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"Benden korku- ı 
yor musunuz?,, 
Almanya, Ruzvelt tarafındaıa 

i'Öoderilen mesaja verilecek ce
vap için hazırlanmaya başlamıı· 
tar. Bu hazırlık cümlesinden ol· 
mak ilzere, Almanyanın mesaj· 
da adı geçen devletlerden ken· 
dilerini tehdit altında hissedip 
etmedikleri hakkında bir anket 
yaptıfını ajanı haberleri bildir .. 
eliti zaman buntıl inanılmamıfh. 
Meğer a janıın haberi dofru fmif. 
Almanya timdiye kadar Holan· 
da, İniçre, Belçika Ye Litvan• 
ya hGk6metlerinden bazı ıual
ler ıormuı ve cevaplar · almııbr. 
Sorulan sualler ıanlardır: 

1 - Maaajın gfJnderileceiin• 
den haberdar mıydınız? 

2 - Ruzveltın bu mHajı fÖD• 

derme1ine sebep oldunuz mu? 
3 - Kendinizi tehdit altında 

biuediyor muıunuz? 
Amerika cumhurreiılnia me• 

•• jını Hitler •e Muuoliniye gön
derirken, biç bir deYletle iıtifa· 
re etmediğini bildirdiji malum
dur. Binaenal~yh bu auallerin 
birinciıine Ye lkiaciıine, RuzYel 
tin kendisi ceyap vermiı bulu
nuyordu. Kim l>ilir 1-w.l~i de Al-

!lllanya, Ruzvıltin dofnı ıöyleyip 
s6ylemediğini kontrol etmek iı· 
temittir. Üçllncllıllne gelince; 
ba aıaiı yukan blyle bir ıu· 
alclir : 

_ Benden korkuyor muıunuz? 
Bu sualin lagiltere, Franıa ve 

Sovyet Ruıyaya da tevcih edi-

lip edilmediği maltim deiildir. 
ÇDnkU Ruzveltin liıteıine bun· 

lar da dahildir. Eğer ıual bu 
devletlerden ıorulmuııa, ceYabı· 
nı ıai olup da Mark ToYain 

vermeliydi. Bugilne kadar ıoru· 
lan deYletlerden Litvanya ıu 
ceYabı vermit : 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GO'N ÇIK.AR SiYASi HALK GAZITF.SI 

Milli Şef 
Irak Hariciye na
zırını kabul etti 

-~ 

Ankara 26 ( A. A. ) - Irak 
dahiliye nazırı B. Naci Şevket 
dün Reiıi Cumhurumuz ismet 
lnchıli tarafından kabul edil· 
mjıtir. 

Ka~ulde hHiciye vekili Şiikrii 
Saraç oğlu da hazır bulunmuttur. 

. .•. -
Sovyet Hariciye 

komiser muavini 
Ankaraya geldi 

Bilkrq 26 - Aukuaya git
melde olan Soviyet hükftmeti· 

nin hariciye komiaer muaYinf 
Potemlda aaat 16 ela Bakreıt•n 
hareket elmittir. 

Romanya reımt mahfilleri Po
temkiain hiç bir R~mea ıab.i· 
yetle temaı etmedi;ini bildir· 
mitlerdir. a.a. 

Sofya 26 - Ankaraya gitmek 
le vlau Ov w, ··"' L-..:-ı,... luu,.i. 

ıer muavini Potemldn saat 7 de 
buraya gelmittir. Potemkin bat 

vekil K61e lvanofla 1ök61tük· 
tea Hara saat 16,20 de seya-
hatiae deYam etmittir. a.a. 

Fransız sefiri 

Romanya kralına itimat
namesini verdi 

Bükreı 26 - Franıanın yeni 

Bftkrq elçiıi dil• krala itimat· 
namesini takdim etmiştir· • a ....... _ 
Beden terbiyesi 

B. M. M. toplandı 
Milli Müdafaa bütcesine·munzam 

tahsisatı kabul etti 
Ankara 26 - B&yUk Millet 

mecliıi bugün Şemıeddia GOn 
Altayıa ba,kanlığında toplan
mııtır. 

BDyilk millet mecliıi bu top
lan bıına meclisin 938 yıl beaa
batını tetk~k ve kabul ederek 
bızı vekaletlerin 938 bOtçele
rinde tebeddülit yapılması hak-
kındaki kınun liyibaıını müıa· 

kere ve kabul etmiıtir. 
Bu liyihaya göre muhtelif ve .. 

kaletlerin biltcelerinde 964 bin 
liralık münakale yapılmakta, 
maili müdafaa bOtceıİliin kara 
kısmına 560 bin liralık munzam 
tahıiıat Yerilmektedir. 

Meclis mftteakıp toplaotııını 
Çarıanba fÜDO yapacaktır • 

a a. 
ZiFRifT 2 

İngiltere mecburi asker
lik esasını kabul etti 

18 - 21 yaş arası askerlik yaşı olarak 
tesbit ediliyor 

Londra 26 - Baıvekil Çem
berlayn, maliye, harbiye, hari
ciye Ye halk levazımı nazırlarile 
konuımalarına deYam etmekte
d. 1la g&rötmelerde ııuKumeunın 
mecburi askerlik hizmetinin ka
bulü hakkında parlementoda 
yapacaiı metin mevzu babıo
luıamuıtnr. 

Bu metin lıu ıtıaktı kabine 
içtimaında glSr6tlilecektir. 

Bay Çemberlayn dan akıam 
kral tarafından kabul edilerek 
adet olduğu llzere parlemento 
toplanmadan önce lı6ktimetin 
noktal naıannı bildirmi,tir. 

Ankara 26 - iyi maltimat 
alın kaynaklara Londradan bil · 
dirildiğine rare, lngiliz kabine .. 

ıi dan ıkıaıa 18 · 21 yaıında· 
ki gençlerin aıkerlilc talim ter· 
biyaıine . tabi tutulma11na karar 
'Yermiı ve dlrt aylık talimden 
ıonra d3rt ıenelik ordu hizme-
"'"' aauua ,.... .,..,.•ır•a• • 

Kabine bu lıuıuıta ayni meY· 
ıu etr alında mibakerelerine de
vam edecektir. 

Mlbakerelerin uıun ıUrectği 

anlaııldıfından bu ınn uat 11 
de toplanacak ola• kabine bir 
ıaat evvel yani aaat 10 da top· 
lanacaktır. a. a. 

Londra 26 - Kabine buaBn · 
kil toplaatııında mecburi aı
kerlik hizmetini eaaa itibarile 
kabul etmittir. 

