öldağanu g6i'dük. Kalede biç 
tanımadığımız küçllk bir çocuk 
vardı. Mtıdafaada Retat yoktu. 

Muavin hattında İrfan eksik ol
duğu gibi muhacim hattında da 
bir kaç eksik göze çarpıyordu. 

İlk dakikalarda saha acemi
liği yüzünden takımımız biraı 
aksadı ve Doğansporun mu ha
cımları bundan istifade ederek 
Fuadın ayağiyle bir gol yaptı
lar. 

Fakat pekaı sonra, sahaya 
alışan takı~ımız Doğanspor ka
lesinin önüne yerleşti ve çok 
geçmeden beraberlik sayısını 
yaptı ve devrenin sonuna ka· 
dar da hakimiyeti bırakmadı. İz
mirliler arasıra Sümer kalesine 
kadar inebildiler ise de müdafaa
nın yerinde müdahaleleri ile 
bir feye muvaffak olamadılar 
ve devre 1 - 1 beraberlikle 
bitti. 

İkinci devrede Sümer spor 
rüzgar altına düşmekle beraber 
çabucak hakimiyeti tesiı etti 
ve bilhassa soldan inkişaf ettir
diği akınlarla Doğanspor kale· 
ıini bombardumana başladı. 

Bu taz~ik biraz son~a seme
resini verdi ve Sümerliler üç 
dakika ara ile iki gol r daha 
yaparak 3-1 galip vaziyete 
geldiler. 
P~k fena mağlubiyete düçar 

olmak üzere bulunan lzmir 
şampiyonu oyunun bitmesise 13 
dakika kala biraz canlandı ve 
Fuad ikinci bir gol yaptı. 

Artık Sümerliler galibiyeti 
kaçırmamak, Doğanspor da hiç 
olmazsa beraberliği temin etmek 
için müthiş bir faaliyet göste
riyorlardı. Hakem de bunu is· 
temiş olacak ki Doğanspor le
hine imkin nispetinde müsama· 
bakir hareket etti ve ıon da
kikada arzusuna da muvaffak 
oldu. Doğanspor üçüncü golünü 
attı ve bu maç da 3 · 3 bera· 
bere bitti. 

Pazar günü tanı birazcık 
yardım etseydi her iki takımı
mız da İzmirden birer galibi
yetle döneceklerdi. 

Hele ıümer muhakkak bir 
galibiyetten mahrum edilmiş 
vaziyettedir. Her iki takımımız 
da güzel oynadılar ve oyunla-
riyle İzmirin ıpor meraklılarına 
kendilerinin değerlerini takdir 
ettirdiler. Gnçlerin hepsini teb
rik ederiz. 
~ 

Bölge bir~nciliği 
Kır koşuları 

yapıldı 
Beden terbiyesi g enel direk

törlüğünün kır koşuları talima
tına göre mevsimin son kır ko
ıuları büyüklere 4500 metre, 
küçiiklere 2000 metre üzerine 
yapıldı. 

Büyüklerin koıusuna 6 atlet 
iştirak etti. Neticede Tahsin 
Özalp 16-1,8 dakikada birinci, 
Hüseyin Öndol 16-30,5 dakika
da ikinci, Sümerspordan Ahmet 
Yazarel 16-32,6 dakikada üçün
cü geldiler., 

Gençlerin 2000 metrelik ko· 
şusuna 38 atlet iştirak etti. 
Birinci Muammer Artuner 6·55 

AVDIN 

Sevkedenlere zira
at vekaletinin bir 

tamimi 
-·-

İzmirden ecnebi memleketlere 
ihraç edilmek üzere gönderilen 
kasaplık hayvanlara tatbik edil· 
mekte olan sıcak damganın iyi 
ve okunaklı vurulması ;cabetti
ği ve hayvanların cinslerinin 
sarih olarak sağlık raporlarına 
kaydedilmesi lüzumu ziraat ve
kaleti veteriner umum müdür· 
lüğünden te.şkilatlarına tamim 
edilmiştir. 

İhracatçı hayvan tüccarlarının 
bu talimata riayet etmeleri hak
kında veteriner müdürlüğümüz
den alakadarlara tebliğat yapıl· 
maktadır. 

Çekirgeler için ilaç 
gönderiliyor 

Ziraat Vekiletinden ıehrimiz 
ziraat müdürlüğüne gelen bir ya· 
zıda Ankara Ziraat mücadele mü· 
dürlllğllnden vilayetimizdeki çe-

kirge garsiyahna karşı kullanıl
mak üzere 500 kilo · Arseniki-

yeti ıud ve 400 kilo Şuvany
furt yeşili ve Seyhan Ziraat 
mücadele baş teknisiyenliğioden 
25 adet tPülvarizatör gönderile
ceği ı bildirilmekte ve yazılı 

iliçlarla malzemenin ihtiyaç nis
betinde, ... çekirge garsiyatı olan 
sahalara ıevkide kaydedilmek
tedir. 

