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'' Modern hurafe, 

değil 
Kemalist ideal •. ! -

Enver Demiray 

Biz; " Modern hurafe ,, nin 
değil, Kemaliıt idealin tesirin
deyiz. Ve' Kemaliıt mefkiırenin 
yolculanyız. 

Hurafe, masal, efıane ve de
di kodu devri, bu idealin kar
tııında yer tutamıyao veya bu 
yolun önüne engel olamıyan es
ki ve ölü bir devirdir. 

Tnrk milleti, memleket mese
leıinde ve yurt müdafaasında, 
öyle ferajatj tabibi bir ~gönül 
birliğidir ki, bu g&nül birliği, 
denildiği veya zannedildiği gibi 
( modern hurafe ) ye, karıısında 
yer:veremez. 

(Tanrgazeteıinin iıimıiz mü
llkatç111, lıtanbul mebusu gene· 
ral Kizım Karabekirle yaptığı 
mllllkatta mebuı Karabekrin, 
bir modern hqrafe zihniyetinden 
behaettiği ve bu hurafe iledir ki 
bazı hakikatlann tağyir ve tah
rif edildiği ıöylenilmektedir. 

TOrk milleti memleketin iyi 
meselelerine bahis mevzuu olan 
hiç bir hakikati tahrif veya 
tatyir edecek yarablııta değil
dir. 

Ve bu millet kendisine iyi it· 
ler ve batanlar vadeden ve ona 
bu zemini hazırlıyau hiç bir 
reiıkinn hakkını da teslimden 
azak kalamaz .• 

En bOyiik bir ganül ferağatı 
ile inıulık aleminin mDmtaz 
l:rir •illeti olan Tiirkler, ne bir 
( lbodern hurafe ) nin ve ne de 
r.z~i . kapaklı tahrif veya tağyir 
ııluıua mubatabt adeelilemezler. 
Vatın mGdaf aaıında memle· 

tetin ateı altında kavrulan her 
•nı toprağını, bir yudum su 

bulamamaktan koyulaşan kanile 
kızartan türk milletinden biç bir 
fert Yoktur ki, yine kendi camia· 
•ııa • • ıınatlar da bulunsun veya 
0b~lda~ mukabil bir hak muka-

1 bır fedakirlık beklesin. 
Mındılarına koıulmuş olan 

•abaııını, tırlHının orta yerin· 

t~edbıralcıp, kanıının yanına ge· 
ır ... • 

1 le 111 ekmek çıkınından bir 
k ma alamadan ıilih başma 
d 0t•n tilrk kCiylilıü, son zafer-
m:n •onra k&yilne döndüğü za· 
h il aıen mandalarına yıkılan 
11:ııu:İnına, bedel istemeden yi· 
z r erek ve yeni baıtan ka-
.:~lbalc aevdaıile hazırladığı 

Tanın batına Sleçmifti. 
._Grk kadnn bu gilnü kazan

ına" • · ınileriıç.: omuzuna aldığı mer· 

k taklıklırdan geçirirken 
ır llında bir li ' 
lbıt f~k t 1 rii yetim bırak-
lauıtla • a"' B~nun bu yetimleri 
lttte • ız anamızın bu mil
çılt il bedelini iıteriz " eli e 

'tlbamııta. Y 
Bnt.. b 

lbillet~n unlarla beraber Türk 
fiil çıİ Ytırd mildafaaıında bil
tbıaiı .;•oları unutmuı, ihmal 
lttiıa· kya onların bu faaliyet· 1 

•yt etmemiş değildir. 
Devaını 2 inci sahifede 
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Zürraa 
Dağıtılan tütün 

fideleri 
lzmir 5 - Bornova Ziraat 

istasyonu zürraa on iki bin tütün 
fidesi dağıtmış ve bu fideler 
tarlalara dikilmiştir. 

fık turfanda pamuk tohumu da 
tarlaya atılmıştır. a. a. 

~~ 

Türkiye 
Yugoslavya 
Afyon satışı mukavelesi 

imzalandı 
Ankara 5 - Türkiye· Yu

goslavya arasında müşterek af-
yon satışları hakkında bir kaç 
haftadır devam eden müzake-
rat neticelenmiş ve bu hususta 
ki anlaşma bugün Belgratta 
imza edilmiştir. a.a. 

Mussolininin nutku 
lngiliz kabinesinde mü

zakere edildi 
Londra, 5 - Eyi malumat 

alan siyasi mahfillerde söylen· 
diğine göre italya ile İ"panya
nın Cebeliıttank ve Rife karşı 
müştf:rek ve mütehammil ha
reketleri hakkında bu sabah 
kabine içtimaında bir müzakere 
yapılmıştır. 

Bu mesele, Mussolininin ( ltal
ya Akdenizde mahbus kalmak 
istemiyor ) mevzulu esrarengiz 
nutku üzerine müzakereye alın-
mııtır. a.a. 

İngiliz kralı B. Beki 
kabul etti 

Londra 5 - Kral Majeste 
altıncı Corç bu sabah Sencey
miı sarayında Polonya hariciye 
nazırı Kolonel Beki kabul et
miştir 

B. Bek yarın sabah İngiliz 
donanmasının m<lnevraları:ıda 
hazır bulunacaktır. a. a. --·-
Bulgar - Fransız 
ticari münasebeti 

Sofya 5 - Selihiyetli mah· 
fillerde söylendiğine göre Nisa· 
nın on birinde Sof yadaki F ran· 
ıız pavyonunu açmak üzere 
gelecek olan Fransa sabık tica
ret nazırı Fransız - Bulgar ti· 
caret münasebetlerile de alaka-
dar olacaktır. a. a. 

