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Cümhuriyetin 
----+-

Demiryolu Siyaseti 
~-

-2-
Oıman Becerik 

Cumhuriyet hükdmeti, yur
du çelik ağlarla 6rme 
azmiyle İfe başladığı za-

man, bu hedefe ulaımak için 
bir taraftan Ttırk eli, Türk 
emeği ve Türk milll ıenetiyle 
yeni hatlar intasına baılarken, 
bir taraftan da saltanat hnku
metinden mtlıtemleke zihniye
tiyle koparılan imtiyazlarla 
yabancı aermayelerin yaptıkla-
n demiryollannı millilqtirmek 
yolunu tuttu. 

Çünkü dUnktı yazımızda 24 
ıene evvel çıkan ikdam gaze-
tesinden naklettiğim parçalar· 

' dan da anlaııldıi gibi osmaolı 
imparatorluğu ( demir yolcu· 
luk ) da da yalnız ecnebi ser
mayeainin ve tekaiğinin zebun 
olmakla kalmamıı, memleketin 
ve bilbaasa Anadolunun varidat 
menbalarını kar1ılıks1z olarak 
yabancı ellere dağıtmııtı. 

Bu hatlardan, Anadolu Bağ· 
dat battı 116/928, Mudanya • 

Buraa dar hattı 1/6/931, İzmir 
kasaba ve temdidi battı 1/6/34 
Aydın battı 117 /935 ve ıark 
timendilferleri de 1/1/937 tari • 
hinde aatın alındı . 

Bu riln biç bir iktisadi ehem
miyet ve kıymeti kalmayan 405 
kilometrelik cenup demiryolule 
28 kilometrelik Ilıca - Palamut
luk hattından baıka tirket elin· 
de hat kalmadı. 

Cumhuriyet hükilmeti, bu hat
ları ıatın alarak asıl sahibine 
mal ederken bir taraftan ne fi
lan veya falan devletlerin ikti· 
udi muvaıenelerini telif çare
lerini dtışilumeden yurdun mü
dafaasını, iktısadi kalkınmasını, 
zirai inkitafını, bayındırlığını, 

halkın ihtiyacını gaz anilne ala· 
rak bir çok iltisak hatları 
inıa etti. 

Tamamen Türk bilgiıi, Ttirk 
emeği ve Tnrk parasile yaptı· 
nlan bu hatlar on bet ıenede 
2976 kilometreyi buldu. En mil· 
him askeri ve iktisadi hatler 
birbirine birleştirildi, Akdeniz, 
demiryoluyla Karadenize bağ· 
landı. Doguda Erzincana uzan-
dık, Erzruma vanyoruz. Komıu
lanmız lran ve Irak hududlarına 
Milli batlanmızı uzabyoruz. 

Saltanat hllkılme:tinin yaban· 
cı ıermayeye yaptıra bildiği yıl

da 60 kilometresine mukabil 
cumhuriyet hnkumeti senede 
yalnız millete dayanarak 200 
kilometre demiryolu daşedi. 
Bun °0 beı yılda 1atın alman 
hatlarıda ilive edersek cum· 
huriyetio yıllık demiryol
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kazan· 
cı 470 kilometreyi bulur. 
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Milli Şef Ankaraya av
det buyurdular 

• • 
Reisicumhurumuz lstanbul ve Anka-
rada parlak merasim ve tezahüratla 
· teşyi ve istikbal edildiler 1 

l.tanbui 8 - Reisicumhur 
lımet İnönü dün ıaat 12 de 
Ayazağada ıüvari binicilik oku
lunu ziyaret etmiştir. Reisicum
hur okulda r.ıyarım ıaat kadar 
kalarak okulun beynelmilel mü
sabaka hazırlıklannı tetkik bu
yurmu,ıardır. Okul komutanı 
ekibimizin 25 Martta Nise ha
reket edeceklerini ve oradan 
Roma, Brüksel, Bükreş beynel· 
milel müıabakalrına iştirak e· 
daceklerini arzetmiştir. 

Reisicumhur lnönü saat 17 de 
refakatlarında vali Lütfü Kırdar 
olduğu halde Haliçteki tersane· 
yi gezmittir. 

İstanbul 8 - Milli Şef lstan
buldaki tetkiklerine ıon vererek 

yanlarında Dahiliye vekili Faik 
Ôztrak olduğu halde Dolma 
hahçeden Suvat vapuriyle Hay· 
darpa~aya geçmiş ve aaat 22 
de hususi trenle Ankara}& ha
reket buyurmuşlardır. Reisicum· 

bur ve refikalarını istasyonda 
vali Lütfü Kırdar ve refikalan, 

Korgeneral Salih, İstanbul ku· 
mandanı korgeneral Halis Bı· 

yıktay, harp akademiıi kuman· 
danı korgeneral Ali Fuat, Os· 
man Tokan, Çankırı ıaylavı 
F etbi Okyar ıehrimizde bulunan 
mebuslar tiniversite rektörü, 
gazeteciler malt miletseıeler 

tarafından hararetle teşyi edil
miılerdir. 

-

Ankara 8 - Reisicumhur 
İsmet İnönilnü hamil buıust 
tren bugün saat 10,15 te An
karaya muvasalet etmiıler ve 
isntaıyonda Büyük Millet Mec· 
lisi reiıi Abdülhalik Reoda, 
Baıvekil doktor Refik Saydam, 
Genel kurmay başkanı mare
ıal Fevzi Çakmak, vekiller, 
mebuılar, generaller, vekilet· 
ler ileri gelenleri vali ve bele• 
diye reisi, garnizon ve merkez 

kumandanları emniyet direkt6rü ve 
kalabalık bir halk kDtleıi tara
fından hararetle karşılanmış• 
tır. 

Bir tiirk kuıu filoıu Büynk 
Şefi vilayet hududumuzda kar· 
tılamış ve ıclAmlamıştır. 

Viliyet 
· İdare heyeti 

toplandı .... 
Viliyet idare heyeti dDn Hat 

14 de llbayımız Ôzdemir Glln• 
dayın batkaohj'ıoda haftalık 
mutat toplantısını yapmq, •İ· 
liycte ait itler hakkında baaa 
kararlar vermittir. 

• l I! ~ 

Terfiler 
Villyet hususi muhaaebe ev• 

rak kltibi B. Necmi Baıer, va
ridat kitibi B. Mazhar Mllıte
cepli oğlu ve tahıilit kltibi ,.9. 
Mehmet Aldiker ıaıtcrdiklerl 
gayret ve vazifelerine baj'blık· 
ları dolAy11iyle bir derece terfi 
ctmitlerdir. 