Bundan başka bu ilaçlardan 
bir kısmının Muğla ziraat mü-

dürlüğüe göderilmesi de isten
mektedir. 

Ziraat vekaleti hesabına ev
velce parası yine vekiletice 

ödenerelf satın alınmış olan 36 
adet sağlam, tazyikli pülveriza
törlerden 15 tanesinin Malatya 

ziraat mücadele baş teknisyen
liğine 21 ininde Niğde Ziraat mü· 
cadele teknisiyenliğine göndril
mesi lüzumu kaydedilmektedir. 

Ziraat dairemiz emrinj iktiza· 
larını tatbik için hazırlanmak
tadır. 

_....,)-OC+, . .. 

Bir tayin 
Belediyemizin münhal bulu

nan veterinerliğine 80 lira üc· 

retle emekli veteriner binbaşı 

Akif Sakarya'nın tayininin tas

dik edildiği haber alınmıştır. 

dakika, ikinci Kemal Özcan 

6-55,5 dakika, üçüncü Hasan 

·Eralp 6-55, 7 dakikada koştular. 

Bundan sonraki yarışlar 

pist üzerinde olacağına göre 
derecelerin daha iyi olacağı 

kanaatındayız. 

Derece alan atletlere beden 

terbiyesi bölge başkanlığınca 

birer madalya verileceği öğre

nilmiştir. 

Ziraat vek&letinin 
mühim bir tamimi 

Ziraat Vekaleti kendi!ine vaplanmaıı, ceyabı icap eıo: 
bağlı bütnn müessese ve vili- yen evrakın da gene bu ıoO 
yetlerdeki vekalet dairelerine det zarfında neticelenmui fi 
bir tamimde bulunmuştur. Fakat tetkike muhtaç olup ~ 

Bu tamimde : ziraat veki- beş gllnden fazla zamana lil_, 
letinden bu müessese veya bu hissettiren iılere dair olan e; 
gibi ziraat dairelerine gelen ev- raklar için de izami 10 gani. 
rakın azami be, gün içinde ce- zaman ayrıldığı bildirilmektedi'· .--

Dava sahipleri 
mahkemelerde 
bekletilmiyecek 

Dava saatleri için Veka
letin bir tamimi 

Ankara - Adliye Vekaleti 
mahkemelerde duruşma saatla-
~rının tayini ve davaların sürat
le intaç edilmesi hususunda çok 
mühim bir tamim yapmıştır. Bu 
tamimle bugüne kadar mahke-
me saatleri hakkında yapılan 
şikayetler tamamiyle önlenmiş 
olacaktır. Tamimi yazıyoruz : 

"Mahkeme günleri tayin edi
lirken, bir gllnde görülecek 
davalarm miktar ve mahiyetleri 
göz önünde bulundurularak her 
duruşma için mümkün mertebe 
ayn saat tesbit edilmiş ve ta
liklerin kanuni ve zaruri sebep· 
lere müstenid olmak üzere kısa 
fasılalarla yapılması t amimen 
tebliğ edilmiş olduğu halde ba
zı mahkemelerce bir günde gö· 
rülecek bütün davaların duruş-

maları ayni saate talik edildiği 
ve bunların ayni zamanda gö· 
rülmesine de imkan bulunma
dığı cihetle alikalıların iş ve 
güçlerinden geri galarak uzun 
zaman sıra beklemek mecburi
yetinde bırakıldıkları anlaııl
maktadır. 

Mahkemeye çağrılan şahıslara 
hazır bulunacıtkları saatlerinde 
bildirilmesi ve zaruri sebepler 
mevcut olmadıkça davaların 

talike uğrahlmaksızın kısa bir 
zamanda neticelendirilmeleri hu 
susundaki kanun hükümlerinin 
tamamiyle yerine getirilmesi 
için vekaletçe lüzumlu tedbirler 
alınacak tar. 

Bu itibarla duruşma saaatle
rinin tayini ve davaların sürat
le neticelendirilmesi hususunda 
faydalı olacağ1 mülahaza edilen 

Qky.Uarda ~ . 
Talebenin bilgiled 
sık sık yoklanacak 

Talebenin ıık ıık derae Jl,1' 
dırılarak bilgilerinin yoklaD~ 
sına ehemmiyet veren M• 
Vekilliği okullara bu bUll~ 
bir tamim göndermiftir. Bu .~ 
mimde talebenin sık sık der,.. 
kaldırılmrsının, dersine gare t 
zılı yoklama yapılma11nın, t İ 
benin yoklamayı milteakip 
dığı notu öğrenmesinin v•; 
}ebeye her dera için hazır ,,.w 
bulunmak itiyadımn verilm~ 
pek faydalı olacaiı turib .,, 
miştir. 