Bafvekil Çemberlayn muhale
fet liderlerini kabul ıtmiıtir. 

a. a. 
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"22 martta imzaladığımız mu· 
kavele ile Almanya bize ıillblı 
tecavilzden var sreçtiğine dair 
teminat verdiğinden korkmuyo-

• • nizamname proıesı 
Yugoslav Hariciye 

nazırı Berlinde ruz. ,, 

Holandada korkmadığını bil· 
dirdikten sonra " her ihtimale 

karfı bazırhklı ,, bulunduğunu 
ilive etmeii de nnutmuyar. 

Belçilıranın ıu ıebeple korku · 
ıu yokıaut : 11 Çünkil FraaH, 
f ngiltere ve Almanya tarafından 
garanti edilmif bulunuyoruz.,, 

lıviçre, Giyom Telin evletla· 
rına yakıtır bir celidetle " İs
viçre bitarafhğını orduıiyle mtı
dafaaya azmetmiştir ,, ce•abını 
vermiıtir. 

Beden terbiyesi genel direk· 
törliiğO, beden terbiyaai kanu· 

nunun tatbik feklini göıterir 
bir nizamname projesi hazırla-

maktadır. Proje önilmOzdeki 
günlerde icra vekilleri heyetinin 
tetkikine arzolunacakbr. 

Genel direktörlük, beden ter· 
biyeıi kanununun ve bu kamr 
na göre idare amirlerinin be
den terbiyeıi iılerindeki meıu· 

liyetlerinin alikablara •aliler 
tarafından milnasıp tekilde teb· 
lii edilmeıini Dahiliye vekile
tinden lltenmiıtir. 

Hitler tarafından kabul edildi 
-----------------------

Belırad 26 - Yugoslavya Alman münasebetlerinde bazı 
hariciye nazırı dün tayyare ile geYftme olduğu hakkında çıkan 
Berline gitmiı ve akıam harici· fayıalara cevap teşkil edeceğini 
ye nazırı Fon Ribentirop ile yazmaktad.r. a.a. 

görlltmüttür. Berlin 26 - Hitler 6ğle Ozeri 
Gazeteler, bu ziyaretin Yu.. M 

Yugoılavya hariciy~ nazm ar-goslavya ile Almanya ·arasında 
1 ki doıtluk bailarını bir kat da- kovici, Fon Ribentirop hazır o -

ha ııkıtbracağını ve Yugoslav duğu halde kabul etmiştir. a.a 

--=•-
8. Gafenkonun Londradaki siyasi Şimdi bu cevaplar karı11ıada 

akla bir ıual reliyor : acaba re· 
çen marttan e•Yel bu ıual Çe
koıla vakyada n sor•lıaydı , ne 
cevap verirdi ? Ve ltalyada 
aynı ıuali iki hafta eYvel Ar
navvtluğa tevcih t:beydi, naıal 

bir cevap abrdı ? Hayır; •mai· 
yetin dereceaini anlamanın yo- ' 

temasları devam ediyor 
f" .. »•' lliza;· .. , .. ~'. Londra, 26 - Romanya ha· 

l " riciye nazıra Gafenko dün öğle-yal mızın ÇolduX.undan,' 1 15 
den sonra hariciye nazırı Lord 

Halifakı, Fransa büyük elçisi, 
Çorçil, Batley ve Hudaon da 
hazır bulunmuılardar. Gafenko 
bugün 23 de Parite hareket 

Sonu 2 inci Sayfada : riı. 

" Biımark ve Alman impara· ~ 
fr Ha lif akıla yeni bir g6r0tme da-torluğunun kuruluıu ., te İ· ' 

kamız girememiftir 6zür dile- , ha yapmııtır. Akıam Romanya 
' elçlıl tarafından bir dine veril-

edecek Ye cuma rlnil Pariıte"l 
Romaya hareket edecektir. 

A. Ş. ESMER ' ~ - ... 
~ f 4 *Y• fi'W' y .... ... "'f". -.. ............... .,...........,...,.,..,...--,..,,, 

1 
mlıtlr. Ziyafette Gafeako, Lord •. a. 

Ntıu 1939 

S.yaa : 100 Pan 

Belediye -----
Meclisi toplandı 

Dün akıam Belediye reii ve• 
kili Raif Aydoğduaun baıkan
lığında toplanan belediye mec• 
liıi bazı fasıllar arasında yapıl• 
maıı zaruri ıörlilen münakale· 
leri kabul etmiş ve 939 tene• 
ıiode tahakkuk edecek belediye 
vergi ~ resimlerinin ağuıtoı 

ve birinci kinun ıonlarında ve 
iki takıitte labıiliue karar Yer• 
mif, 939 ıenesi belediye ver~i 
ve resimlerine ait umumi tari
feyi berayi tetkik bütçe Ye mu· 
vazeneimaliye encümenine tevdi 
ederek belediye elektrik müeı
ıeıeıinin 1939 mali yılı varidat 
ye ma1raf bütçelerini miizakero 
ve kabul etmittir. 

Dün bir kır eğlen. 
cesi yapıldı 

Dlln çocuk haftası m\iııaaebe· 
tiyle Halkevimiz soıyal yardım 

ıubeıi ve çocuk eıirıeme ku· 
rumu tarafından p1narbatında 

tertip edilen etlence b8t0o .ilk 

le çok nezih ıekilde yaıanmıı
tır. 

Kır eğlencesi geç •akit bit· 
mit ve HalkeYimize relen ıeh· 

rimiz Gazi paıa okulu talelıele· 
ri Halkevimizde çocuk haftaıı 
için kendilerine ayrılan ıaatı, 
iyi numaralarla ve kllç6k bir 
milHmere ile açmıılardır. 

Gaıipaıa okulu kOçllkleriuin 
okudukları tiirler Hoparl&rlerle 
ne,redilmit ve kiiçftk bir yav· 

runun türkiyenin toprak zen· 
ginliği hakkında verditi konfe· 
rans halk tarafından alika ile 
dinlenilmiıtir . 

Saatlerini muvaffak ve mun
tazam tekilde idrak eden ktı
çUklerimizi tebrik ederiz, 

Halkevinde 

·~Kukla gösterilecek 
Bu gün çocuk haftaıı mDna

ıebetiyle 12 yaşma kadar olan 
yavrularımıza saat 19 da Hal
kevimizd paraıız bir kukla glı· 
terilecektir. -·-

Teşekkür 
Pek genç yaıında bayata göı· 

lerini kapayan oğlum Hayreddin 
Eğenin ıerek haıtahfında ve 
gerek cenaze merasiminde g6s· 
terdikleri allka ve kederlerimi
ze ittirak lütliflerinden dolayı 
6ğretmenlerine, mektep arka
daılarına ve tedavisi için pek 
çok çalııaa memleket haıtane· 
mizin kıymetli doktorlanna ıon· 
ıuz teşekkürlerimin ibllğıoı Hy· 
,.ıarımla rica ederim. 