Bugünkü hava durum~ 
Yurdumuz Lehistan üzerinden 

cenuba doğru genifliyen •• 
Bulgariıtan üzerinde merkez· 
leımiı• buluoao alçak tazyikin 
teıiri altına girdiiinden bu~a 
havanın bütün balıelerde ka• 
pah ve yer yer yağıılı ıeçeco
iİ• riizglrlarıa umumiyetle co• 
nup istikametinden orta kuvetto, 
Karadeniz Marmara ve Eıı 
dezinde mutedil htına ıeklindo 
eaeceii tahmin r.dilmektedir. 

Hatayda bir Athsporıırakta hükUmet ciddi 
kulübü açlldı tedbirler laldı 

Kulübün reisliğine 
.Tayfur Sökmen 

Devlet reisi 
seçilmiştir 

Antakya 8 - Antakya atlı 
spor kulnbn ordu evinde albay 
Şllkrii kanatlının bir nutku ile 
açılm11tır. Toplantıda millet 
meclisi başkanı, Başvekil ve 
mebuılnr bulunmuşur. Kulüp 
başkanlığına Hatay Devlet reisi 
Tayfur Sökmen, umumi kitip· 
liğede Antakya mebusu Bekir 

• • 

Sıdkı kunt seçilmişlerdir. Kulüp 
atlı gezintiler tertip edecek ve 
Hatayda gencliğ'in inkitafına 
hizmet edecektir. 

Kulübe kadınlarda iza ola· 
cak ve atlı gezintilere ittirik 
edecektir. Kulfip lıkenderunda 
bir tube açmıştır. Kırıkhanda 
da açılacaktır. 

lspanyol filosunun bir 
kısmı T unusa iltica etti 

Gemilerle gelen askerin miktarı 
beş bindir 

Bizerte 8 - Buraya gelen keri beş bin kadar tebmin edil-
lspanyol filosu üç kravezör ae- mektedir, aralarında kadınlar 
lriz torpito muhribinden mfirek- da bulunan sivil ahalinin adedi 
keptir.: Bu gemiler lıpanyol bet altı yüz kadardır. Gll!mile· 
b~yragını taııyarak gelmişler- rin topları çıkarılmış ve Fran· 
dır, sız harp gemilerinin nezareti 

Biıerteye gelen İspanyol as- altına alınmıştır. a.a. 

• 
İngiltere her türlü taarruza karşı çok iyi hazırlanmıştır 

.Londra 8 Nazır Con Ermin söylediği bir nutukta bombalarla 
İngıltereye yapılacak taarruzlara karşı hükumetin himayesi o de· 
rece kuvvetlenmiştir ki lngiltereye karşı taarruzda bulunmağa biç 
kimse cesaret edemez. Hükümet şimdi infilak bombalarının tesiri· 
ne karşı halkı himaye i~iyle ciddi surette meıgul olmaktadır a.a 

Kral orduyu siyasetle uğraşmaktan 
• men ettı 

Bağdat 8 - Irak gazeteleri 
kraha bir emirnameıini neıret-

mektedir. Emirname Elreşit mın 
takasında örfi idare ilin edildi
ğini hodbin sebepler dolAyıaiyle 
karıtıklık çıkarmak isteyenlerle 
hainlere karşı alınacak tiddetli 

• 

tedbirlerden bahıebnekteclir. 
Kral radyo ile nutuk 16yliye· 

rek orduyu ıiyaıetle uğraımak· 
tan katiycn men ettiğini I•• 
tiklyeti olaalara 1&ray kapı11• 
nın açık olduğunu ıöylemiı bal· 
ka müteyakkız olmalaruıı ıGy· 
lemiftir. 

Çek - Macar hududu tesbit ediliyor 
Peıte 8 - Macar ajansı bil

diriyor: 
Viyana sulhu kararını tasdik 

ve hudutlarını kati olarak teı· 
bit edecek olan Macar - Çekos· 
lovak komisyonu 9 martta Tuna 
ile Unk şehri arasındaki ıimal 
hududunu kati olarak çizmiftir. 

Hatay da --
Merkez bankası 

açılacak 
Antakya 8 - lıkenderunda 

bir merkez bankası açılması 
takarrur etmiftir. Bankanın 
Antakyada bir muhabiri bulu
nacaktır. Maliye vekili Cemil 
Taıı bankanın azami fpazarteıi 
gününe kadar açıl1tcaj'ıoı ,ıöy
lemiftir. 

Bu hudutlarla ıimdiye kadar 
iıgal altında bulunan yerlerde 
taıbihat yapılmııtır. Her iki 
hiikOmetin hudut mubafızlan 
14 martta ağle tızeri yeni çiıi· 
len hududu işgal edeceklerdir. 

•• •• 

Amerika 
Franko hükumetini 

tanımıyor mu 
Va•iogton 8 - Reiıicombar 

Ruıv;lt matbuat mllme11illeriD• 
beyanatta bulunarak Birlqik 
Amerika hükQmetinin lıpanyol 
cumhuriyetini tanımakta berde
vam olduğunu vf': Franko1a ta· 
oımak için hiçbir karar aluuDa• 
dığını ı6ylemittir. a.a. 
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insan ve Kültür · 
. . 

Tasarruf ve 
portakal bahçesi 

Bahçe, zaten gilzel bir şeydir, Fakat porta1'al bahçesi, biisbü· 
tün gilteldir. Her hangi bir kış Mersin ,yahut Antalyaya gitseniz, 
yaz tatili mefliumundan çok kış tatili mefhumuna bağlanacağınız 
gelir. Hele portakal bahçelerini gördükten sonra. 

Kulağımıza, şu günlerde, Antalyada kurulmakta olan bir por
takal l>a'bçeleri kooperatifinin haberi çalındı. Muayyen taksitlerle 
ödenecek muayyen bir para mukabilinde, kooperatife girenler, bir 
kaç ıene içinde otuz d6nUmlük bir portakal bahçesi sahibi ola· 
caklarmış. 

Otuz dönnmlük yetiımiş bir portakal bahçesi, insanın ahar 
CSmrfinde mükemmel bir irattır. Bundan başka memleketteki por
takal istihsal salıasının birde bu şekilde genişletilmesine çalışıl
ması, memleket ekonomisi namına bir kardır. Bir iiçüncli bakım

dan, Antalya kendisine bu yoldan yeni insan ve nüfus çekecektir 
ki, bu da Antalya hesabına güzel bir iştir. 