Arnavutluk 
İstiklalini muha

faza edecek 
Tiran 5 - Bazı ecnebi ga

zetelerle radyo istaıyonları, Ar· 
navutluğun muhtar idare altına 
alınmakta olduğunu haber ver
mişlerdir, 

Bu habere asılsız nazarile ba
kılmalıdır. Zira Arnavutluk is
tildilici muhafaza edecektir. 

C. H. P. Gurubunda 
Kazım Karabekir son beyanatı 

hakkında izahat verdi 
lstanhul mebusu general Ka

zım Karabekirin Tan gazetesin
deki beyanatının Ankarada 
uyandırdığı teessür ve ;heyecan 
Cumhuriyet Halk Fırkası grubu· 
na da intikal etmiştir. Bu gün 
saat 15 de toplanan Fırka gru· 
bunda B, lbrahim Tali ilk suali 
Kazım Karabekire tevcih etmiş· 
tir. Bunun üzerine Fırkada bir 
çok hatipler söz alarak heye· 
canlı beyanatta bulunmuşlar, 
Atatfirk se.vgisinin kuvvet ve , 
kudretini canlandırmışlardır. 

Müzakerat akşam saat 19 a 
kadar devam etmitlir. 
Kazım Karabekir kürsilye ge

lerek beyanatının yanlıı anla• 
şıldığını, Atatürke kartı hiç bir 
hürmetsizlik kaseli olmadığını, 
bilakis kendisinin Atatilrke çok 
hiirmet, sevgi ve bağlılık hisle· 
ri ile me,bu bulunduğunu söy• 
lemiştir. 

Bu beyanat, esen asabi hava
yı kıımen teskin etmiştir. Şim
dilik hadiseye liapanmış nazarı 

ile bakılıyor. 

İstanbul Üniversite talebesi gazetelere 
bir beyanname verdi 

İıtanbul 4 ( A. A. ) - Dlln 20 - 25 kadar Üniversite t~lehe
si evvela Tan gazetesine sonra da diğer gazetelere giderek ıon 
zamanlarda Tan gazetesinde neşredilen bazı yazıları bir beyan· 
name ile protesto etmişlerdir. 

Bu beyanname ezcümle şu mahiyettedir : 
Atatürkün hatırası kalplerimizde çok canlı bulunduğu bir anda 

ve gözlerimizin yaşı daha heniiz kurumamııken bu fekilde yazıla
rın neşrini çirkin buluyor ve kabul etmiyoruz. 

Biz Kemali~l rejimin gençleriyiz. Ve kurtarıcımızın hatırasına 
hürmet edilmesini istiyoruz. 

Tan gazetesi bu demarşı nazarı itibara alarak bu yazıları nq· 
retmekten vaz geçeceğini kendilerine vaad etmiştir. 

Bu itraz keyfiyeti itidal ve soğuk kanlı bir hava içeriıinde 
yapılmış ve hiç bir hldise husule gelmemiştir. 

• 
Sırp, Hırvat ve Slovenler arasında 

tam bir tesanüd var 
Belgrad 4 (A.A) - Bütün 

gazeteler başvekil B. Zvetkoviç 
ile Hırvat köylü fırkası reisi 
B. Maçek arasında dün sabah 
Zağrepte yapılan görüşmenin 

fevkalade olan ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedirler. Bu gö
rüşmelere bu gün devam edile· 
cektir. 

Zagrep ~ - Saar 12,30 da 
şu tebliğ gazetecilere tevdi 
edilmiştir: 

3 -4 Nisanda Zagrepte baş

vekil Zvetkoyiç ile Hırvat köy
lü partisi reisi B. Maçek ara

sındaki görüşmelerde Hırvatla
rın devletteki vaziyetlerine ve 
meşru emellerini tatmin için 
sarfedilecek gayretlere ait bü-
-----
İtalya-Arnavutluk 
arasında müzakereler 

başladı 
Roma 5 - Resmi mahfillel' 

ve Roma matbuatı Arnavutluk 
meselesine dair bir şey söyle-
.memekle beraber bir gazete; 
İtalya ' ile Arnavutluk ar:asında 
müzakereler cereyan ettiğini 
yazmakta ve . öu müzakerelerin 
Arnavutluk kıratının arzusu Ü· 
zerine başladığını ilave etmek~ 
tedir. · a.a. 

tün meseleler, milli bayatın her 
sahasındr Sırp, Hırvat ve Slo-

venler arasında tam bir emni
yet ve itimat ve menfaat tesa-
nüdü tesis zaruretine kail ola 
rak devam etmiştir. Hükümet 
reisinin teşebbüsüyle yapılan bu 

görüşmeler de BB. Zvetkoviç ve 
Maçek tetkik edilen meselele-

rin ekserisinin esası üze
rinde mutabık olduklarını ve 
bu meselelerin hal tarzı hak
kında görüşmelerinin birbirincı: 
mutabık olduğunu milşahade et-

mişlerdir. Muhaveratın mevzuu 
en büyük bir siyasi ehemmiyeti 
haiz olduğundan başvekil ve 
B. Maçek paskalye yortusun
dan sonra görüşmelerine devam 
edeceklerdir. 