Belediye Mecliıi aıa11adan 
Ratıp Ege 
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ş ihtiliflarını uzlaşhrma CRa~·J!~~· • d ·· d··kı · 
t hk

. . . ezaevın e gor ·u erım 
ve a ım nızamnamesı 

c) itiraz lAyihaıı hem it ve· 
rene veya it veren vekiline 
hem de birinci ml1me11ile ve 
bu bulunmadığı takdirde mü· 
me11illerden diğer birine tevdi 
edilmelidir. Layihayı alanlar 
mukabilinde makbuz vermeğe 
mecburdur. 

Madde: 39 
it dal·eıi teıkilitı mtYcut 

olan ıebirlerde itiraz, llyihayı 
alındıtmı takip eden it gününlln 
alqamına kadar: (ltbu itiraz 
lAyihaaı it daireıine ıunulmuı· 
tur) kaydile milmeuil itçiler 
ve it veren veya it veren voki· 
li tarafından mliştereken imza· 
lanarak o tebirdeki it dairesi 
teıkilitına makbuz mukabilinde 
verilir yahut taahhütlll mektup 
halinde r6nderilir. 
it daireai teıkillb mevcut olmı · 
yan diier yerlerde ite itiraz 
llyihaıı: (ltbu itiraz llyihaııoın 
it daireıi tetkillbna gDnderil· 
meıi rica olunur) kaydi ile, yi · 
ne mUmeaıil lfçilerle it veren 
veya it veren vekili tarafından 
mtlttereken imzalanarak, kaza· 
larda kaymakamlığı, villyet 
merkezlerinde valilite tevdi 
edilir. 

Madtle: 40 
Toplululıla it ibtilifı hakkın· 

da it Yeren yeya it yeren veki· 
lile mllme11iler ittifakla uzlaı· 
tırma karan veremezlerae, it 
veren veya it yeren vekili ile 
•llmeuil ifçiler mlittereken 1011 

jrJimıuu ... lfdınl· l:i"aai.aTet~ 
fiyeti it daireıi teıkilltı me•· 
cut olan tehirlerde doğrudan 
doiruya ba makama, diier yer· 
lerde iıe, kazalarda kaymakam· 
bia, •lliyet merkezlerinde Ya· 
liliie bildirirler. 

Madde : 41 
lıbu nizamnamenin 39 Ye 40 

acı maddeleri mucibince kendi· 
ıine itiraz llyihaıı r6nderilmiı 
olan veya it lhtilifının uzlaıma 
ile neticelendirilmediği bildirilen 
kaza kaymakamı veya valiler 
24 ıaat zarfında bu evrakı 
doğrudan doğruya it dairesinin 
ilgili tetkilibna ıönderirler. 
· Madd•: 42 

Toplulukla i' ihtilifı hakkın· 
da uzlaıtırma kararı verilme
mit olması veya verilen karara 
uıul ve şartları dahilinde itçiler 
tarafından itiraz edilmesi ha· 
tinde ihtiltihn çıktığı it yerine, 
(Keıin uzlaıtırma) için İf daire· 
ıi teıkilltı tarahndan altı gUn 
zarfında ya doğrudan doğruya 
r6nderilecek yahut mahalli 
kaymakamlarla muhabere neti-
ceainde gitmesi takarrür ede
cek memurun banri glin ve ıa· 
atte iş yerinde bulunacağı en 
az 24 ıaat e•vel it verene ve· 
ya it veren vekiline bildirilir. 
it veren veya it veren vekili 
tayin olunan a-ün ve saatte 
milmeuil iıçilerin ve bundan 
batka evvelce verilmiş uzlatbr· 
ma kararına itiraz etmit bulu· 
nan niubı haiz işçilerin. kendi 
aralarından aeçecekleri bir it· 
çinin it yerinde hazır bulunma· 
larını temin ile mllkelleftir, 

Madde: 43 
· İtirazda bulunmuı olan iıçiler, 
mDza~ereye ıqkaaak llıere ara· 

!arından ıeçecekleri itçiye, adı· 
nı ıoyadını it yerindeki vazife· 
ıını, 'arsa iıçilik numaraıını 
ve bu iıte kendilerini temıile 
aellhiyettar oldutunu göıteril' 
bir vesika verirler. Bu veıika • 
nın itirazda bulunmuı olan it· 
çilerin ekseriyeti tarafından 
imzalanmıı bulunması ıarttır • 
Madd~: 44 
MDzakere sarasında mem\&r 

bir uzlaıtırma ıekli arayarak 
tardlara teklif eder. Neticede 

m9'ele ittifakla kotarılmak ıu• 
retiyle keıin uzlaıttrmaya bağ· 

lanır1a memur ihtillfın mevzu· 
unu ve kotarma ıeklini ıöıterir 

llç nllıha zabıt varaka•• tanzim 
ederek altlarını kendisi ile it 

veren ••ya it veren ftkili ve 
mllmeHil itçiler ve itirazda bu-
IUDanların aeçtikleri iıçi imza .. 
larlar. 

Zabıt yarakalarının bir n&ı· 

ha11 29 ncu maddede beyan 
olunan zabıt defterine yapııtı

rıhr. Zaptın ikinci nllshuı it 
yerine keıin uzlaştırma için it 
daireıinin ilıili tetkilitı tara· 
hudan gönderilmit olan menıar 

ahr ve derhal imirine teYdi 

eder. Kesin uzlaştırmaya git· 
mit olan memur it dairesine 

menıup olmayup mahallt ma· 
kamlar tarafından tavzif edil· 

mit ise aldığı zabıt varakasını 
24 aaat zarfında iı dairesinin .. ... . .. ,.... - . .. ' 
&zere kendiıini taYzilı etmiı 

olan makama te•di eder. O İf 
yerindeki blitün iıçiler hakkın

da btıkmD nafiz olan bu zabıt 
varakaıı mahalli it daireainde 

hıfzolunur. Zıpbn üçilncll n&ı
haıı ve icap ederse bir kaç 

ıureti it yerinde bltiln iıçilerin 
kolaldıkla görebilecekleri bir 
veya bir kaç yere hemen aııhr. 

itirazda bulunan işçilerin ıeç · 
tikleri itçiniıı de İftirak ettiği 

ba keıin uzlaıtırma kararına 

artık itçilerm yeniden itiraza 
hakkı yoktur. Karann tatbiki· 
ne baıl11ndığı günden itibaren 
26 nci tı haftası geçmedikçe 
ayni gaye ve tekilde yeni bir 
(toplulukla it ihtilAfı) ortaya 
konmaz. 