Talebe;~ .. ;uaşe1' 
kaideleri 
öğretilecek 

Talebeye muaıeret kaid~ 
nin öğretilmesi huıuıunda -' 
retmenlerin titiz davranlO dl_ 
icap ettiği, hürmet izhar ·~ 
ken, konuıurken, bir zi1~ 
esnasında, selimlaımada, ~ 
kareket edilmesi llzımf ';i.. 
hakkında sık sık konferf ",/ 
verilmesi ve her fırsatlan ~ 
f ade ederek bu kaidelerio 'J 
yat haline getirilmesi .., ( 

Vekilliğinden okullara taoıİ;,: 
dilmiş ve öğretmenler me f. 
de görüşülerek bu huıutt~ 
pılacak talimatname içio dili' 
l~kta bulunulmuı eııır•,..I. 

tır. ~ 
weseasların adliye encfidl ~ 
tezekhür edilerek neticeO~ 
mazbata ile bir ay içinde 
lete bildirilmesini isterilll•" 

Aydın Halkevi Başkanlığındaıt: 
Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 A~ 

türk günü bir resim sergisi tertip olunmu~: 
Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya 0 

mak üzere üç kısımdır. J 
Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri he! ti 

tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyeti~~ 
her üç kısım için tayin olunacak, bir, 4ki .-" 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserle 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirik etmek istiyenlerin şinı~ 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmelerı ti 
olunur. 



tıııi• 

0od" .,_ 
. ~ı 

d• 

ef' 
uınk 
edit· 

et~ 

SAYI ı '12 

EVırya Çelebi 
Ağziyle Denizli 

(Debbaj oaoafı beyanındadır) 
Yazan : F. A. 

Debbağanın ticarethaneleri, 
e~elce HALKEVI denilen (Ha· 
neuuıa) ın şarkında kain dar, 
ivicaclı yollarla kahne binalar· 
dan mürekkep (80) kadar de· 
kakinden ibaret idi. Burada 
•anatları icabı kullandıkları 
yaj'Jarın neşrettikleri taaffünü 
izale kaıtiyle hıfz111ıhhatı umu
miye kanunu mabsuıının mefhu
mu mucibince 1935 enci mili· 
diıinde iıtasyon albna naklo
lunmuşlardır. Burada fünunu 
abireye muvafık fabrikalar ve 
IOD ıistem karıgihlar kurarak 
asri bir debbaghane tesis eyle· 
mitlerdir. Denizli kasabai lati
fesinin şarkı timalisinde ve is
ta1yon kurbinde her şeyi man· 
tazam ve mtıkemmel bir tica
retelb tee11Us eylemiıtir. İmal 
ettikleri metagları Türkiyenin 
ber tarafında rağbeti umumiye· 
Y" mazhar olmuştur. 
Debbağhk sanatı f ahi resi, 

Deniz.linin kadim sanatlarından 
biri olup hemen tarihini Deniz
linin Türkler eliııe geçtiği za
mana kadar g8türmek m6m· 
kondllr. Bunlann pirleri, " Nice 
keıfllkeramatı zAhir ve bihir 
olmuı ( Ahi Evran ) dır kim 
Denizlide medfundur, climlei 
keramatından biri, Kayıeride 
debağlrk ederken Miriye af·r 
vermez deyu bir gammaz gam
zeder. Derhal bacibler varup 
( Ahi Evrın ) ı kaydubent et
meğe kaıtedince hemen dük~an 
iç!nde bir Evran zahir olup 
A vınlar ibre hllcum edince 
hıcipler cümlesi bican firar ede
rek hlkime gelüp kıssai ıeren· 
camların oalcledüp badehu Ahi 
Evrana i'zuz edüp anın içilo 
ahi evran yani evran kardeş 
olur. " Minelkadim icrayı sanat 
eden bu eınafan çok çalışkan 
ve dllrUst kimeıneler olup içle
rinden birisi tariki müstakim
den saparsa tilreleri mucibince 
hemen yolsuz edilirler. Bunla
rın ecdatlarından kalma türele
ri maıtur olup buuan mevadı 
mucibince amel ederler. Bunlar 
ıanatlarında şu ıuretle terakki 
ederler. Evveli çırak. badehu 
kalfa ve daha sonra usta olur
lar. Bu mertebeleri a,mak içiln 
ustalarından ehliyet almAk icap 
eder, kalfa ve usta mertebele· 
rine irtika edenler ( peştimal 
kuıanma ) merasimi yapılur. 