Romanya 
Her ne olursa olsun istik
lalini muhafaza edecek 
· Bökreş 5 - Hariciye nazırı
nın gazetesi neşrettiği bir ma
kalede İngiltere baş vakili Çem· 
berlaynın beyanatı hakkında; 
. " Romanyanın hattı hareketi 
sarihtir. Romanya, Başvekili ve 
hariciye nazırının dedikleri gibi 
sözlerinde duracak ve her ne 
olkrsa olsun istiklalini muha
faza edecektir. ,, demektedir. 

Ebedi Şefimiz için 
söylenen sözler 

Aydında çok teessür 
uyandırdı ... 

lıtanbul mebusu Kazım Ka· 
rabekir tarafından Tan gazete· 
ıiue verilen beyanat türkiyenin 
her trafında olduğu gibi Aydın 
da umumt ve büyük bir teessür 
uy1ndırmııtır. matbaamıza şah• 
sen müracaat ederek teessürle· 
rini sözle ifade edenler olduğıı 

gibi ıehrimizdeki ilk ve Orta 
okulların öğretmenlerinin imza• 
lal'ını taııyan aıağıdaki mektu .. 
bu aldık : 

3 Nisan 1939 tarihli Tan g•· 
zetesinde emekli general Kazım 
Karabekirle mülakat başlığı al .. 
tındaki yazının Büyük kurtarı· 
cının aziz hatıralarına temaa 
eden kısmı Aydın öğretmenleri 
arasında derin heyecan ve tees• 
ıür nyandı,.mıştır. Duygularımı· 
zın gazeteniz vaııtasiylc ueırini 
lica ederiz. 

Germencikte 
Tarihi bir lahit 

bulundu 
Germencik nalıiyeıine bağlı 

Neıetiye k&yll civarında kıy
metli bir lahit bulunduğu vili· 
yete ihbar edilmesi üzerine dün 
merkez jandarma bölük kuman
danı Aziz Erkerle Halkevi ta• 
rih • Dil - Edebiyat komitesin· 
den Hikmet Şölener. gazetemiz 
tahrir ailesinden Osman Bece
rik ve kültür direktörlüğü na
mına da Germencik baı öğret· 
meni Ziya Goraldan milrekkep 
bir heyet mahalline giderek 
tetkikat yapmışlardır. Romahlıu 
veya Bizans devrine ait olduğu 
tahmin edilen bu lahidin içinde 
bir iskeletle bazı kıymetli eşya 
bulunmuştur. 

Bu eşyalar bir zabıtla tesbit 
olunarak Aydına getirilmiş ve 
muhafaza altına alınmıştır. -·-

Talebe gezileri 
Yedi Eylül okulumuzun •son 

sınıf talebeleri dün sabah öğret· 
menlerinin nezaretinde olarak 
Söke - Nazilli trenile Sultan
hisara gitmişlerdir. 

Tal~be akşama kadar Sultan
hisarda tetkikler yapmıt ve ak
şam ayni trenle Aydına avdet 
etmişlerdir. 

-~-

Muhtemel hava 
vaziyeti 

Yurdumuz Akdenizin şarkın
da merkezleşen alçak tazyikin 
tesiri altında olduğundan bugün 
havanın Trakya, Kocaeli, Ege 
bölgelerinde bulutlu, diğer böl
gelerde çok bulutlu ve yer yer 
yağışlı geçeceği ve rüzgarların 
doğuda farktan orta, diğer böl· 
gelerde şimalden, Egede kuv
vetlice, Ege denizindede, kuvvetli 
esaceği tahmin edilmektedir. 

f 
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"Modern hurafe, 
değil 

Kemalist ideal .. ! 
Envel' Demiray 

Baş tarafı birinci sahifede 

Dünya milletlerinin, tabutu 
önünde ayrı ayrı baş eğdikleri 
Ebedi Şefin, gençliğe armağan 
ettiği ve Türk gençliğinin de 
kendisini bihakkın bağrına bas
tığı Ebedi Şef gibi ebedi nu
tukta, Türk milletinin büyük 
harpteki elbirliğini ifade eden 
ve " bunları ben yapmadım. 
Bunları Türk milleti yaptı. ,, gi· 
bi feragatın ve insanlığın en 
mnmtaz bir lisan kullanılmakta
dır. 

Ebedi Şef, büyük zafer ve in
kılipları kendisine, şuna veya 
buna değil, Türk milletine mal 
etmiş ve onu Türk milletinin ya
ratıcılığında ve gücünde bulun
duğunu tereddüt hissetmeden 
en büyük heyecan Vf': tevazu ile 
ifade etmek biiyüklüğünü de 
göstermiştir. 

General mebus Karabekir de, 
yine ebedi şefin halisane ve 
bitarafane kayıt ve itiraf ettik
leri gibi elbette ki bu vatanın 
müdafaasında bir fert olarak 
çalışmıı ve her Türk çocuğu 
gibi bu zaferle gururlanmıştır. 
Bunu ne ebedi şef ne de bu
günkü reiskir kabul etmemiş 
değilir. 

Ve yine generalin mülakatın
da dermeyan ve muhakkak ola
rak kabul ettikleri gibi bir ta
kım şahsiyetler bu memlekete 
ve bu vatan çocuklarına yanlış 
olarak gö terilmemiş ve onlarm 
ifa ettikleri vazifeler de bir 
kalemde çi:zilmemiştir. 