İsteriz ki Mersinde ayni şeyi yapsın. Ve bu suretle, cenuba 
doğru alaka ve muhabbet çoğalsın. Evet hatta, kış tatilinin ayrı 
olan zevkine varalım. Geniı ve her tarafı çeşitli iklim tartları arz 
eden memleketimizin içinde ne · kadar insan ve madde hareketi 
olursa, ekonomik kalkınmamızın kolaylaımasına müvazi olarak in
sanlarımızın daha hareketli, daha maksat ve manalı bir hayata 
alışmaları temin edilecektir, 

Antalya portakal bahçeleri kooperatifine, muvaffakiyet dileye
ceğiz. Akdenize bakan bu güzel şehrimize doğru, iıteriz ki onun 
yanı başında Akdenize döklilmüş çailayaular gibi bir insan akını 
oı.an. Ve bir gün denebilıin ki ve büyük duvar afiılerinde oku
nabilıinki "Hayatının bu kıı hoş geçmesini istersen, git Antalya· 
da dinlen ve Antalyada eğlen." 

Burhan BELGE 

Devlet pamuklu 
mensucat endüstri

sindeki inkişaf 

Beş yılhk =Cl endüstri proa-ramıuıo gözettiği beş şubeden 
ilki " Dokuma lıtriei " oUlı;ta maltliiclur. Bu proğramın ta-
hakkuk ettirilmesi ve devlet fabrikalarının işletilmesi vazifesile 
mükellef olmak üzere Sümerbank kurulduğu zaman,· devir aldığı 
entlllttlyle tDleeueseler ar .. acla yalnız bir taae pamuklu fabri
kası vardı: 

Bakırköyde bulunan ve tesi
satı çok E oksan ve eski olduğu 
için ciddi bir faaliyet göıtcre
miyen l:au fabrika ancak 3 bin 
iğle çalıııyordu. S6merbank ta
rafından tevsi edilerek iğ sayı .. 
sı 4496 ya ve tezgth ıayııq296 
ya. çıkanlan bu fabrikamız 934 
mayısında yeni şekliyle iıletmi· 
ye açılmış ve o zamandan beri 
en memnuniyet verici bir teki· 
mŞI ı!'YH iÇinde faaliyetine d~ 
vam etmiştir. Senede bir buçuk 
kiloya yakın pamuk istihlak 
eClen Bakır kay bez fabrikasıuın 
pamuklu bez imalatı 936 da 
4,799,000 metre iken 937 de 
5,697,000 e ve 938 de 6,203,000 
e {çıkmak suretiyle iki sene 
zarfında büyük bir artış kay· 
delmiştir. Pamuklu piyasasında 
son ıueltrcle talebin fazlalaş
ması a iyısiyle illtiyacı karşı· 
lamağa yetmiyen bu fabrikamı-
zm~bio iğ ili vesiyle büyfitülmesi 
kararlaşmıştır. Bu suretle Bakır 
köy fabrika&1 27 ,496 iğ ve 630 
tezgahla çalışarak senede 2,,7 
milyon kilo pamuk istihlak ede
cek ve bez imalitı 825 bin ki
lo, iplik imalitı.,da 1,4 milyon 
kiloya çıkacaktır. 

Program mucibince 1935 ey
lftlllnde temeli atılmış olan ve 
pamuklu ünitelerinin en b6yüğü 

olaa kayseri bez fabrikası 1935 
eylülünde işletmeye açılmıtttr. 
33 bin iğ ve 1024 tezgaha ma
lik olan bu fabrikamızda aynı 
sliratlı inki§afı göstermiştir. 

F abrikantn pamuk istihlaki 
1936 da 2,936.000 kilodan 1927 
de artışla ... 3 milyon 715508 ki
loya ve 1938 de 4 milyon 86862 
kiloya çıkmıştır. lmalitı da is· 
tiblake müvazi bir surette art
mııtır. 1936 da bez imalatı da 
18.354.000 metre iken 1937 de 
20 milyon 225.000 metra ve 1938 
de de 19 milyon 242.000 metre 
olmuştur. 1938 bez imalatında 
bir evelki seneye nazaran bu 
nisbi düşüklük, memleketin ih
tiyacını karşılamak üz.ere iplik 
imlitına daha ziyade ehemmiyet 
verilmesinden ileri gelmiştir. Fil 
hakika iplik imalatı 1936 da 
37.000 kilo olan 1937 de 103.000 
ve 1938 de 619.000 kiloya yük
selmiştir. 

Gene program mucibince E
reğJide kurulmuı olan, 18,400 
iğ ve 300 tezgahla büyuklük 
itibariyle ikinci mevki İfğal 
eden Ereğli bez fabrikası 1937 
nisanında işletmiye açılmıştır. 
1937 de 177,000 kilo iplik ve 
576,000 metre. bez imal eden 
fabrika imalitınt 1938 de 353,000 
kilo iplik 1,940,000 metre tire 

Devamı 3 üncl aahlfedc 

Zıraat Bankası 
ikramiyesi .... ... 

T. C. Ziraat bankasının kü
çDk tasarruf mudileri ile kum
bara sahipleri arasında açılmış 

olan piyankosunda kazananlar
dan birisi, vilayetimiz ziraat 
bankasına kayıtlı ve 1154 nu· 
maralı mudi olduğu ve ikra

miyesinin kendisine verildiği 
öğrenilmiştir. 

~ 

Ziraat dairesi 
lspartadari gül çubuğu 

getirtecek 
Isparta ziraat dairesi, ziraat 

dairemizden Koçarlının Çallı 

sagir köyünde yetişen göknar 
çam fıstıklarından bir miktar 
istemiş ve ziraat dairemiz Is
partanın bu dileğin~ istediğini 
göndermekle cevap vermiştir. 

Buna mukabil şehrimiz ziraat 
dairesi de bir tabriratla İspar
taoın en iyi güllerinden ( Kı
zanlık gülü ) çubuklarından vi
layetimizde yetiştirilmek üzere 

bir miktar istemiştir. 

-~ 

Sultanhisar 
Ve Kuyucak tayyareleri 

Dün, Aydın Hava kurumu 
şubesinin üç tayyareye ad kon· 

ma merasimi ~in hazırlandığını 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Türk 
Hava ~urumu Nazilli şubesi de 
Sultanhiıar ve Kuyucak nahiye· 
leri için birer tayyareye ad 
konma törenine hazırlanmakta
dır. 

Bu yıl, bütün vilayet çevre· 
sinde ad konma törenlerinin 
hararetli olacağı ve bu tören-
lere bir çok yurtdaşların iştirak 
edeceği tahmin olunmaktadır. 

Germencik 
Halkevi çalışmaları 

Germencik (Hususi) - Halk
evimiz samimi bir çalışma ha
vası içine girmiş bulunmakta
dır. Teşekkül etmiş bulunan 
şubeler halk tarafından maddi 
ve manevi bir alakaya maruz 
kalmaktadır. 

Temsil kolumuz pek yakında 
( Kozan oğlu ) piyesini sahneye 
koyacaktır. 