· TOrelerinin tatbikına (Yiğitba,ı) 
far memurdur. Yiğitbaşılar ise 
ıeçim ile ayrılırlar, bu vazife de 
muvffak olmıyanlar yeni inti· 
hapta değiştirirler, muvaffak o· 
lanlar iıe tekrarbetekrar inti· 
hap olunarak sinini vefire bu 
vazifeinazifede kalırlar. Elyevm 
debağların Yiğit başısı ( İsmail 
Abban ) adında 1abibi kiyaset 
bir zat olup tedbiri umurda 
göıterdiği liyakat basebile çent 
ıenedeberu bu makamCla kaim
dir, kiyaseti nisbetinde seaıaha 
tı da bol bir zattır sofrası her 
kese kllpdedir. ' 
Debbağ esnafanı tarafından 

tesiı olunan (250) bin lirayı 
tUrki sermayeli bir (Şemsi terak
ki debağat anonim şirketi ) is-

Edebiyat ve Kültür Sa 
Git 

• Sadettin Çağlarca • ya 
Bu akşam durgun sularda ko· 

ğular yıkanırken git. GllDCf 
mistik ziyalarını kar renkli bu
lutlara sardığı an, kızıl batlı 
güller de ilahi A~ık yada gelin
ce git. Gidişin, güne in çekilişi 
kadar sade olsun, gidişin, bilin
miyen şahaplar gibi tatlı olsun. 
Sen hayatın uzak dt:nlzlerine 
açıl ! ben bu münzevi sahilden 
sana mendil ıallarım. Korkma 
dalgalara yalvardım onlar seni 
Üzerlerinde taşırken meçhul i-
lemlere sefer eden Venilıün 
gu urunu duyacaklar. Marti ka

ATLASTA MISRALAR 
Baharda bağlana biilblllıO.z ğllln, 
Yeni filiz veroıif taze asmalar. 
Sabah a1111alara, gOneıin tülü, 
Kilidi olmıyan kızıl taamalar. 

Güneşi yolundan önce npıdan 
O bağ evidir ki kerpiç yapıdan 
Bahar ruıgAriyle açık kapıdan 
Baıı argülll bir, kızcağız dalar. 

Yiyelim içelim çıkmını ser 
Kız korkma o kadar nemli dejil yer 
Atla11ta mısralar denen filizler 
Gönlilnü kandırır, seni oyalar 

...... v-w.~···~··...,.. 
~atlanndan mam~ ' gem~ ~le ~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lımaoda. Sahil seni şiiriyeti 
içinde ona uçuracak. Bak, ço· 
ban, renklerin cümbüşle yıka-
nan vadide ayrılık havaları 
çalıyor. Her taraf hilkatin ilk 
günleri gibi sessiz, her şey seni 
teşyie hazır. Hadi git, harke
tini bekliyen bu muhitin isteğini 
kırma. 

Ne o gözlerinde katreler be· 
liriyor, ağlıyor musun ? Demek 
ki beni göremedin diye ağlı
yorsun. Hayır ağlama 1evgilim 
kadere boyun eğ, mücadeleelen 
çekinme. Ben işte şu çalılar 
içerisinde senin güzel endamını 
görüyorum. Siyah bir ipek bu
lutun altında çarpan minik kal-
binin darbelerini duyuyorum. 
Fakat gitmen ölüm gibi tabii 
onun önüne nasıl geçebilirim ? 
Haydi zaman kaybetme önilne 
serilen yeşil atlaslar üstünde 
sekerek git. Uzaklatan hayali
ne dalan gözlerim ayrılık fara· 
bını kana kana içti. o güzel 
yelkenlin ben de tatlı ve acı 
•lrperişler bırakarak aahile 
veda ederken ben ıenin için 
ilAhlara yalvarırım. 