- Sonu uar 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından: 

Umurlu köyünilo Kayaz mey 

kiinde ıarkan Etem timalen 
hazineye ait tarla garben Ah· 

met oğlu Ferit ve cenuben 
Muharrem oğlu Muıtafa S6keli 
ile mahdut beş dekarla tarla 
lıtavriden metrük 2510 sayıla 
iıkin kanunun bilkOmleri dahi
linde Muharrem oğlu Mustafaya 
verilectjinden 12 rün ıonra 

mahalline memur gönderil~cek
tir. 

Bu yerle allkalı olanlar varsa 
yerinde bulunacak memura ve
yahut ta o ~lhae kadar 1233 
fit numara ile müracatları. ilin 
olun1ır. 1293 

Cumhuriyetin cezaevleri, bir nevi atöl-
ye olmak istidadında müesseselerdir 

- 1 

Hayada niaan ayına yakııan 
bir durgunluk var.. lçeriıinde 
ıünün vukuatını aradığım dai· 
relerin ıigua dumaniyle buiu· 
)anan havasından uzaklaııp Ay· 
danın Top yatağına doğru ıidtn 
yolu d~rin bir ıükün içinde bo
ğan nisan ıtıneşi, bu saatin yol· 
culanna ninni söylarceıine bir 
uyuşukluk veriyor •. 

G&zlerimden gittikçe uzakla· 
ıan ve bu Niıan havası içinde 
uyukluyor gibi görünen şehir 
en nihayet bir dlirbünden ıeyir 
ediliyormuş gibi milbhem, hare
ketsiz ve uzak bir rOya halinde 
buğulanıp kalıyor .. 

Ben, sol tarafımda dürbDnle 
ıeyredilir ) ibi g6r6nen bu 
mOıtakil varlığı bir an bir ta· 
rafta unutmak, ve nihayet ömilr
lerinin kendi hayatları ve ıahıi 
iıtiklllleri bahasına hazırladığı 
gaflet a olarının gadrına uğru· 
yanlarla bir ıaat kadar bat 
bap ve karıı kart•Y• kalmak 
arzuıiyle öniimde uzanan ve 
gittikçe yllkselen yolu çiğniyo· 
rum .. 

Hayatın d6otim noktaları in· 
•anlara ttırlü tuzaklar hazırlar. 
Onları atlayıp geçmek veya bu 
ıaflet anını idrak ederek her 
ne bahasına olursa olsun bu - - .. - ____ ............ , . ., .. -
mek tenkid edilmek kabiliye-
tinde olmıyan bir muvaffakiyet 
uyılabilir. 

Hırs, tama, hiddet; ve nihayet 
bunların o anda doturdukları 

gaflet; inıaaları zavallı bir yo
la a6rüklemeje klfi gelbilir •• 

Eıki devrin zındanlan, men
falara ve cezı evleri, bu gibi 
hıra, tama, ve hiddetten dojma 
gafletlerin aahiplerlni tedip ve 
battl en ağ.r tartlar içeriıinde 
ıılah edebilmek için ba11ahn 
bazırlanmıı yerler olmakla rayri 
inaanf bir organ olarak telikki 
edilmeje deferdi. 

Hayatta veya bayatın her 
hangi bir inında ıafil bulun· 
mak, Amiyane tabirile; teytana 
uymak ihtimali önünde, inıan 
oğlunun ihtiyat teyakkuz ve 
itidali, Azami bir hadle rol oy· 
nıyabilirae gadara uğramak fah· 
ıf bOrriyet ve iıtiklilden mah· 
rum edilmek meıeleıi de bittabi 
bertaraf edilebilir. Faket bu 
itidal teyakkuz ve ihtiyat çen· 

berinin parçalanmaıı ve nihayet 
biı: gün inıan oğlunun bu çok 
uzakta bir rüya ilemi ribi ka
lan şehrin mlbtakil havasıodaa 
ayrılmak, düıüocesi bile .. . 

• 
Ben dimağımı dolduran bir 

ıtır& hldiaeleri tahlil ile metgul 
ola ola, 6nü hayli kalabalık bu· 
lunan bir binamn önüne gel
miıtim .. 

Ceza evi. . kapının önü ve 
ceza evinin bahçesi gllnlerden 
Salı olması ve ziyaret kabul 

~ edilmeıi itibarile oldu"ça kala· 
balık .. 

içeriye ıirtrek ıardiyana ao-
ru.yorWD : 

Enfler Demiray 
- Mildür Bey burada mı '/ 
Odasını iıaret ederek cevap 

veriyor: 
- içeride metgul. 
Ceza evi mlidOrü; bembeyaz 

saçlarına rağmen, zindeliiini 
kaybetmemiş bir çehrenin ve 
parlaklığına halel gelmemiı göz
lerin kendisine verdiği kudretle 
maHsında çahfıyor. Kartı kar
tıya oturuyoruz... Gazlerim ga
rllıme arasında pençereden dı 
ıarııını ıeyrediyor. 

Hayatta her nasılsa a-afletinin 
kurbana olanlar, ziyaretçilerile 
tel örgüler arkasından göriitü· 
yorlar. 

Müdiir 8. Niyazi izah ediyor: 
- Bunları, ziyaret a-ünlerinde 

böyle grup grup alırız. Her 
grup iıtediğile yarım saat g6· 
riiıür. Yarım saat sonra diier 
grup bunların yerini. almıf olur. 
Daha böyle akıama kadar bay· 
li posta vardır. 

Saz, bir aralık yeni yapılan 
ceza evine intikal ediyor. Mil· 
dürün tahminine g6re 'yeni ceza 
evi mayıı sonlarına kadar ikmal 
edilmiş bulunacak. 

Müdllr: 
- Oraya geçersek diyor. Çok 

rahat edeceğiz. Burada pek çok 
eksiklerimiz olmakla beraber 
au:ıyeıerımızı tevıi edememek 
ayrı bir meaele oluyor. 
Okuyucularıma zaten, Aydın 

ceza evindeki ıanat atelyelerini 
tanıtmak gayeaini çoktandu gftt• 
tüğümden mildür B. Niyazinin 
" atelyelerimizi tevsi edemiyo· 
ruz ., sözünden cesaretlenerek : 

- Sizden dedim beni at6lye· 
lerde gezdirmenizi rica edece• 
a;m. 