Spor şubemiz, her şeyden 

evvel bir {voleybol) takımı teş

kilini düşünmektedir, 

Bütün kollar çizdikleri pro
gramlarını esaslaştırmak ve bi

hakkın tatbik etmek gayesiyle 
uğraşmaktadırlar. 

Germencik balkının yeni ev· 
lerine gösterdikleri bağlılıkde 
bilhassa kayda şayandır. 

Tütün mahsulümüz bu sene çok. iyi 

iki 8y içinde öii -inil 
yon kilo tütün sattık 
Bir çok yerlerde müstahsillere avans 

dağıtılmasına başlandı 
Bu sene tütün mahsulümüzün 

geçen seneden daha iyi olduğu 
anlaşılmaktadır. Müstahıiller 
umumiyetle vaziyetlerinden1ltem 
nundurlar. Sonra yabancı piya· 
salarda Tiirk tütününün günden 
güne daha çok rağbet gören 
bir matah haline gelmesi onla
rın yüzlerini güldürmektedir. 

939 ilk iki ayında yabancı 
memleketlere sevkedilen yaprak 
tütünlerimizin on milyon kiloyu 
geçtiği anlaşılmaktadır ki bu 
sevindirıci ve senenin diğer on 
iki a}'ı ~inde ümit verici bir 
rakamdır. 

Bu seneki ihracatın 3 milyon 
kilosu Amerikaya 3 milyon ki
losu Almanyaya bir milyon 
kiloya yakını Holandaya, 250 
bin kilosu İtalya ya, iki yüz bin 
kilosu Finlaudiya ya ve müte· 
bakisi de lngiltere, Fransa, ls
veç ve Macaristan gibi muhte-
lif memleketlere gönderilmiştir. 

EGE TÜTÜNLERl : 
Bu sene Ege mıntakasının 

tütün mahsulatı yekunu 33.180.000 
kilodur. Bunun yüde seksene 
yakın kısmı satılmış ve 7300000 
kilosu zürra elinde kalmıştır. 
Elde kalan mahsulün bfiyük bir 
kısmı enftz isliha mulitaç bir 
vaziyettedir. Bu seneki mahsu· 
lün bir kısmında görülen bu is· 
lih ihtiyacının ye mahdut yer
lerde de olsa bunun ziraatçıla
rın tam manasile memnuı:ı,, edi· 
lemeyişinin sebebinin bu ıaha
daki teşkilatsızlı~ olduğu söy
lenmektedir. 

j SAMSUN TÜTÜNLERİ V:E 
PİYASASI: 

Samsunda bu güne kadar 
2.300.000 kilo tütün ıatılmıfbr. 
Bunun 1.280.000 kilosu Samsun, 
850.000 kilosu Bafra ve !DÜte· 
hakisi de Alaçam ve Çarpmba 
kısımlarındandır. Dünya tütün 
pazarlarında tanıamıı bazı Al
man firmalan Samsun piyasa
sından ehemmiyetli mikyasta 
tütün satın almıya baılamıtlar· 
dır. 

Almanlar Türk tütünlerinin 
nefasetini çok iyi takdir ettik· 
leri için Alman alıcılarının sa
yısı ve aldıkları miktar senden 
seneye kabarmaktadır. Trabzon 
tütüocüleri bu sene, kuraklık 
dolayısiyle mevzii bazı zararlara 
uğramıılarsa da umumiyetle 
Trabzon ve Polathane mahsulü 
gene 2,5 miıyon kiloyu bulmuı 
ve evsaf itibariyle de çok iyi 
yetişmiştir. 

Trabzon tütünlerinin son za
manlarda fazla rağbet görmesi 
tütüncülerin de hevesini artır• 

mış ve mahsulün temiz yetiıti
rilmesine sebep olmuştur. 

Alıcılar tarafından ayan11 da
ğıtıldığı için ziraat sıkıntısı kal· 
mamış sayılabilir. lzmit ve Düz
ce havalisiode de tütün tüccar
lariyle inhisarlar idaresi tütün 
yetiştiricilerine avans dağıtmıya 
başlamışlardır. lzmit havaliıin
den tütün alan inhisarlar idare-
siyle birlikte on bir kadar fir· 
ma vardır. Piyasa yakında açı· 
lacaktır. Tütünler çok iyidir. ·-

Muzır hayvanlarla · Jant{a:ma!!,a: v 

Mücadele komisyonu 1 Zeyhn agaçlannı 
toplanıyor kesmekten suçlu 

Haber aldığımıza göre vilayet 
muzır hayvanlarla mücadele 
komisyonu bu gün öğleden ev
vel saat 10 da toplanacak ve 
bu komisyonda muzır hayvan
ların itlafı çareleri görü§üle-
cektir. 

Komisyon köy,lülerimizle hal
kımıza bu yolda düşen va%ife-
leri kararlaştıracak ve miica
dele için tevzii lizımgelen kur
şun ve barut miktarım tesbit 
edecektir. 

Sultanhisar 
İlkokul talebesi şehrimize 

geldiler 
Sultanhisar ilk okul talebele

rinden bir gurup dün öğretmen
leri Refik İltt:rin nezaretini:le 
şehrimize gelmişler bazı mües
sese daire ve mahallerde müşa-

hedelerde bulunarak akşam tre
nile Sultanhisarına dönmüşler· 
dir. 

Evelki günlerde Germenciğin 
Karaağaçlı köyünün kapıs dere
si mevkiinde bulunan ve devlete 
aid ormanlardan 12 delice zey· 
tin ve 1 pınar ağaçını kaçak 
oluak kestiği ve germenciğe 
getirdiği görülen Hasan Şirin 
yakalanmış ve elinden 13 ka· 
çak fidan alınarak adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Hırsız Şebekesi 
Havalimizde bir çok sirkat 

fiilleri irtikap etmekten suçlu 
Kuş adasının iki oklu mahalle 
&inden 326 doğumlu Ali Riza 
San ile hırsızlık arkadaşı Kara 
pınann Sınırteke köyünden Si· 
leyman oğla 328 li Ali Akar 
ve bunlara yataklık eden Çalın 
İmralı köyünden 321 doğumlu • 
Mustafa Akar, jandarmamızca 
yakalanmıştır. 