Beni mi ? Beni hiç düşünme 
ben teslli bulurum. Avunmak' 
aldanmak ve mesut olmak 0 ka: 
dar kolay ki. Şaşma ben en 
büyük kederlerimi, kafama bağ
daş kuran zalim düşünceleri bir 
anda imha edebilirim, tek yeşil 
suların meçhul derinlikleri ka
dar uzayan o gözlerine dalan 
gözlerim kapanmasrn. Tek sır
ma saçlarını bakışlariyle tara· 
yan gözlerim yorulmasın. En 
büyük tesellim kırık ayaklı ma-
samın üzerinde duran kitapla
rımdır 

lskender Ege 

mile müsemma muazzam bir 
şirket vardırkim bunun müdü· 
rü umuru (Tabir Berkay) ilim 
fazıl ber şeyhi kebir olap uzu~ 
yıllardan beri umuru şirketi 
kemali muvaffakiyetle baıar· 
mııtır. elhak ilmüfazlı kadar 
s~natında da ehliyet keıbetmiı 
nıce çırakları kalfa, nice kalfa
ları ustalık rütbesine terfi etti-
rerek peştemal kuşattırmıştır. 
Bu zatiali kadir ilml\fazlı ve 
sanatindeki behresi dadar se
mabatta da çok ileri gitmiş bir 
kimesnedir, zaviyesinde kazanlar 
kaynatarak ayende ve revende
ye çorba ve aşureler içirmekte 
ve çok leziz yemekler yedirerek 
Denizlinin meşhuru alem olan 
fevakibi latifesinden ikram ey
lemektedir. Denizli şebrişehirin-

ÇAGLIYAN 
Ruhundan ruhuma akan bir ıe1ti, 
Gece gölgesinde çağhyan o ıu; 

Ahını tam tatlı yerinde keıti, 
Beni sonsuzluğa bağlıyan o su, 

O su, çocuk gibi mırıldaaırdı, 
Üstümde bir kızıl ay yıltanırdJ, 
Bizi Şirin ile Ferhad aanırcL, 
H~r an karfttDızda ağlıyan o ıu, 

Durgun rubmuzu hem tazelerdi, 
Bana unutalım ilemi derdi, 
Bir aldı sonunda verdi bin derdi, 
Bizi bizdeo iyi tanıyan o su •• 

Öğ. Y. Göksel 

Atatürkten 1 

Vecizeler 
Sanatsız kalan bir milletin 

hayat damarlanndan biri kop· 
muı demektir. 

* Rica il~, merhamet dilen· 
mekle bir millet ve devletin 
ıeref ve istiklili kurtanlamıı •• 
Türk milleti ve enıali Atiye 
bunu unutmam ah dır .• 

• 
Dünya Ozerinde gördilğOnOz 

her fey, kadının eseridir. 

• 
Vahdet ve emelde ısrar eden 

millet, mağrur ve m6tecaviz 
her dllımanı gurur v~ tezavil· 
zilnde nadim kılar· 

• 
Kudret ve kabiliyetten mah

rum olanlara iltifat olunmaz. 

de ve onun bağ ve bahçelerin
de envaıtilrlü fevakib yetiımek
tedirkim bu zabn sofrasınaa 
mevıimine göre bunların cüleıi 
bi noksandır. Karcının ıeftali, 

elma ve kirazlan, Eski Hisarın 
çekirdekli ve çekirdeksiz nar
ları, Honazın armutları, ilzllm
lerin envaı ve Denizlinin ciha
na ün aalmıt leziz ve nadide 
turşuları hep mevcuttur. Bu fa
kiri pür taksire de itte bu her
ıeyi gani sofraya bağdat kur
mak nasip olmuştur. Müıarün· 

ileyhin sofra ve zaviyesinde zi· 
yadesile izaz ve ikrama maz· 
har oldum, hemen cenabızülce
lal bu zatı makamında daim vo 
daha refi rütbelere nail eylesin. 

Kuyucak &eledige 
relsliğlntlen 

1 - Eksiltmeye konulan it 
Kuyucak nahiyesi heleaiye mıo
takasının milıtaltbel imar plAıtı 
için esas barltasmin yapılma11-
Clır. 

2 - Kaıibaaın 10 bek ar 
meskftn ve- 80 hektar ı•yri 
meıleüo kıamının haritaıı yapı· 
lacaktır. 

3 - Muhammen ltıtm t be· 
deli meıkftn kıı ı 18 lira gay
ri meakOn llıımi 15 liradlr. Ke· 
şif beCleli 1380 liradır. 

4 - ihale mOddEti tarihi 
illndan itlöaren yirmi gtlo olup 
ihale 2713/939 pazartesi gilnO 
saat 14 detiir. Encnmen huzu
runda yapılacaktır. 

5 - Nafia mecliıinin 13/9/936 
gtln ve 29 sayılı karariyle taa
dik edilen şehir ve kaaabalarm 
hali hazır haritalarının alınma· 
sma ait Şartname muhteviyab 
ve teferruatı dairesinde liarita 
yapılacaktır. 

6 - İhale kapalı zarf usulO· 
le 2490 sayılı artırma ye elisilt-
me kanunu hOkliDil rine g8re 
yapılacalitır. 