Muhterem mildür, ıigarasını 
bir daha çekerek : 

- Hay hay dedi •. Buyurun. 
- Sonu fltır -........... 

Pariste de 
Beynelmilel siyasi müla· 
katlar hararetle devam 

ediyor 
Paris 25 - Fransa hariciye 

nazırı Bonne Romanyanın Paris 
elçiıi Tatareskoyu kabul etmiş· 
tir. 

Polonya Londra elçisi tayyare 
ile bu akıam Periıe gelmiştir. 
Elçi yarın yine tayyare ile 
Londraya dönecektir. a .a. 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından .· 
Aydının Umurlu köyünün Kan 

yaşı mevkiinde ıarkan Etem şi · 
malen Muharrem oğlu Muıtafa 

garben llyaa dereıindeo tarlaıı 
ve cenuben yol ile mahdut beı 
dekar tarla lıtavriden metruk 
olup bazinei maliyeye intikal 
etmesilc 2510 sayılı kanunun 
hükümleri dahilinde Muharrem 
oğlu Yusuf Sökeliye verilece· 
ğinden bu yere ait itirazı olan 
lar varsa gazete ile ilin tari
hinden 11 gün sonra mahalline 
memur gönderiltcektir. 

Bu yere ait itirazı olanlar 
Yana 1232 fit numarasile mll
ucaatları ilin olunur. . 1291 

SAYI ısıl 

''Benden Korku
? yor musunuz.,, -Bq tarah birinci aablfed• 

lu böyle bir anket yapmak de• 
iildir. Devletlt:rin ıillblanmala· 
rıkna bakma daha doğru olur. 
lıviçre ve Belçika gibi bitaraf• 
lıkları beynelmilel garanti altın• 
da bulunan devletler bile bit• 
çelerioin büyük bir kısmını ti• 
lihlanmak için aarfetmektedir• 
ler. Vaziyetleri daha nazik olaa 
memleke'ler iıe, milli ıelirleri
nin yarısından fazlasını ıillhla· 
nna sarfediyorlar. Eğer bu dev• 
letler kendilerini bir tehdit al· 
tında hissetmemit olsalar, bu 
kadar parayı elbette israf et• 
mek istemezler. 

Ruzvelt mesajında •d&oyada 
yOzlerce milyon inıanıa bugln 
bir harp ve laatta harpler ıilıi· 
leai korkusu içinde yaşadıklarını 
fOphesiz takdir ediyoraunuz " 
ı6zleriyle baılamıttır ki bu bir 
hakikatin ifadeıidir. Sonra me· 
sajın başka bir yerinde Ruzvelt, 
bu korkuyu ilham eden aebebi 
de izah ediyor: 

"Maaleıef ahiren tabaddOı 
eden vakaları . nazarı dikkate 
almak zaruretindeyiz: Avrupada 
ftç millet, Afrikada da bir millet 

mllıtakil hayatlarını kaybetmit• 
lerdir." 

Almanya ve ltalya, Çekoılo· 
vakyayı ve Arnavutluiu ilhak 
etmekle orta ve tarkl Avrupa 
memleketlerinin halkına ne d ... 
rece büyük bir korku telkin et• 

tiklerini anlamamıf gibi g6rllnli .. 
vn•I•• A•n•vtluju iatill•ı iHri• 
ae, ltalyanıa Korfo ada11m da 
i9gal edeceğinden korktupnu 
yunan hük6meti lngiltere bükii
metiae bildirmiıti. Bu, ~mber
layo tarafından avam kamara• 
aında ifade edilmlıti. Bu, korku 
değilde de nedir? Demokrat 
devletleri Yunanistana garanti 
Yermeğe teıebbtlı edince, ital• 
yan gazeteleri, Yuaaniıtanı " 
diğer Balkan devletlerini, tehdit 
ettiler. Bu garanti kabul edi· 
lecek oluraa, ltalyanın Arnavut· 

luk'u basamak ittibaı ederek 
ıarka dotra ııçnyacaiia• yazdı· 
lar. 

Ruzveltin meaa jında ifa ret 
ettiği gibi, ıtıpbeai:ı: Almanlar 
ve ltalyanlarda dahil, hakikaten 
bOtOn Avrupa milletleri arasın· 
da korku vardır. Ve bunun 

Almanya \i e ltalya tarafından 
takip ·edilen politika taarruzun· 
dan doğduiunu iıpat etmek 
için anket yapmıya lDzum yok· 
tur. Almanyanın Avusturyayı 

ilhakı, milli Alman birlik hare• 
ketinin bir merhalesi telikki 
edildiğinden endiıe uyandırma· 
mııtı. Sadet meıeleai ayni ,e
kilde izah edildi. İtalyanın Ha· 
betiıtanı ilhakı da nihayet Af· 
rikada bir mftıtemleke meaeleıi 
idi. Fakat nazi ırk doktrinin• 
uymıyan Çekoıla vak istilllıı 

ve İtalyanın da Arnavutluk'u 
itgali, bir korku bavaaı yarat· 
mıştır. Bunu daiıtarak beynel
milel münasebetlerde emniyeti 
geri getirmek Almanyamn ve 
ltalyan1n ellerindeıdir. Fakat 
bunu yapabilmek için RuzveltiD 
meaajına ikna Ye tatmin edia 
bir ceYap verilmelidir. 

A. Ş. ESMER 
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1 RADYO~ 1 
PERŞEMBE 27 /4/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A . P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 Türle müziği - Pi. 
13.00 Memleket 1aat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (karışık prog· 

ram - Pi. 
17.30 lnkilip tarihi dersleri -

Halkevinden naklen. 
18.30 Program. 
18.35 MOzik ( Bir konserto -

Pi. ) 

19.00 Konuıma ( Çocuk esir
geme kurumu • Temıil ) 

19.20 Türk müziği (Fasıl he
yeti ). Çalanlar : Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Basri Üfler, Hamdi Tokay. 
Okuyanlar : Celil Tokıes ve 
Safiye Tokay. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoro,oji haberleri. 