(Modern hurafe) yok. modern 
türkiye ve Kemalist mefkure 
vardır. Bu mefkure ve bu ülkü 
memleketin iş gören şahsiyet
lerini sözle de, yazile de olsa her 
türlü tesir ve nüfuzdan iri ola
rak alkışlamak hak ve mev
kiindedir. 

General Karabekir, 15 yıllık 

bir menkfıbiyetten bahsederek 
bunun çoluk ve çocuğu için çok 
acı geçtiğini ileri sürüyorlar. 

Türk milletinin her çocuğu 
menkubiyet içindedir. Ve zaten 
onun en büyük insanlığı da bu 
menkôbiyet içinde her şeye 
rağmen hissettiği milli gururu ve 
yurda bağlılğıdır. 

Mekteplerde verilen tarih 
derslerinin, konferansların tas
hih edilip edilmiyecek yeri bu
lunup bulunmadığı sualine karşı 
General Karabekirin : 

- Evet vardır. Büyük nutukda 
da üzerinde" ehemmiyetle,, durul
ması icabeden " haksızlıklar ,, 
vardır. 

Cevabı, ve bilhassa Türk mil
letine bütün ulviyeliyle vedia 
edilen büyük nutka uzatılan dili 
karşısında, Tük gençliğinin, ve 
Türk çocuğunun teessürünü, ye
rinde buluyor ve tekrarH ediyo-
ruz ki : . 

Türk milleti içinde ve kafa
sında, olgun ve dolgun bir za· 
tın zannettiği gibi ( modern 
hurafe) yok (Kemalist idial) ve 
(inkilapçı ülkü) vardır. Gayrisi 
masal, gayrisi iftiradır, Asıl bu 
iddialardır ki gençlik için modern 
hurafedir. 

AYDIN 

Milll Ekonomide 
Hayvancıhğın Yeri 
Memleketimiz için başlı başı

na iktisadi bir kıymet olan bar 
vancıhk, gerek kendilerine za
rar veren amillerle mücı:adele ve 
gerekse islah ve çoğaltma yön• 
!erinden muhtaç olduğu miler 
yideleri ve teşviki, ancak Cum
huriyetin kurtarıcı elinde bu· 
lunmuştur. 

Cer ve iş kudret, eti, derisi, 
sütü, yünü ve sanatları ile milli 
gelir aras1nda zirai istihsal kıy
metinin 114 ünü teşkil etmakte
dir. Bunun, dörtte Uçü köylü 
olan Türk milletinin, gerek gıda 
ve gerekse diğer zaruri ihtiyaç
ları y5nlerinden, haiz olduğu 
ekonomik kıymet ve ehemmiye
tinin kısaca izahı faydalı gö
rüloiüştilr. 

Hayvan .servetimizin baş iti
barile mevcudu ve çoğalıtı şay .. 
ledir : · 

923 de 23.000.000 ve 
938 de 38.000.000 dur. 
Bunlar, yalnız sayıma dahil 

olan hayvanlar olup sayım ha
rici kalanlar da son yekuna ila
ve • edilirse hilen Türklyede 
50.000.000 başa yakın bir umu
mi mevcut tahmin edilebilir. 

Milli servetimiz arasında bun
ların klymet itibarile tutarı 
968,500,000 Hra kadardır. 

Ziraat ekonomisinin muhtelif 
safhalarına göre ayrılışında bay-
van mahsullerinin safi istihsal 
kıymetleri şunlardır. 
Süt ve mamulatı 52 milyon lira 
Et ve iç ya~an 29 ,, ,, 
Yün ve tiftik, kıl 11 ,ı ,, 
Deriler 3 ,, " 
Yumurta 8 " 
Kümes hayvanları 3 ,, 

" Ve diğer hasılat 2 ,, il 

Yekun 108 il ,, 

Y eknazarda gerek baş ve ge
rekse safi istihsal cephesinden 
bu yekunlar, ehemmiyetli bir 
nazara cevap arzederse de hiç 
birisi Türk milletinin hakiki 
ihtiyaçlan~a cevap verecek va· 
ziyette değildir. 

Cumhuriyet hükumetinin mev
zula olan yakm ve büyük ilgi
sinin mncip sebeblerini ve ih
tiyaçları karşılamak üzere ted
vir ettiği kanuni müeyyidelrle 
aldığı tedbirlerin mahiyetini izah 
için Türkiyede et meselesini 
bir misal olarak ele alalım. E
tin gıda ve hıfzıssıhhfl kaidele
rine göre her şahıs başka diğer 
gıdalar da almak şartiyle gün
de yüz gram ete muhtaçtır. 

Bu haddi asgari bir vahit o
olarak kabul olunursa yılda nü
fus başına asgari 36 kilo et 
istihlak edilmesi icabetmektedir. 

Elmizdeki vesikalara göre 937 
yılında mezbahalarda büyük ve 
küçük 3541.103 baş hayvan ke
silmiş ve 86.021.500 kilo et is
tihlike arzedilmiştir. Bu suretle 
şehirlerde istihlak olunan et 
nüfus başına gibıde 60 gram 
ve yılda 21 kilo 900 gramdır. 

Köylerde istihlak edilen etin 
hakiki mikdarı malum değildir. 
Fakat bilinen, köylümüzün ma
alesef heseba değmiyecek mik
darda az et yemekte olmasıdır. 