7 - Mnnakasaya iıtirak ede
ceklerin 5 nci maddedeki ıart
name mucibinde icap ve1aiki 
encllmeno ibraz etmeleri ve % 
7,5 teminatı muvakkate akç111· 
nı belediye ıandiğına fabrmaia 
mecburdur. 

8 - Teklif mektupları 4 cll 
maddede yazılı saattan l>ir sa-
at evveline kadar Kuyucak be· 
tediye encOmenine Yerilmiı ve· 
ya posta ile a-öndmlunt olaıa • 
sı liumdır. 

1171 

'FlinCI ~ain 
Ral:iln Dranat Tar r'ID (it~· 
~ıvan) adındaki eeUiotl•• ı 

Geceleyin, talbıı ~· ae'f
~i bulufmaııaa rittiii 'il a, 
kutlar ötmez, rilzıAr kımıldi· 
maz, okaj1h Ud UriftdHakl 
evler ıeısiz durur, yOIRelirlu .. 

Her adımda rittik<ii l r· 
tan, benim afak Jreaıfikl~ilir. 
Ve ben utan1tıba. 

Ball,6numda o~, •ua 
ayak ıesleriai diııl~rk•n, •iM· 
!ardaki yaprakl•r .lıfttıW"aaai 
ve n birdeki tti, y\ a daltnıt 
bir n6ifet~oin 4iiial IU . kılı._ 
aibi se ıitdir •. 

Böyle deli 'bi prpaa "-•19 
kilbimdlr.. Onu 11ltıl uAtltl'• 
yım? Bilmem •• 

A11lnm clip benifi .,., 
oturduğu, vücudum titreyip ıtli 

kapaklarım dliıtff il aıaa11 ~·· 
ce karmr, rlh Ar la1abafc 
ıöndürür ve bulutl•'r yıJdıdarua 
üzerine perde çekerte? •• 

Öz kalbimdeki, 6islmdtkt 
mllcev!ler f) rlar R ft\k tir .• 
Onu naııl ıaktlyayım? Bit. ... 

Hayatta IUr ıdı ti d A, 
Gibi bir an Omid • rir; 
Sonra inlan lier 1Rd4re, 
Dayanamaz erir, erir •. 

Narl Olnjir 
................... 4'19' •• ,.. ••• 

Açık kmıuŞffi • 
Aydın <Jrta okuldan 
Alımet Kırcafıga : 

Şirinizi ıev~ifi. beyeca ı• 
nızm •llrellli olauıu ıli lifôfllt. 
Y ln{z 61\ilitt blrMi dili ~ta· 
bflDa fi icap ediyor. Dcrat .. ı .. 
nizi ihmal etmemeli iiır ı 61~1 
üzerinde mefltu! o UDWI. 

.. ,. t • 

Orta okr;li/an Alimet Kanlıg•: 
Şiirıniz kafiye ve iftçll tiba• 

tile çok fOel •• nö •• 
yıdnıı size timdilik uına ılirler· 
le değil kııa kısa ıiirlcr , .... 
matı tavsiye ederit. 

Uzuun ıiiller liey c a'hiüm 
ye fikir illiilenlit aajı~r. ili· 
rinizi sıraa feliDc• lt:oyicifaı., 



YOZ r4 

RADYO 1 
SALI 7 /3/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

20 Kw. 
12.30 Pro~ram . 
12.SS Ttlk mnztji • Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajana, meteoroloji haberleri. 
13.15 Konuıma (Kadın saati 

Pi.) 
13.30 14 Mlzik (Kanıık prog· 

ram • Pi. ) 
18.30 Program. 
18.35 MOzik • Pi. ( melodiler 

Halkevinden" naklen ) 
18.45 Milzik ( FUıt solo • Ah· 

met Andiçen ) Riyaseti Cum· 
bar bandosundan. 

1 ' - Michel Blavet • Sanata 
N. 2 (1700 • 1768) Andante. 

Allemand (allegro) Gavotte 
(le. Caquetı) Sarabande (Largo) 
Finale (alleito) 2 - Ceıar Ci
arcli • Karnaval (Varyaıyolar) 

19.00 Konuıma (Türkiye poı
tall. 

19.~S T!irk mliziği Faııl (heyeti) 
Tahlia Karakuı ve Safiye Tok· 
ayın ittirakile. ' 

20,00 AP.anı, meteoroloji ha
berleri, ıilraat bonaıı (fiyat) 