20.15 Türk müziği: Çalanlar: 

Vecibe, Refik Fersan, Fahire 
Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyan : MOzeyyen Senar. l
MDıtear peırevi. 2 - Rab.mi 
beyin - Müstear farkı - Gd ey 

saki ıarabı tazelendi. 3 - Ze
ki Arifin • Segih şarkı - Ağ-
ladım Omitlerim hicran oldu hep. 
4 - Mahmut Celılettin paıa
nın - HOzzam şarkı • Değildi 

böyle. 5 - Refik Fersan • Tan
bur taksimi. 6 - Supbi Ziyantll 
Ktırdili hicaı:kir ıarkı - Bahçe

nizde bülbül olsam. 7 - Lemi
nin - Kftrdili hicazkar ,arkı -

Nazlandı bDlbül. 8 - Oımao 
Nibadın - Kürdili hicazkir 9ar· 

lu • Akşam gllneıi. 9 - Kür
dili hicazkir saır: semaisi. 1 O -
Oyun havaları. 

21.00 Konuşma ( çocuk esir
geme kunımu ) 

21.15 Eıhım, tahvillt, kam· 
biyo - nukut ve ziraar borıaıı 
( fiyat ). 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Müzik ( Şan reıitali -

Bariton Max Klein tarafından ) 
21.SS Müzik ( Bir solo - Pi.) 

22.00 Mlizik ( Küçük Orkes
tra • Şef : Necip Aşkan ) 1 -
Brabms - Macar dansı No. 17 
2 - Delibeı - Menba : Balet 

ılliti. 3 - Lauten.!chlager • 
Yıldızlara doiru - Fantezi. 4-
Riisager - Bir entermezo. 5 -
Löhr • Bavyera vals!arı. 6 -
Coleridge - Afrika süiti No. 1 
1 - Tscbaikowaky - Milletler 
ıGlti. 

23.00 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.45 24 Son ajans haberleri -..... ~~-~-------

lıan 
Aydm viliyetinio Nazilli ka

zasına bağlı Ortakcı köyündeki 
kaplıcamn iıledilmesi imtiyazı 
23/11939 tarihli kararname ile 
ve 60 yıl müddetle bir sene 
zarfında teşkil eyliyeceği Türk 
tirketine devrolunmak ~artile 
Türk Yurddaşı Ortakcı köyünde 
oturan Mehmet ~Ştnol uhdtsine 
ihale olunmuştur. 1294 

Çine icra dairesinden ! 
Do. No: 19391299 

Gayrimenkullerin açık arttır· 
ma illnı: 
Alacaklı: T.C. Ziraat bankası İz

mir ıubesi hesabına Çine ajansı. 
Borçlu: Çineni Hamidabad 

mahallesinden Kadık~yhi evlit
lara, Hidayet, Etem Yaman, ve 
Lntfiye Yıldız. 

Açık arttırma ile paraya çev
rilecek Ziraat bankasına ipotek
li iayrim'n~<ulun ne olduğu: 

Çine Abak köyüode kain maa 
mu,temelAt bir bap fabrika ile 
ve yine ipotekli Çinenin Saraç 
lar köyünde iki kıta tarla ve 
ve keza ipotekli Çinenin Ha· 
midabad mahallesinde bir bap 
hane. 

GayrimenkuUın bulunduğu mev· 
ki: Tapunun 31 kanunuevvel 
935 giln ve 31 sayısında kayıt· 
lı farkan yol, garben çay, şima
len boyacı Oğ. Yorgive hilen 
fabrika zevtiliği, cenuben Pavli 
bahçesi hilen Abakdan Aydoi· 
du Durmut tarlası ve yol ile 
sınırlı bir fabriha binası ve 
mtistemslib. 

içinde ta,tan yapılmış nstft 
kiremitli kapısız ve bu kahve
haneye bitişik tattan ve OıtO 
kiremitli biri kapılı diğeri kapı· 
sız harap iki dükkin (bu fabri· 
ka binaıına ditişiktir) . Ye bir 
lankar, iki odalı bir ev bir ay
rıca oda, bir furenrir fabrika 
bacası, iki odalı ·~ -1> bir ev, 
yirm iki adet kireç ve harçla 
yapılmı' zeytin tanesi koymağa 
mahsus knmeler. Fabrika bina· 
sına gtçilince dahilen Uç k11ma 
ayrılır. 

1 - Makine dairesi olup 20 
beygir kuvvetinde buharla mü
teharrik 1864 modeli (Kampaon) 
İngiliz cinıi olup her tef~rruatı 
tekmil. 

2 - Kazan dairesi: azami 80 
litre buhar yapar bir kazenla 
bir de su deposu. 

3 - Değirmen dairesi olup 
taşla itler her teferruati mevud
tur. 

4 - Peres dairesi: 1893 mo
del dört demir kolonlu çift tab
lalı ve alt, ild tabloları tekmil, 
pistonu sağlam, buhar tazyiki 
ile sıkışan iki adet ayni ıistem 
prese ve iki adet pompa ve 
zeytin ezmeğe mahsus bir adet 
tekneli değirmen ve yağ tulum
bası ve 110 volt 25 amerlik di

namo, bir tevzi tablası, voltmet
re, bir ıartel, iki sigortadan i
baret mermer ve 85615 metre 
mikabı bacmınde demir, yağ
koymağa ve iki yağ tenekesi, 
Fabrika binası kireç harçla ve 
taşh yapılmış tabanı beton, üstü 
kalın oluklu lamarina örtülü 
tavansız ahşap çatı içinde bir 
yazıhane vardır. 

Bu febrka binasına aid ve 
müştemilatından bir de 10 dö-
uüm mikdarında tahmini elli sa · 
havi bir kıta zeytinlik mevcut
tur. 

Takdir olunan kıymet: 10000 
on bin liradır. 

Tapunun 932 temmuz ve 17 
sayısında kayıtlı tapuca dört 
tarafı Hacator yazılı olup halen 
şarkan sahibi senet Etem Ya
manın 12 dönüm tarlası ve de
re, garben yine der~ ve hayta 
tarlası, cenuben Şosa yolu ya
ni karpuzlu caddesi ile mahdut 
ve içinde bir adet ufak çövür 
ağacı bulnııduan ve bahminen 

30 d8nUm mikdarandadır. 
Takdir olnan kıymet: 600 altı 

yüz liradır. 
Ve yine tapunun 1932 tem

muz ve 18 sayısında kayıtlı ve 
tapuda d6rt tarafı hacator ola
rak gösterilmiı ise de halen şar 
kan dere garben sahibi ıenet 
Etem Yaman tarlası ıimalen 
pazarla oğlu Mestan cenuben 
Karpuzlu yolu ile mahdud için
de bir ağaç bulunmadığı ve 
tahminen 12 dönümden ibaret 
bulundutu .. 