Suçluların şimdiye kadar çal
dıkları ve takip edilmekte olan 
mesruk eşyalar ilzerlcrindeD 
çıkmış ve sahiplerine birer mak· 
buzla iade edilmiştir. 
Jandamamıxın takip yolunda

ki ısrarı, şükranla karşılan· 
maktadır. 
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Cumhuriyetin 

Demiryolu siyaseti 

Batlarafı 1 lcl aa7fada 

Ebedi tef 931 yılında 9ubat 
ayının 14 Oncil g n Malatya hat· 
tınm açılma meraılm inde iradet-

• tiği nutuklarında (demiryolu, mem• 
leketin tüfeğinden, topundan daha 
mübiu bir emniyet ıililiıdır. ) 
Vecizcıiyle, ıağ kolu lnanOnün 
ba ında bulundugu cumhuriyet 
hüld'ımetinin muvaffakiyetinin 
ehemmiyetini dünyaya yaymııb. 

Saltanat hükQmeti adamları, 
daha ziyade ıahsi menfaatlerini 
diişiinerek bol keseden yabancı 
ıermayelere ihsan ettikleri de
miryolu imtiyazlarını mazur 
göstermek için, büylik Türk 
milletine iftira etmektende u
tanmamıı çekinmemişlerdir. 

( Türkler demiryolu yapamaz, 
işletemez ). 

Bunu ıöyliyen bizden olmıyan 
soysuzlara, 15 yılda baıarılan 

demiryolu politikamızın muvaf
fak neticelerile milspet cevabını 
verdik. 

Hem yaptık, hem itlettik •. 
İıte iıletme kabi&iyet ve kud

retimizin canlı rakamları: 
Son baş yılda; 

Hat uzunluğu 3941 kilometre=
den 7560 kilometreye. 

Tren adedini 54.692 den 182050 
ye, 

Kilometrcaunu S.S milyondan 
14 milyona. 

Taşınan yolcu adedini beı 
milyondan 20 milyona, 

Taşınan yllk ağırlığını iki mil· 
yondan beş milyona, 

Taşınan hayvan adedini 112 
binden 355 bine, 

Hasılatı 15 milyondan 35 bu
çuk milyon laraya çıkardık. 
Eşya nakil tarifelerini en aıağı 
hadde indirdik. 

Yolcu seyahati için akla gel
miyen kolaylık ve ucuzluklar 
icat ederek memleketin, İf, ti-

caret hayabnı canlandırdığımız 
gibi iç tDrizim sevgiıi ya
rattık. 

Milli Ziraat, ormancılık ve 
llladenciliğimizin inkişafında de
lllir yollarımızın mühim rolü
nU izaha lüzum görmüyoruz. 
Sonra, demiryollanmızı en kuv

vetli lokomotiflerle, en modern 
Yolcu vagonlarile, asrın ticari 
hareketlerine cevap verecek 
Yiik vagonlarile techiz ettik ve 
ediyoruz. 

Bu yolda bizden çok evvel 
Yol almağa başhyan en ileri 
lllilletlerinkinden daha kudretli 
ve bilgili Türk şimendifercileri 
ltadrosile övünüyoruz. 

Bunlan hep; kuvvetini 17 
llıilyon Türkün bağlılık ve bü
~tılüğünden alan Cumhuriyet 

•lk Partisine dayanan, Cum· 
buriyct hükumetinin parti pro· 
lraın ve prensiplerini tatbik 
~derek elde ettiği başarılara 

• uorçleyuz. 

. Bu borcumuzu, 15 marttan 
•libarcn tek eksiksiz intihap 
•andıkları başına koımak ve en 
büyük vazifemizi yapmakla öde
Ycceiiz. 

Bu milli ve medeni vazifemizi 
Yapmakla, bu Ye diğer sahalar .. 
da daha verimli, daha hızlı ba
farılar bckliyecemz ve .. _ c:e v. &· gore 

gıı. 

O. Becerik 

AYDIN 

1939 
Barış Yıh mı? 

HarpYıllmı? 
1939 yılının getirmeıi muh· 

temel olan hadiselere 
bakacak olursak bundaki harp 
ve banş imillcrini tasnif ve 
tetkik etmemiz lazım gelir. Bu 
tetkikle bu yıl içinde bir harp 
çıkması veya çıkmaması ihtima
lini hemen kestirmek kolay bir 
şey olmamakla beraber, büyük 
Britanyanın nasıl bir ıiyaset 
takip edeceiini şahsi bir bakım· 
dan mütalaa etmek uıümkfindür. 

Son yıllar içinde " sulh için
de bulunan dünya ,, nın bir çok 
yerlerinde ı\lahlı çaupışmalar 
olmuıtur. İngiltere, bütün bu 
harplerin neticelerini yakın ve 
büyük bir alaka ile takip et· 
mektedir. Bizim alemimize bağ
lı olan ülkelerde bir takım 
harpler olmakla beraber. fngi
liz semalarında, bir çarpışma 
olmuyor. Fakat bu kadar. 

Harbın ıulhun bir devamı ol
duğu veyahut, harp ile sulhun 
aynı şeyin, ayni kuvet politi· 
kasının aynı şeyin iki safahası 
olduğu doktrini, totaliter dev
letlerin kabul ve hükümlerinin 
de zaman zaman tatbik etmiı 
oldukları bir doktrindir. Bun
dan dolayı barbın ilimna lü· 
zum ıörülmemektcdir ki tehli
keli taraf budur. Bu itibarla 
bir ıilah bile atmadan harbı 
kaybedebilirsiniz. Şu halde me
ıeleyi · fÖylece ortaya atalım: 
Bu ıene içinde İngiltereyi bü
tün kaynaklannı ortaya koya
rak baıka bir devletle harbe gi
ripneğe ıevkcdebilecck amil
ler ne olabilir ? Ve böyle bir 
hldiıeye karıı durmağa çalıan 
amiller nelerdir ? 

Böyle bir harp kiminle çıka
bilir? Her halde bu harp, Fran
sa, Amerika ve Rusya ile çı
kamaz. Bizim onlarden bir iste
diğimizl olmadığı gibi, onların 
da bizden bir dilekleri yoktur. 
Kaldı ki BOyük Britanyanın Sov· 
yet Ruıya ile yakın bir itbirli
ği ~apmağa doğru gittiği hak
kında şayialar dolaşmaktadır. 

Bu!ldan başka büyük devlet
ler arasında bizden istekleri 
olanlar, Almanya, ltalya, Japon
ya kalıyor. Malum olduğu veç· 
hile bu üç devld, bir a•ti - ko
mintcrn paktı imzalamak sure
tiyle bir nevi ideoloji cephesi 
kurmuşlardır. !Bu cephenin, Ja
ponların istedikleri şekilde üçlü 
bir Hkeri ittifak haline gelme
si, henüz füphelidir. An itibarla 
ancak aşağıdaki ihtimalleri ta
savvur edebiliriz: lngilterc ( 1 ) 
bütün anti • komintern devlet
lerle, (2) Almanya ve ltalya ile, 
(3) yalnız Japonya ile, (4) yal
nız Almanya ile, (5) yalnız İtal
ya ile harbe girişebilir. 

lngilterenin bir saldırganlık 
harbı açmasına imkan olmadı
ğına göre bu beş ihtimalde de 
Fransa bizimle beraber olacak
tir. Bu takdir de Amerikanın 
manevi müzaheretten 2eri dur
masına, artık, ihtimal olmadığı 
gibi, eğer lngiltere çabuk r.ve 
kolay bir .zafer_ kazanmazsa, 

Amerika birletik devletlerinin J 
filen yardıma i'tiraki de ihti
mal dahilindedir. 