• 
Bunu da büyük bir ihtimalle 
yukardaki rakamın aynı olarak 
kabul etsek bile Türkiyede sarf 

ve istihlak edilen et mikdarının 
milli hıfzıssbha ic ablarına uymak• 
tan çok uzak bulunduğunu gö-
rürüz. Asgari olarak günde 100 
gramdan ve yılda 36 kilodan 
milletin istihlak etmek mecbri-
yetinde olduğu et mikdarı tak
riben 650.000 000 kilogram ol
ması iktiza eder. 

Hayvanlarımızın et olarak va
sati sıkleti üzerinden yapılan 
hesaplara göre memleketimizde 
mevcut bütün et hayvanları bir 
bıçakta kesilmek icabetmiş olıa 
bu suretle alacağımız et miktan 
milletin ancak bir buçuk yıllık 
ihtiyacını karşıhyabilecek vazi
yettedir. 

Türk milleti hıfzıssıhha icap
ları dahilinde haddi asgari de 
olsa yaşamak ve çalışmak için 
et yemek mecburiyetindedir. 
Mezbahası olan şehirlerimzde 
nüfus basına vasati olarak is
tihlak edilen 21 kilo ete mu
kabil umurn nüfus başına: 
Arjantinde 120 kilo et 

Yeni Zellanda da 103 ,, ,, 
Avusturalyada 91 ,, ,, 
lngilterede 63 ,, ,, 
Amerika da 62 

" " 
Almanyada 49 " ,, 
İsveçrede 52 ,, ,, 
Belçjkada 36 ,, ,, 
istihlak edilmekte ve komşu 
memleketler de bu noktai na
zardadan bizden ileri vaziyette 
bulunmaktadır. 

Memlekimizde et istihlakinde 
kesilebilecek hayvanlar küçük 
baş olarak mevcudun 1/7 ve 
büyük baş olark da 1/16 sı 
hesap edilmektedir. Ve ecnebi 
memleketlere çıkarılanlarla be
raber mezbahalarda kesilenlerin 
sayısı de esasen yukarıdaki 
mikyas dabilin.1e az çok umumt 
verim kapasitesine uygun gel· 
mektedir. 

Millete hiç olmazsa asgari 
had dahilinde et yedirebilmek 
için bu günkü hayvan mevcudu· 
muzun kifayetsilihi ve hazin 
durumu ve bunun bemmi ve 
keyfi yönlerden çoğalış ve yük
selişine ait müdevvenat ve ted
birler cumhuriyet hükumetinin 
el koyduğu ana işlerden birisi
dir. 

Okuyucularımı sıkmamış ol
mak için elimizdeki az çok ha-
kikate yakın ihsai rakamlarından 
evvel deri, süt, yün ve saire 
gibi hayvan mahsullerinin kem
mi ve keyfi durumuaun etle 
mukayese edilebilecek vaziyette 
olduğunu ve bulunduğunu arz 
etmekle iktifa edeceğim. 
Şu hale göre Türk milleti hay

vancılık hususunda geniş mik
yasta yetiştiricilik ve islahcılık 
ihtiyacı karşısandadır. Türk ül
kesi hayvan beslemeğe ve ço-
ğaltmağa müsait 45.000.000 hek
tar araziye maliktir. Ve bu top
raklar, mevcudun yüzde 62 sin
den fazlası ile, hayvanata sine
sinde yer verecek doyuracak ve 
be~leyip çoğaltacak vaziyette
dir. 

100,000,000 Baş hayvana doğ
ru gitmek milli ekonomik ihti
yaç ve mecburiyetlerin doğur
duğu bir hedeftir. 

Cumhuriyet hükumetinin ka
nuni ve nizami tedbirleri mem
leketi bu hedefin yollarına sok 
muş ve bunların tatbikatından 
alınan sonuçlar bizi ümit dolu 
bir atiye bağlamışbr. . 

Memleket kısa zamenda bunu 
idrak edecektir. ikinci bir yazı 
ile bu mevzua tekrar geline
cektir. 

IATI ı 491 

Vergi lslihatı ve 
tenzilleri 

- Dünkü sayıdan devam -

C) Petrol ve benzin: 
3263 ve 3264 numaralı ve 

14/6/1938 tarihli kanunların 
neşrine kadar, kilo başına alı
nan devlet vergi ve resimleri 
mecmuu benzinde (21) kuruş, 

gazyağında (17) kuruş kadar 
tutuyordu. 

Bu miktarın arasında benzi
nin gümrük resmi 13,20 istih
lak resmi 4, 15 kuruş, gazyağı
nın gümrük resmi 12,60 kuruş

tu. 3264 numaralı kanun ben
zin ve petrolun gümrük resmi
ni altı kuruşa, indirdi. Bu tadi
lat dolayısiyle muamale vergi
si de kendiliğinden tenezzül et
iniş ve petrol ve benzinden alı
nan devlet vergi ve resimleri
nin yukarıda yazılı mecmu mik
tarları, yarı yarıya inmiştir. 

Metre murabbaının sıkleti 100-150 
gram olanlar 
150 gramdan fazla olanlar 

Bu tenzilit ta, beş milyon lira 
tutmuştnr. 