Takdir olunan kıymet; Dört 
yüz lira kıymet takdir edilmiş· 
tir. Ve tapunun kanun evvel 
1935 gün ve 9 sayısında kayıtlı 
Hamidabat mahallesinde taraf 
ları : sağı yol; solu Ahmed köle 
oğlu lıaoesi; arkası telgraf me· 
üuagib diye tapuda yazılı iıede 
halen sağ tarafı bacı Salih ve
resesi hanesi; ıolu Ahmed köle 
oilu hanesi; arkası telgraf me· 
muru Agah; lSnü yol ile mahdut 
kerpiçten yapılma bir bap ve 
içi yol tarafı zemini toprak 
mutfak aağında tabanlı bir oda 
ve bu odanın ittisalinde bir 
bo,luk ve bu boşluk y3nında 
zemini tahh bir oda v~ yukarı 
katta karş1 kar~ıya ikişerden 
dört oda ara.sı ıofa tabir olu· 
nur boşluk ve tahm.nen bir bu
çuk dönüm miktarında avlusu 
bu avluda iki turunç bir porta
kal bir limon iki erik ve asma 
boru ile akar çeşme suyu ve 
harap mutfak, bir halldan iba
rettir. 

Takdir olunan kıymeti ; iki 
bin liradır. 

Birinci arttırma günü : 5/6/939 
Pazartesi saat onda. 

ikinci arttırma gtınn : 20/5/939 
Salı gilnU saat 10 da. , 

1 - İşbu gayri menkulün 
artırm a ş a r t n a m e s i 
261411939 tarihinden itibaren 
299 No. dosya ile Çine icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için aç1k· 
tır. ilanda yazılı olanlardan faz
la maliimat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 9391299 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

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

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
Uf ak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul lizerindeki haklarını bu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihindt.n 
itibaren yirmi gün içinde evra -
kı müsbiteleriyle birlil<te memu
riyetimize bildiı meleri icap e· 
der. Aksi lıalde hakları tapu 
sicilile sabit of Oladıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirak edenler artırma 
şartnamesini okumuş ve lüzum· 
lu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayio edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıkhn sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
A.ncak artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmRz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di-
ğer alacahlılar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mcc-
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 

lıan 
Aydın T11p11 Sicil 
Mu haf ızllğından : 

Aydının Koçarlı nabiyeıinin 

uzun~ kum mevkiiode doiuıu 
Koçarlıdan terzinin~ Durmuı 
iken Aydınlı İzzet bey kuzeyi 
koca Yuıuf oğlu Şerifali iken 
Hasan Hüseyin oğlu Ali gOneyi 
terzioin Durmuş iken Aydınlı 

izzet Bey ile çevrili hrla ve 
yine Koçarlı nahiyesinde doğusu 
emlikçı~ vereıı;esindeo Mehmed 
timalen Hacı durmuş ve takka· 
sız veresesinden Mehmcd ba
tısı yol 1ırüneyi Tırtır oğlu Ah· 
med ile çevrili ev Kaçarla 
nahiyesinden Mebmed kazı Ay· 
ıenin 50 sene evci vefat eden 
babasından kalma malı olduğun 
dan tesçilini istemektedir. Tapu 
fibriıti üzerinde yapılan 
araştırmada kaydı bulunmadı

ğından gazete ile ilin tarihin
den 11 gftn ıonra mahallinde 
keşfi yapılacağından bu ~yerle 
alikalı olanlar varsa o gUnQ 
yerinde bulunacak memura ve 
Y"b.~tta 1241 fif numar&1iyle 
müracaatları ilan o•unur. 1296 

Karacasu asliye hukuk 
mahkemesinden : 

39/15 
Karacaıuyun yaylalı mahalle

ıinde oturan Rusçuk viliyetinin 
Bele kazasıoda doğmu, Sadık 
kızı Meliha Leventia kocası Et
b,m oğla F ebim Levent aleyhi
ne açtığı bofanma davasının 
muayyen roufıakcme gtlnUnde 
ikame-tkihı belli olm1yan müd
deialeyh illnen vaki tebligata 
rağmen gelmemit vekil de gön
dermemiş olduğundan verilen 
gıyap kararının ilanen tebliğine 
karar verilecek muhakeme 16/ 
51939 ulı günü saat ona bıra
kılmış olmakla müddeialeyhin 
yevmi mezkiirde mahkemede ha
zır bulunması aksi halde bir da
ha mahlcem~ye kabul edilmiye
ct ği tebJig makamına kaım ol· 
mak ünre ilin olunur. 1297 

gün daha temdit ve on beşinci 
giinü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli sah~ istiyenin 
alacağına rüchaoı olan diğ<:r 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 

mccmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmez!lle ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

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

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük-

sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 

bulunmazsa hemen on btt gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ibale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmakıızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahıil 
oluuur. 

Mezkur emvalin yukarda 
gösterilen 51611 939 tarihinde 
Çine icra memurluğu odasında 

ışbu ilan ve gösterilen artırma 

~artnameıi daireainde ıahlacağı 
ilan olunur. 1284 

• 

ilan 
Aydın sulh hukuk 
hakimliği satış 
memurluğundan 

Aydınlı Ali Tabaka ait iken 
ölmesiyle karısı Fatma ve o -1ul
Jarı Ahmet ve Mehmet Il.a11iiı 
ile kızları Zeliha ve Hatic<~ vi! 
Emioeye intikal eden aşağıda 
mevki ve miktar ve ev11fı sa• 
iresi yazıla gayrimenkullin tak
simi davasının muhakemesi ne· 
ticesinde taksimi kabil oh'l 3dı· 
ğmdan umumunun açık artırma 
ile satılmasma karar verilerek 
artırmaya çıkarılmış ve 24 mart 
939 tarihinde yapılan açı!t ar· 
tırmasında müşterisi üzt rine 
ihalesi icra kılınmış iken tayin 
edilen gününde artırma bt deli 
verilmemesinden dolayı vaki 
ihale kararı fesedilerek yeniden 
on beş gün müddetle artır .t• aya 

çıkarılmaı:ına karar verilmiıtir. 
1 - Tapunun Temınuz 938 

tarih 14 ve 15 sayılarındn ve 
Teşrinievvel 938 hrib 4 snyıla
rında kayıtlı Ômerbeyli köy:i• 
nün Aktaıkırı ve Kadıyeri ı 1e"' • 
kiinde ıarkan Silleli oğlu hah• 
çeıi iarben molla İsmail \'ere• 
sesi ve koca Veli tarlası 1 ima• 
len f zmir caddesi ve karaca 
kızı Fatma ve cenuben Kerim 
kızı vereseleriyle çevrili v;ı bir• 
ittik bir bahçe halinde içerisin-

de 700 incir ile 200 zeytin a• 
tacı mevcut ve demirbat eşya 

olarak 107 incir iskarası üç 
adet selıpalı merdiven iki sOr· 

gli bir tırmık bir kök çnpası 
ve 4 köfe kule dam ve kuyu 

ve sayesi mevcut 61 
miktarında 9000 lira 

cmonm 
ln}'meti 

muhammioesi incir babçtsinin 
maa müştcme\at mülkiyeti. 