Saydığımız son dört ihtimal, 
biç şüphesiz, ·birinci ihtima-

li de intac edebilir. Birinci ih· 
timaldc anti - kominter cephesi 
bir politik teşakkül halinde ya 
Britanya imparatorluğuna hücum 
etmek, yahut onu bir harpler 
silsilesine sokmak ıuretiyle İn· 
giltereyi filen harbetmeğe zor· 
lıyahilir. Her ne kadar anti • 
komintern paktı, yalnız bolşe· 
vizmle mlicadele etmek için vü
cuda getirilmiş gibi gösterili
yorsa da bunun garp demokra· 
ıisine karşı da mücadele için 
cephe almış olduğunda şüphe 
eden pek az kimse bulunabilir. 
Japonya, Almanya ya da İtalya-

ya da kıymeti şüpheli bir müttefik· 
tir. Çinde esasen girişmiş oldu
ğu harp, Japonyayı bir haylı 
zayıflatmış olduğu gibi, bu har
bı uzun zaman ıonra kazansa 
da onun fayda ve yardımı an· 
cak Rusyaya yapılacak bir harp
te görülebilir. Bay Hitlerin as
keri danışmanlarının da bu ka
dar uzak ve şüpheli bir hesapla 
alman liderini bu türlü bir ma· 

r ceraya giriımeye tcıvik edecek
leri pek akla yakın olmasa ge·- · 
rektir. 

Her ne kadar Büyük Britan
ya ile bir harbe giriştiği tak
dirde Japonyanın uzak şarkta 
İngilizlere hücumunu gayet iyi 
karşılarsa da Bay Hitlerin her 
hangi bir muharebede doğrudan 
doğruya Japonyanın yardımına 
koşması ihtimalini akıl almaz. 

Bundan sonra (3) üncü ihti
meli mütalaa edelim. Her hal
de Japonya yakın bir istikbal· 
de Uzak 'ıarkta İngiltere impa· 
ratorluğuna hücuma kalkmaz. 
Bu meselede İngiltere ile Ame
rika el ele çalışmaktadırlar. Bu 
ıcbcple kuvetli bir İngiliz mu
halefeti, Japonlar tarafından 
kısmen geri çekilmek ve biç ol
mazsa, memnuniyet verici inan
calar vermek ile karşılanmıfb. 
Bu vaziyet karşısında Japonya· 
nıo İngiltereye hücuma kalkış
ması ihtimalini ortadan kaldı
rır. 

lngilterenin Uzak şarkta za· 
rar gören menfaatleri karşısın
da yaptığı misillemelerin de Ja
ponyayı harbe sokması muhte
mel değildir. Bunlardan çıka
cak netice, Japonyanın mihver 
devletleriyle girişilecek bir har
be mecburi iştirak müstesna ol- ~ 
mak üzere İngiltere ile harbe 
girişmekten kaçınacağıdır. 

Şimdi 5 inci ihtimali ele ala
lım. İngiltere ile İtalya münase
betlerinde, ltalyanın Fransaya 
karşı giriştiği mücadele ve 
ondan Tunus, Korsika, Ci -
buti gibi toprakları istemesi, 
yeni bir vaziyet vücuda getir
miştir. 

Her Hitler, şimdi mihver si· 
yasetini kendi siyaseti olarak 
seçtiği İtalyan endüstrisi ve ıi
lihlanması üzerinde Alman nü· 

fuz ve tesirleri gürülmeye baş• 
ladığı için İtalyanın Almanya· 
dan yardım ve müzahareti ol• 
makıızın her hangi bir hnreke· 
te geçmesi beklenemez. İtalya• 
nın mihverden ayrılması limit
leri artık kalmamııtır. Bu ıe• 
beple, İtalyanın tek başına ha
reketi bahis mevzuu olmıyaca
ğına göre (5) inci ihtimal, hü
kOmden dOşer. 

Mihverle bir harp çıkar da 
son dakikada İtalya, müttefiki 
ile birlikte hareketten cayarsa 
o zaman (4) üncü ihtimal orta
ya çıkar. Şu halde biz, en faz
la (2) inci ihtimal üzerinde du· 
ralım. 

Kolaylıkla ( 1 ) inci ihtimali 
de davet edebilecek olan ( 2 ) 
inci ihtimalle İngiltere harbe gi
rerse bunda anahtar memleket 
Almanya 'olacaktır. 

Geçen yıl içinde" Hitler, ikisi 
de kansız olmak üzere iki mu
zafferiyet kazanmışbr. Bunlar• 
dan birincisi A vusturyanın isti-
lasıdır. ikincisi de Münihtc ka
zanılmıştır. Fakat bunlarla tat
min edilmediğinden plan dahi
linde dileklerini arttırmağa de-
vam etmektedir. Alman basının 
da lngiltereye ve İngiliz devlet 
adamlarına karşı yapılan sürek-
li hilcumlar ve sömürge dava
ları arasında yalnız Hitler nut• 
kunun bir cümlesiyle Almanya
nın İngiltere ile harbe girişmek 
istemediğini söylemişti. 

Şimdilik bu hücumların gev
şemesi, ikinci mihver devleti 
olan İtalyanın Fransadan di
lekler de bulunmasından ileri 
geliyor. Memleket içindeki ih· 
tilaflan ve Pirene sınırlarının 

tehdide maruz kalması bakı -
mında Fransa, demokrat cep· 
henin en zayıf noktası telakki 
edilmektedir. Alman görüşün

den ltalyava mihvere yaptığı 
son hizmetlerin mükafatı ola
rak bir şeyler kazandıracak bir 
" Akdediz Münihi ,, muvaffak 
olabileceği gibi boyle bir ka
zanç, Fransayı stratejik bakım· 
d .. n zayıflatıp mihver devlet
lerinin nüfuzu altına düşüre-

cektir. 
"Akdeniz Münihi,, nden son

ra sıra, "sömürgeler Münihi,, ne 
gelecek tir. 

Nazilik değiştirilemez; yolun
dan çevrilemez. O, yedikçe 
acıkan bir mahluktur. O ancak 
kuvetle ve yahut hakiki kuve
tin tehdidi ile durdurulabilir. 