20.15 Türk mDziği: Çalanlar 
V eeille, Raıen Ferit Kam, Cev
det Kozan. Okuyanlar: Mustafa 
Çatlar, Radife Neydik. 

·t - t'hman beyin • Nihavet 
peşrevi. 2 Faik bey • Nihavet 

Nazilli icra Daires;nden: 
Alacakla : Nazilli Yıldız tepe 

mahallesinde H. Ali karısı Fatma 
Borçlu : Çapa Hasan mahal

lesinden Alibaı oğlu Hasip ve· 
reıeıinden kendi namına esale· 
ten ve çocukları namına karısı 

Fatma ve kızi Fatma ve Huriye 
Satılen mallar : Nazilli köprü 

baııJ mevkiiade ~arkan ve şi
malen yol garben Hüseyin iken 
timdi' pamuk üretme çiftliğinin 
iıfimlik ettiği tarla, cenuben 
Hüseyin oğlu' kızı Fatma ile 
ımırlı tapu kaydında 6 dönüm 
ve bu hudutla çevrili olan ma
hal balen bir hektar bulunan 
tarla 2280 numaralı kanun hü· 
kümleriue ıöre satılacaktır. 

Alacağını teminen haczedilen 
yukarda tafsilitı söylenilen 700 
lira muhammen kıymetli ve 
borçlu Haip varesesinin ba tapu 
ubdei tasarrufunda bulunan 
men1'ul Yeya gayri menkuller 
30/3/939 tırilıine müaadif Per
ıenbe gftnü zevali saat 10-12 
Nazilli icra dairesinde ihale edil-
mek ilzere 23/2/939 tarihinden 
itibaren ve açık artırma yoluy-
la ıabfa çıkanlmıtbr. Şartna
me ve sair evrakaı müteferrika
•• 20/3/939 tarihinden itibaren 
herkesin g6rebilmesi için açık 
bulundurulmak tadır. 

ihale günü mal muhamme~ 
kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 

ıurette ihale yapılacaktır. Aksi 
halde ıon pey sahibinin taah
Mldll baki kalmak üzere artbr· 
ma on beı gün daha temdit 
cclilalif olacafmdan on beıinci 

beste · Visali yare. 2 Rakımın 
Nihavet tarkııı - Ne yanan kal
bime. 4 - Arif beyin '- Niha
' et ıarkısı - Söyle nedir habisi 
ahın. S - Vecihe taraf mdan • 
kanun takıimi. 6 -Rahmi beyin 
• Nihavet şarkısı - Saçlarına 
bağlanalı ey pari. 7 - İsmail 
hakkı bey - Nihavet ağır semai
Seni hükmü ezel. 8 - Salahat
tin Pıpar - Kürdilihicazkir şar~ 
kı - aşk1nla yanan kalbime. 9 
- Salahattin Pınar - Kürdilhi
cazkir farkı - Ne gelen var ne 
haber. 10 - Salihattin Pınar -
Kürdilihicazkar şarkı Akşam yi
ne akşam. 11- Segah ·Kürdili
hicazkar- Oyun havası. 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmi 

yayma kurumu ). 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo·nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar. 
21.30 Müzik (RaHyo orkestra· 

sı - Şef: Hasan Ferit Al nar ). 
1 - G. Fr; Handa!: Cencerto 
grosso, op. 6, Nr. 2. fa majör. 
Anbante larghetto Allegro Lergo 
2 - R. S. humann: 1 inci Sen
foni, si bemol Majö. Anddnte 
unpoco maestoso Allegro molto 
vivace. Larghetto Scherzo, Trio 
1 ve 2 Allegro animato egra
zioso. 3 - Otto Nicalai: ı.Vin

dıorun şen kadıoları,, operasın
dan uvertür. 

22.30 Müzik (Virtüozlar-Pi) 
23.00 Muzik ( Cazbandı - Pl. ) 

23.45 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki proğram. 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Vilayet hususi muhasebe mü

dürlüğünün ihtiyacı olan 2000 
adet defter 20/3/939 tarihli pa
zartesi günü saat on beşte iha • 
le edil~ek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

4000 lira muhammen bedeli 
olan 2000 defterin eksiltmesine 
ittirak edilmek üzere % 7,5 
muvakkat teminat 300 liradır. 

Eksiltmeye talip olanların 
daha fazla malümat almak üze· 
re hususi muhasebe müdürlüğü
ne ve encümen kalemine müra· 
caatlan ilin olunur. 
7 10 14 17 1166 

güne müsadif 13 4/939 tarihin
de Perşenbe günü ayni saatte 
en.. çok artırana ihale oluna
caktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müsbiteleriyle yir
mi gün iÇinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi surette hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve intifa hak
kı sahiplerinin de ayni suretle 
hareketleri icap edeceği ve ta
liplerin muhammen kıymetini 
yüzde 7.5 nisbetinde pey akçe· 
si veya milli bir bankanın te
minat mektubunu icra dairesine 
tevdileri ilan olunur, 
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Kuyucak Halkevi 
İlk toplantısını yaptı 
Kuyucak, ( Huıust ) - Evi· 

mizin biltün azaları çok ıamimi 1 

bir çalışma havası içinde ilk 
toplantısını yapm , ır. 