D) Elektrik istihlak resmi. 
Muharrik kuvvet olarak kul

lanılan elektriğin kilovat saatin
den 20 para veya bir kuruş 
nisbetinde resim alınıyordu. 
2360 numaralı ve 1416/937 ta• 
rihli kanunla bu resim, mamu• 
litın maliyet fiyatında yüzde 
yedi bnçuktan fazla bir miktar 
teşkil ettiği takdirde, hükumet· 
çe resmin, maliyetin yüzde ye
di buçugunu geçmiyecek suret
te tenzili esası kabul edilmiştir· 

E) Kaput bezleriyle kaba yün 
lü erkek kumaşlarının ve bat
taniyelerinin tstihlak vergisi, 
3536 numaralı ve 29/6/938 ta
rihli kanunla aşağıda gösteri·· 
len nisbetlere indirilmiştir. 

Kaput bezleri : 

Eski Y enl tenzil nisbeti 
resim resim yilzde 

25 9 
15 4 

64 
73 

Çulaki ve şayak cinsinden kaba yünlü 
erkek kumaşları : 
Metre murabbaının sıkleti 600 gram kadar 
olanlar ( toptan satış fiatı 220 kuruı.a 
kadar olmak şartiyle 45 10 77 
600 gramdan fazla ( toptan satış fiatı · 

76 
81 

240 kuruş kadar olmak şartiyle 
Yün battaniyeler 

Tenzilat nisbeti yüzde yetmiş, 
seksene varmakta, tenzili.tın tu
tarı da kaput bezleri için yedi 
yliz bin lira, yünlüler ıçın 

(449000) lira, battaniyeler için 
(83000) lira balığ olmaktadır. 

L) Teşviki sanayı kanunu ile 
kabul edilen iptidai. madde mu
diyeti, 3537 numaralı ve 
29/6/1938 tarihli kanunla kaldı
rılmış ve buna mukabil muafi
yetin taalluk ettiği maddelere 
müsaid gümrük resimteri, sıfıra 
yakın miktarlara indirilerek, teş
viki sanayi kanunundaki muafi
yetten istifade etmeyen küçük 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Aydının Umurlu köyünün ço
lak kuyusu · mevkiiode doğusu 
gündenin Mehmed kısmen çık
maz yol batısı yavaşın kara Ah-
met güneyi sağır oğlu Mehmed 
veresesi kuzeyi dondurmacı Tev
fik ve kadı oğlu Mehmed vere
sesi ile çevrili 5 dönüm tarla 
Ahmed oğlu hacı sarı Mustafa
nın ceddinden kalmak suretile 
elinde iken 1272 yılında ölümile 
muohasıran kızı Emir Ayşeye 

kalm•ş Emir Ayşe de 334 yılın
da kocasız olarak ölümile mun
hasıran çocukları Mustafa ve 
Esmaya kaldığından bahsile köy 
kurulundan verilen şahadetna-
meden anlaşılmış olmakla tasar
rufunun tahkiki ve benzeri kayt-
lar mahallinde tatbik edilmek 
üzere gazete ile ilan tarihinden 
11 gün sonra mahalline memur 
gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya herhangi bir aynı hak id
diasında bulunanlar varsa elle
rindeki resmi belğelerile birlikte 
yerinde bulunacak memura ve 
yahut o güne kadar tapu sicil 
muhafızlığına 1056 fiş numara
sile müracaatları ilin olunur. 

1255 

25 6 
55 10 

sanat. sahiplerinin de, evvelkin
den çok az gümrük resmi ver
mek suretile muafiyett~n nev-a-. 
ma istifadeleri temin edilmiştir. 

Bu gümrük resmi, tenzilatı da 
(8500QO) ~ira tutm~tur, 

G) Tiyatro ve sinama duhuli
ye biletlerinden damg~, ~tayyare, 
belediye ve darülaceze resimle
ri olmak üzere alınmakta olan 
21-5-28 nisbetindeki ve 7171938 
tarihli ve 3539 numaralı kanun· 
la o;,ı de ona indirilmiştir. 

H) Plajlardan alınan % 15 
damga ve % 10 tayyare resmi 
(3478) , (3401) numaralı ve 
22/6/1938 28/5/938 tarihli ka· 
nunlar mucibince kaldırılmıştır. 

Bu izahata göre yalnız son 
üç sene içinde yapılan vergi ten-
zilleri yirmi beş milyon lira gi
bi mühim bir miktara baliğ ol
maktadır. 

Vergi yükünü hafifletmek, ha· 
yatı ucuzlatmak, sanayii teşvik 
etmek gibi maksadlarla yapıl
mış olan bu tenzilattan başka. 
Cumuriyetin ilan edildiği 339 
mali yılı sonuna kadar tabak· 
kuk etmiş bilumum vergi ve 
resimlerin harp kazançlarıle iha
le aşarıdan madası afedilmişı 
Umu mi harp içinde alınan baı• 
fevkalade vergilerle emanet aşa
rının ise tahakkuk ~enelerine 
bakılmaksızın tamamı terkin 
olunmuş, eski senelere aid araıi 
vergileri yeniden 8 takside bağ" 
lanmış ve daha birçok -tabıillt 
kolaylıklırı temin edilmiştir· 
(Kanun 2566 ve 417/1934) 

En son olarak ta, 3585 nuıoa" 
ralı ve 36/1/1939 tarihli kanun" 
la, arazi vergisinin 935 mali yı" 
lı sonuna kadar olan bakaYı1'

1 

·e 
tamamen affedilmek suret• 
köylü mükellefler lehine gePİ.1 
mikyasta bir tahfif yapılıoıştıt· 
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BİSMARK 
lngilterenin inşa ettiği en asil gemi 

Queen Elizabeth 
TR A N~S~A_T_L_A_N Tİ G t 

Yazan : Jamesi Vgcli//e Headlam 

Terceme eden : M. Nedim Müren 
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Atlantiğin bir yanından öte ya
nına muazzam bir dokuma 

tezglhının mekikleri gibi gidip 
gelerek logiltere ve Ameri~a 
halkı arasında dostluk ve an
laşma nesci dokuyan gemilerin 
en büyüğü. 