İngiliz silahlanmasının yeni 
~ldığı hız, Hitlere bir göz dağı 
olmamış değildir. Fakat onu 
büsbtün sindirmek içim her han~ 
gi bir haksızlık karşısında der
hal harekete geçecek kudretli 
ve birleşik bir irade karşısında 
bulunduğu lkanaati kendisinde 
basıl edilmelidir. 

Bu itibarla Harp mı? Barış 
mı sualinin cevabını verecek 
olan büyük Britanyadır. 

- Great Britain 
and the East -

Bir teşekkür 
8/3/939 çarşamba günü sını

fımla yaptığım Aydın gezisinde 
misafiri bulunduğumuz Yedi ey
liH ilk okulu ~taHm heyetinin 
ve yavrulannın bizlere karşı 
göstermiş olduğu yüksek empa 
tiye sonsuz saygılarımızı sunar· 
ken programımız dahilinde gez
diğimiz teşekküllerin gösterdik· 
leri teveccüh ve hüsnükabulc 
teşekkürler ederim. 

Sultanhisar 
öğretmeu 

Refik İlter 

YOZ ı· 

Devlet 
•• 

Pamuklu mensucat en· 
düstrisindeki inkipf 

Bat tarafı lklncl tablf•4• 

çıkarmıttır. Teıiıl yeni ol•n bu 
fabrikamızın C{elccek senelerde 
inkişafına aynı hızla devam •· 
deceğine fÜphe yoktur. İlk 6D• 
ce 12,200 iğle kurulmuı olan 
bu fabrikanın iğ mevcudu ya• 
kında 22,000 i bulacak ve ima• 
litı 2 milyon kiloya yaklap• 
caktır. 

Programın dördüncü fabrikası 
olan Nazilli basma fabrikasa 1937 
ilkteşrininde işletmiye a,ılmı.1· 
tar. 28,236 iğ ve 768 tezıihla 
çalışan bu fabrikamız memleke· 
timizdc kurulmui ilk basma fab· 
rikasıdır. 1937 de kııme• 've 
tecrübe imalatiyle meşgul ola
rak 758,000 metre imal eden 
fabrika 1938 seneti zarfındn 
1,497 ,000 k ilo pamuk istihllk 
ederek 7,819,000 fmetre bez ve 
basma çıkarmıştır. Bütün diğer 
fabrikalar mamulatı gibi bu 
basmalar da piyasada büyük bir 
rağbetle karşılaşmış ve bar~tcn 
gelen emsalinden gerek bez .-e 
gerekse empirime kaliteıi ba
kımlarından üstün bulunmu~tur. 

Devlet işletmelerinin devlet 
tarafından1 mürakabesi içio ka~ 
bul edilmiş olan kanunun hl\• 
kümlerine uygun olarak Sümer· 
bankın kurmuş olduiu Bakırköy 
bez, Kay!eri bez, Ereğli bez 
ve Nazilli basuıa fabrikalan 
" Sümtrbank birleşik pamuk ip· 
liği ve dokuma fabrikaları mil· 
cssesesi " ismini taşıyan 26 
milyon lira sermayeli ve mer· 
kezi İstanbul olan mahdut me• 
suliyetli bir şirket idaresi altına 
konulmuştur. 

Programın be~inci . fa.brikaıı 
olan Malatya bez ve ıphk fab· 
rikasının inşaatı faaliyetle de
vam etmektedir. 26,000 ii ve 
432 tezgahla çalışarak senede 
1,400,000 kilo pamuk i9tihllk 
edecek ve ayni miktar da bez 
ve iplik imal edecek olan iMı 
fabrikamız " Malatya pamaklu 
fabrikvc;ı türk anonim şirketi ,, 
tarafından kurulmaktadır. Aynı 
şirket Adana mensucat fabri· 
kasını da satın almıştır. Şimdi 
7050 jğ ve 90 tezglbla çahten 
bu küçük fabrikanın 6 bi~ iğ 
ve 80 tezgah ilavesi ıuretıyle 
tevsii ka:-arlaşmıştır. 

Halen yapılmakta olan inıa 
ve tevsi işleri de tamamlandık.. 
t an sonra Sümerbankın idare· 
sinde toplanan pamuklu fabri-
kaların mecmu kapasitesi ıöyle 
olacaktır: İğ sayısr 163.302, 
sayısı: 3.324, İfÇİ sayısı: 13.800 
ıenelik bam madde sarfiyatı 
17.400 ton iplik ve bez imalA,. 
tı 14,609 ton. 

Bu rakamlar tahakkuk ettiti 
güo, Sümerbank, imalatının ge· 
nişliği itibariyle memleket pa
muklu piyasasını filen kontrol 
edecek bir vaziyete gclmit bu
lunacaktır. 

Pamuklu fabrikalanmızın bu 
günkü vaziyeti ve istikbali bu· 
sususnde bize haklı olarak -,er
diği ümitler, devletin endiiıtri 
sahasındaki ve kdrucu elinia 
memleketin ekonomik büyesinde 
ne kadar hayırlı tesirler yaptı
ğını ve yapabileceğini Ye bu 
müesseselerin tesis ve işletilmesi 
için memleketin ihtiyaçlarına 
en uygun ve en muvaffak eaa ... 
ların vazedilmiş olduğunu par· 
lak bir ~ekildc isbat etmektedir. 
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1 RADYO-J 
PERŞENBE 9/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Program 
12.35 Türk milziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.15.14 Müzik (Karııık proğ

ram ·Pi.) 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik • ( Şen oda mü

ziği : İbrahim Ôıgür ve ateı 
b6cekleri.) 

19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği ( Fasal 

heyeti). Celil Tokses ve arka· 
daıları. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsa11 ( fiyat ). 

20.15 Türk milziği. 
Çalanla: Vecihe, Fahire Fer· 

ıan, Refik Ferıan, Kemal Niya· 
zi Seyhun. 

Okuyanlar: Müzeyyen Senar 
Mahmut Karındaş. 

1 - Kürdilibicazklr peşrevi. 
2 - Supbi Ziyanın - Kürdili 
hicazkar ıarkı ·Bahçenizde bili· 
bill olıam. 3 - Osman Nibadın 
Kilrdili hicazkir şarkı - Akıam 
güneşi kalkmalı. 4 - Bogosun 
Kürdili hicazkir ıarkı • Güller 
açmış. 5 - Arif bein • Kürdili 
hicazklr şarkı • Bir balet ile 
ıüzdü yine. 
6 - Akşam olur güneş gider. 
7 - Refik F ersanın • Hüseyni 
ıarkHı • Sabah güneı. doğar
ken 8 - Refik F ersanın • Hn
ıeyni ıarkı • Gözlerimden git· 
miyor yaaalrlannın alı. 9 -
Refik F ersanm - Hüseyni şar
kı • Ay doğar sini sini sevmi· 
tim birisini. 10 - Türkü - Sa
rardım ben sarardım. 11 -
Saz semaisi. 