Toplantıda B. Kemal Yıldız 
Doğan'ın heyecanlı bir söylevi 
dinlenmiş bilahare komiteler se
çimine geçilmiştir. 

Halkevimiz şlmdilik kitapsa· 
ray, spor, k6ycülük sosyal yar· 

· dım ve gösteril gibi beş şube 
ile teşekkül etmiş bulunlllakta
dır. 

Başkan M. Görgülünün idare· 
sinde bütün şubeler hazırladık-
lar~ proğramla çalışma yoluna 
girmişlerdir. 

Temsil kolumuz, yakında Kı
zıl Çağlıyan ve Taş Parçası pi
yeslerini temsil edecektir. 

3 Seneye mahkum 
Çine Hatib kışlasından Meh· 1 

met Aliyi katle teşebbüsünden 1 

suçlu, ayni köyden Mehmet 
Akbaş 3 sene ağır hepse mah
kum edilmiştir. 

·- -- == 

5AYI ı 472 • ~ MMAM, 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralak kitap verilir, bulunmıyan 
{il kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için· 
~ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
~ ~itli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. GT 1~ 

(Ş~~~E~S2~~.SS'&~X·%•8•-fj 

! Doktor Şevket Kırbaş 1 

! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve : !; entani hastalıklar mütehassısı 
.,. Muayenehanemi Nazilli köprüsll kerşısmdaki tapucu 
f f Süleymanın hanesine naklettim. 
f•l hastalarını her gün saat yediden sekize kadar Ye 
t•~ öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
[!1 kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilib icra 
f+l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
r•l toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

'~· . ., ~~·ı;ııııı~~fll~~········~ ............. .. fh- ~;<-.ı ... l:Wo~lıbdıtllıliiıl~i~ıi:"di .... ~nıı:iilllıııiiilllııııo-.ıiıllıiii ........ llıiiıll 

ilin .1" 
Aydın vakıflar idaresinden l an 

2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesika ve teminatlarla birlikte 
yukarıda yazılı gün ve saatta 
İzmir Bornova askeri satın alma 
komisyonuna gelmeleri ilin o· 
lunur. 

420 lira 51 kuruş keşifli va- j Aydın Askeri Satın alma 
kıflar. idare binasının cümle ve ı komisyonundan : 
bahçe kapısile alt kat oda ve 1 1 - Aydında ciheti askeriye
pencerelerine demir p.-rmaklık ı nin göstereceği mahallerde beş 

ve üst kat anteresine kapı ve 1 bina yedi gün müddetle açık 
camkan yapılması i.,çin keşifna- 1 eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
me ve şartnameler mucibince 2 - İhale 10/Mart/939 cuma 
açık eksiltmeye konulmuş idi. günü saat 10 da İzmir Borno-
6/3/939 da yapılan birinci ek· vada askeri satın alma komiı-
siltmenin görülen lüzum üzerine , yonunda yapılacaktır. 
16/3/939 perşenbe günü saat 10 a 

1 
3 - Bu beş binanın umum be· 

bırakıldığı cihetle taliplerle faz~ 1 deli keşfi 9657 lira 28 kuruştur. 
la malümat almak istiy,enlerin J 4 - Bunlara ait keşif fenni 
% 8,5 mU\·akkat teminatiyle ' şartname resim ve plan Afyon, 
uıulen alınmış ehliyet vesikasile Bornova ve Aydın askeri satın 
birlikte Aydın vakıflar idaresi- alma komisyonlarında görülür. 
ne mürcaatları 1170 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
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"....... Abone ıeraiti ........ 1 
İ Ydlıtı her yer için 6 lira. 1 
: Altı aylıjı 3 liradır. 1 
! idare yeri: Aydında C. H. ! 
ı p B . • f . asımevı. , 1 
i ru:eteye ait yazılar içia 1 
f yazı işleri müdürlütüne, il&n- f 
: lar için idare müdürlüfüa• 1 
i 'DÜracaat edilmelidir. 1 ............................................... 

imtiyaz sllhlbl ve Umumi Neırlyat 
Müdürü : Etem Mendre• 

Butldıjı yer 
C H P Baıımevl 

Basımevimizde 
r • ... ~ ~,.. "" ., ,. •• • 

' 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