Nicolaı 1385 ıenesi içinde 
öldü. 200 sene Biımarck ailesi 
Burgıtall de yqadı. Conrad 
Hohenzollem Elektar (*) oldu
ğu zaman Burgstall lordlarıoın 
çok inadçı ve mukavemetli kim
seler olduklarını anlamakta ge· 
cikmedi. Kendisi ve halefleri 
sık sık Burgstalle şatonun etra
fındaki ormanlarda mebzulen 
bulunan geyik, yaban domuzu 
kurt ve ayı avlamağa gelirlerdi. 
1555 de mevkii iktidarda bulu· 
nan elekt&rün oğlu albert Ac• 
hiles, kODlfU letzlingen mıntaka
ıını sahn aldı. Buraya bir ev 
yaptırdı. Çok geçmeden kıskanç 
g&zlerini Burgstall şatosunun 

ormanlanna dikti. Ve bu yerle· 
ri elde etmek istediğini açıkca 
s3yledi. Bismarcklar uzun mnd
det mukavemet ettiler. Evveli 
a•lanmak halclannı teılime 
mecbur edildiler. Bu kafi de
ğildi, Prensin ittibası bilyOdü 
kendi tabiriyle, "bu mıntakada 
Biımarc:ldardan tamame:n kur
tulmak" lıtecli. Mukabilinde son 
zamanlarda lağvedilmiş olan 
manashtl•rdaa bir kaçını teklif 
ediyordu. 

Bismarcklar (o zaman büyük 
şatoda birlikte yaşıyan iki er
kek kardeşle temsil ediliyorlar· 
dı) uzua m&dd~t reddettiler. 
Cedlerinfn ıadık tebalar olduk
lannı ileri ıiirdiller. Onlar elek
t&rlere kan Ye paralarıyla hiz
met etmiflerdi. "Allahın kendi
lerine ihun etmit olduğu bu 
gllzel yerde" kalmak istiyorlar
dı. Her ıey faydasızdı. Prenı 
iırar elti. Gazabı tehlikeli ola
bilirdi. Nihayet Bismarklar bu· 
ralarını yok bahasına elden çı
k.,dıJar. Burgstalle mukabil 
ın&aadere edilmi, bir kadın ma
naıtın olan Schoenhausen ve 
Crevissei aldılar, ıu şartla ki 
vazifelerinden çıkanlmıt olan 
rahibeleri yaşadıkları müddetçe 
Yeni malikler olanlara baka
caklar ve bu maksatla her se
ne muayyen bir miktar yiyecek· 
le 18 fıçı bira temin edecek
lerdi. 

Aile mallarında hissesi olan 
dirt kardeşten üçü varis bırak-

(*) Evvelce Alman imperatoru· 
llq İntihap eden n balkın reyiyle 
•e~llen dokuz kitiden biri. ...., 

maksızm ölünce, Friedrichin e
linde, ailenin bütün serveti tek
rar toplandı. Friedrich Sönhav
zında ikamete başladı ve o gün 
den itibaren burası ailenin ma • 
karrı oldu. Eski şatodan on ü • 
çüncU asırda inşa edilmiş olup 
Havel ile Elbe arasındaki mın
takanın en güzel eserini teşkil 
eden bir kiliseden başka hiç bir 
iz kalmamıştır. Ev ve kilise 
yan yana, Elbeye bakan küçük 
bir tepe üstOnde inşa edilmiı

lerdi. 
Biımarck ailesi epeyce düı

mBı demekti. Değişiklik hiçte 
lehlerinde olmamıı, servet ve 
ehemnıiyetlerini tamamen kay· 
betmişlerdi. Tam 200 sene hiç 
bir esaslı rol oynıyamadılar. 

Bu müddet zarfında, hal ve 
vakitleri iyice olan komşularile 
evlendiler ve hemen bütün harp 
lere İftirak ettiler. Rodolph Fri 
edrichin oğlu Huguenotlar için 
Fransada çarpıştı ve ~imperato· 
run maiyetinde de Türklerle 
vuruıtu. 

Onun bUyilk oğlu Auguıt, 
Saxe· W einard'lı Bemhardın ma
iyetine asker olarak yazıldı ve 
din harplerine, daima protestan 
tarafında kalarak iştirak etti 
ve nihayet Brandenburg Elek· 
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törünün hizmetine girdi. 
Devamı garın 

1 -

Majeste kıraliçe Elizabethin 
kendi adlarını taşıyacak • olan 
bu büyük Transatlantik hak· 
kında kullandıklan bu teşbih 
kadar yerinde tarif olamaz. Cu
nard White Star şirketi geçen 
Eyiülün 27 sinde bu gemiyi su
ya indirmekle, bu geminin eşi 
olan Queen Mary ile birlikte 
Amerika ile Avrupa arasında 
haftada iki ekspreı servisi te
min etmek suretiyle büyük bir 
merhale daha katetmiştir. 