2 - Artırma 12 Mayıs 939 
tarihinde cnma günü saat 14 de 

Aydın sulh hakimliği odar.ında 

icra edilecektir. 
Satış peşin para iledir. Ve 

tayin edilen giln ve ıaatte en çok 

artıran iizine ihalesi yapılacak
tır. 

Alıcı artırma bedeli haricinı!e 
olarak yüzde iki buçuk dtHa1i

ye reımiyle ihale karn puJları
nı ve tapu ferağ harcını vcr
meğe mecburdur. 

Taliplerin yevmi mezklır ve 
saatte Aydın ıulh hukuk htkim
liği odasında hazır bulunı•aları 

ve ırhrma fartnamesindeki şart
lara riayet etmeleri ve J7 N. 
ile müracaat eylemeleri ur~umu 
lin olunur. 1295 

Aydın Tapu Sicil 
nıuhafızlığından: 
Umuılu Köyilnün kayaı mev

kiinde şarkan Muharrem oğlu 

Mustafa şimalen hazineye ait 
gar ben İlyas deresinden piç H :ı· 
san ve cenuben Muharrem oğlu 
Yusuf ile mahdut bet dekar 
tarlanın 2510 sayılı kanun mu· 
cibince Ahmed oğlu Feride ve
rileceğinden ta1arrufunun tah
kikı için gazete ile ilin ta t ibin• 
den 11 gün sonra mah \iline 
memur gönderilecektir. 

Sözll geçen yerde mülkiyet ve
ya her hangi bir aynı hak id· 
diasında bulunanlar vana 1234 
fit numarasile yerinde buluna
cak· memura müracaatları ilin 
olunur. 1292 



HALKEVi 
Bakım Evi Muayene Saatları 

M .. ycne ıGntl 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarf mba 

" 

Pe11 mbe 

" 

Cuma 

Cumartesi 

" 

Saat 

2 - J 

J - 4 

4-S 

2 - 3 
J-4 

4-S 

5-6 

4 - s 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadatımııın adı 

Doktor F abrettin Sftailr 
(Çocuk haıtahkları mdtahuım) 

Operatar Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt b.atalıldarı mutahauıaı) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şe•k•t G6zaçan 

(G~ı baıtahkları mutahaHııı) 

Doktor Muhsin 
(I~ hanalıklan mutaha•ııı) 

Doktor ŞeYket Kırbq 
(fotanl baıtahlıdw matabaAt11) 

Doktor MGnif Erman 
(Kadın hut.lıkları mutabauaas) 

Doktor Naftı Y aıgan 
Doktor HalU GlSzaydın 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görillen lü~um iizerine 1/2/939 tarihioden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
lstanbul - Ankara - lxmirde mfinteıir bütün kitap, mecmua 

ye gnıctelcri temin edilir. Kir lık kitap Yerilir, buluttmıyan 
kitap, mecmua ye gazete nftsbalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müıt~rilerine takdim etmeği ll:ıcrine ahr. Çe
ıltli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

~···· 
! Doktor Şevket Kırbaş 
• 
~ 

f 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenebaneaini Cumhuriyet mahalloainde &Takat 
B. İhsanın eYine nakletmiıtir. 

hastalarını her gün aaat yed.iden sekize kadar Ye 
öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her ttirlti tahlillb icra 
eder. Veremlilerdc fennin en ıon tedavisi olan Pinomo-
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

ilin ilin 
Aydın nafıa eksiltme 
komisyonundan 

299 lira 19 kuruf keıif be

delli Söke kazasının Akköy 

nahiyesindeki hafriyat binaıı 

açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 8/5/939 Pazarteai 
gllnii saat on beşte Aydın Na

fıa miidürlüğü odasında yapıla
caktır. 

Bu işe ait keşif ve ıartnıme 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Mukakkat teminat miktarı 
23 liradır. 

İıteklilerin yukarda yazılı 
gün ve saatte Aydın Nafıa 

mUdürlüğll odasına gelmeleri 
ilin olur. 

22 27 1 5 1277 

imtiyaz: uhlbl YC Umum! N8'rlyat 

Mlidüril : 1!.t•• M.nclrea 
e .. ıldıtı yer 

C H P Buıınevl 

Binek hayvanı alınacak 
1- Tllmcn kıtaatını ihtiyacı. 

için binek hayYanı aatın alına
caktır. 

2 - Aydın b6lg-eainde binet• 

elveriıli hay•anı olan ve aatnıa· 
ia istekli bulunanların Nisan 9~9 

sonuna kadar yalnız Cuma ve 

Cumarteıi günleri saat 9 • 12 

araııoda Alay Satın alma ko

miaıyonuna müracaat etmeleri 

ilin olunur. 

.•..••.. Abone teraiti ········: 
Yıllıtı her yer için 6 Ura. J 
Altı aylıtı 3 liradu. i 
idare yeri: Aydında C. H. i 

P. Buımni. i 
: 

ıaıeteye ait yasılar için j 
yazı itleri müdürlfit6ne, llAn· : 
lar için idare mldürliitüne i 
'Dtlraoa•t edllmelldlr. • f ....................................................... 

--

Her çe,it tuhafiye malları ft en jııiın'1-ıyat çeşitleri lıer marka 
Gramofon ve en son çıkan plild"'PÜ)JBfsleri bilumum alttı musi
kiye, burdavat, pipo ve ııhbl aiıara ağızlıldan yassı yuyarlak 

fantaıi cep ~fenerleri Ye taze pilleri elektrik lambaları eaYai 
çefit trat bıçakları, oyuocaldar veeaire ıribi mııllar ucuz fiatlarla 
teeim evimizde aatılmaktachr. 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 
ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiıtir. 

,.- 12 ay veresiye satış -,_ 

MEHMET GÜRER 
D!MİRYOLU CADDESİ 3212 AYDIN 
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Okul talebelerine l 
Besımcvimizde . Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tane.si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. 8MtmeTi 