21.00 Memleket Saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tabvilit, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Neıeli pliklar. 
21 .30 Müzik ( Küçük orkes

tra - Şef: Neci~ Aıkın ) 1 -
W alter - Dans eden kuklalar 
( Fokstrot ) 2 - Niemann -
Zenci dansı 3 - Jones • Geyşe 
operetinden potpuri 4 - Cho· 
pin - Nokturne 5 - Leopold • 
Yeni dünyanın eski şarkdarı 
6 - Lincke - Eğlenceli marı 

7 - Pacbernegg - Viyananın 
cazibesi. 

22.30 Müzik ( Soli ve Jiede -
Pi. ) l 

23.00 Müzik ( Cazband - Pi ) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

•••>MI••• 

Deve sırtından 
hırsızlık 

Aydına gelmekte iken din· 
lenmek nzere develerini çöktü
ren ve kendisi de kahveye gi
ren Ali oğlu 332 doğumlu Ali 
Bülbülün, çökmüş vaziyette dı
ıarıda istirahatte bulunan deve
lerinin sırtındaki zeytin çuval
larından, yarım çuval kada zey
tin çalmaktan ıuçlu Demircide
re köyllnden 320 doğumlu Ra
ıtit Savran yakalanmııtlr. 

Aydın icra Memurlu· 
ğundan: 

933/1326 
Alacaklı : Koçarlıda muhacir 

İsmail oğlu Mustafa. 
Borçlu : Koçarlı köyüne iza• 

fetle muhtarı Mehmet çoban oğlu 
Satılan gayri menkul: Tapu· 

nun teşrinievvel 930 tarih ve 12 
numarasında kayıtlı Koçarlı be
lediye caddesinde kain 53 met
re 84 santimetre murabbamda 
kargir bir bap furundur. Zemini 
beton ve önünde mermer bir 
tezgah ve üstünde! hamur odası 
mevcut ve sürme kepenklidir. 

Kıymeti : Bu furuoun tama· 
mına 700 lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Sabıın yapılacağı yer ve gün: 
Aydın icra dairesinde 18/4/939 
tarihinde salı günü saat 15 de 
ve temdit arttırmaaı 3/5/939 
tarihinde çarşamba günü ayni 
saatte yapılacakhr. 

1 - İşbu gayrimenkulün artır 
ma şartnamesi ilin tarihinden 
itibaren 1326 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açık
tır. handa yazılı olanlardan faz
la malümat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/1326 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarlann ve ir-
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
ıuıile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 

ıartnamesiei okumuş ve lüzum
lu maliimat alınış ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayio edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
.\ncak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be-
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arbranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artarma on beş 
giln daha temdit ve on beşinci 
günü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiyenin 
alacağ1na rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacaklara 
mecmuundan fazlaya çıkmak 

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

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhaJ veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesbolu-

AYDIN 

narak kendisinden evvel en yük· 
ıek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen OD bet gün 
müddetle artbrmaya çıkarılıp 

CD çok artırana iha le edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. (133) 

Bir garyrı menkul yukarda 
gösterilen 18/4/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
ışbu ilan ve gösterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 1184 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu. 

hafızlığından: 

Koçarlıdan tokmak ah met 
oR"lu mehmet kızı fatma murisi 
m ehmetten intikalen kendisine 
gelen koçarlının çukur başı 

mevkiinde doğusu bacı halil ib-
rahim vereseleri batası kösele· 
rin zeynep kuzeyi koçarlıdan 

abdullab oğlu hafız mustafa 
güneyi nıazınlı basan veresesi 
ile çevrili 4 dönüm tarlanın 

tapuda kaydı olmadığından bu· 

lunan benzeri kayıtlar mahallin· 
de tatbik edileceğinden gazete 

ilin tarihinden. 11 gün sonra 
mahallinde keşfi ve tahkikatı 

yapılacağından ıözll geçen yer
de mülkiyet veya her hangi 
bir ayni hak iddiasında bulunan 
lar varsa ellerindeki belgelerile 
birlikte yerinde bulunacak me · 
mura ve yahutta o güne kadar 
1209 fiş sayısiyle müracaatlan 
ilin olunur. 1186 
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1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 
41 

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

Palas oteli albna nakledilmiştir. • 
İstanbul • Ankara • lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 1 ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyao 

kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için· 
@ de getirtilerek. müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe• 
G şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
ti . 1098 

, ~. 

a 
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Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
t Süleymanın hanesine naklettim. 
• hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve t! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
r~ı kan, balgam, ~addei g~ita ve her tür_1~ tahlili.b icra 
[t] e~er. Veremlılerde fennın en ıon tedav111 olan Pmomo-
(•) toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

f~ .. ·.•~·~ ..... •:'iıııi::•R•:iftl•~•:db:i•illii•;;.-:•~•iflı•ii':ilıi• ..... •~•11111•WA1•~•.,.....•lıllıi•~•~;.,iıl•ııliifl fb....~~-~-

ilin 
929 yılında Bozdoğan ilk o· 

kulundan aldığım şabadetname
yi kaybettim. Yeniden birini 
alacağımdan eskisinin kıymeti 

kalmadığı ilin olunur. 
Ziyaretli köyünden Mustafa 

oğlu Ahmet Yalçın 

1183 

Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

Depo aygırlarına yedirilmek 
üzere eksiltmeye konulan 1640 
kilo üzüm eksiltmesine talip çık· 
m~dığmdan eksiltme 16/3/939 
tarihli perşembe günü yapılmak 
üzere on gün müddetle uzabl· 

!52 

mııbr. 

Fazla malumat almak istiyeo" 
lerin Aydın Veteriner müdürlll" 
ğü encümen kalemine mürac•" 
atları ilan olunur. 1185 

-?' 
r- Abone ıeraiti --1 
: Yıllıtı her yer için 6' lira. J 
1 Alb aylıtı 3 liradır. f 
i ldare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Buımevi. f 
1 J'&Zeteye ait yazılar için 1 
l yazı itleri müdürlüfüne, ilin- 1 
I lar için idare müdürlGfiin• i 
! 'ltÜracaat edilmelidir. J 
~ .... ....................................... .. __,, 
imtiyaz allhibt ve Umum1 Ne9rlyat 

MüdUrll : Etem Mendre• 
Baaıldığı yer 

C H P B&1ıınevl 

Basımevimizde 

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 