Queen Elizabth transatlantiği 
bilyiik hacmi dolayısiyle dünya
nın en büyilk gemisi adına bak 
kazanmı,tır; bununla beraber, 
çok gariptir ki kıta arasında 
haftalık bir ekspres servisinin 
bütün iktisadi şartlarını ifa için 
yapılabilecek gemilere kıyasen 
Queen Elizabth ile Queen Mary 
gemileri çok ktıçük ve çok snr
a tsiz kalır. Queen Marynin ne 
kadar sevilen ve rağbet gören 
bir gemi olduğu sabit olmu,tur. 
Geçen sene Avrupa ile Ame-
rika arasında iıliyen gemiler 
arasında en çok yolcu taşıyan 

bu gemi olmuştur. 
Queen Marynin 

kavelesi1 bundan 
evel Clydebankta 

ilk inşa mu
ıekiz sene 

John Brown 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 
1 - 11.00X5,65 ebadında bir saba işgal eden ve bir oda ile 

önünde bir hayattan ibaret olan bu kahvehane binası, enkazı ala
na ait olmak üzere yıkılacaktır. 

2 - Müteahhit bu binanın iki tarafındaki yola isabet eden 
kısımlarına - Mektebin avlu duvarı olmak ilzere - mevcut avlu 
duvarları evsaf, şekil ve ebadında duvar ve parmaklıklar yapa
caktır. 

3 - Müteahhidin yapacağı duvar ve parmaklıklar için hiç bir 
bedel verilmiyecektir. 

4 - Kahvenin zemini yıkıldıktan ıoora mektep avlusu sevi
yesinde tanzim ve tesviye olunacaktır. 

5 - Çıkacak işe yaramıyan enkaz ve hafriyat toprakları be
lediyenin göstereceği yere nakledilecektir. 

6 - Bu işin 20 günde ikmali tarttır. 
7 - Müteahhitler bu şerait dahilinde verecekleri para' mikta

rını teklif edeceklerdir. 
8 - ihale 13 nisan 939 perşembe gilnü saat 17 de parti il

yönkurul huzurunda yapılacaktır. 

9 - Taliplerin ihaleye iştirak için enkazın muhammen kıyme
ti olan 200 liranın yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri 
şarttır. 1243 1 6 12 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Sıra Cinsi Mevkii Muhammen 
No. 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

İcra müddeti Muvakkat 
bedeli teminat .lira 

imam köy Narh dere ılıcası lmamköy 91 1161939 31/5/941 iki sene 7,5 
Elengüllü ve Bozköy ılıcası Bozköy 1400 Bir sene müddetle 105 
Dereköy Menderes geçit gemisi Dereköy 60 ,, ,, 4,5 
Dükk&n Aydın Gazi bulvarı 63 ,, ,, 5 
Karabayıt Menderes geçit gemisi Karahayıt 350 ,, ,, 27 
Dalama Menderes geçit gemisi Dalama 291 ,, ,, 22 
Gölhisar Menderes geçit gemisi Gölhisar 400 ,, ,, 30 
Armutlu Menderes geçit gemisi Armutlu 170 ,, " 14 

9 Şahnalı Menderes geçit gemisi Şaboalı 300 ,, " 22,5 

ldarei hususiyeye ait yukarıda yazılı akaratm senelik icarları 20/4/939 tarihli perşembe günü sa
at onbeşte ihale edilmek üzere açık arttırmağa çıkarılmıştır. Fazla malumat almak istiye~ler~n. her 
glln Viliyet eoclimen kalemine veya hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları, art~ırmaga ıştı!ak 
edeceklerin de sözü geçen gün ve saatta muvakkat teminatlarile daimi encümene muracaatları dan 
olunur. 2 6 13 16 1246 

Yazan : Sir Percg E. Bot111 
ıirketile yapılmışbr. Deniz İn• 
ıaiye mühendisliğinde ve bahri 
mimaride o zamandanberi elde 
edilen terakkiler neticesinde 
Queen Elizabethin planlarında 
muhtelif tadilat ynpılmış ve bil 
hassa daha ekonomik şekilde 
iılemesi temin edilmif tir. 

iki gemi arasında en ziyade 
göze çarpan fark Queen Mary· 
nin üç bacasına mukabil Queen 
Elizabetbin iki bacalı olmasıdı r. 

Baca sayısmdaki bu fark yeni 
geminin daha geniş güverte ıa
hasına sahip olmasını ve daha 
fazla yolcu alabilmesini müm
kün kılacaktır. Bundan başka 
Queen Elizabth Queen Marynin 
iki çapasına mukabil nç çapa 

taJıyacaktır. Bu demir atıldığı . 
zaman gemiye dokunmaması 

için ;leminin baş tarafı bir haylı 
meyilli olacaktır. Sırf bu sebep 

dolayısile Queen Elizabethin 
boyu 1.031 kadem ( 314,5 
metre ) dir; Halbuki Queen 
Mary'nin boyu 1,020 kadem (311 
metre ) dir. Yeni geminin bir 
hususiyeti de geminin ba,ı ih~ 
kaptan k6prüsü arasında kade-
meli gaverteleri olmayıp zarif 
bir bat teşkil eden tek bir g-ö-
vertenin bulunmuıd1r. Gezinti 
ve ıpor içib açık g&verte saha-

larını artırmak üzere yapılan 
tadilat geminin tonaj yekununu 
da arttırmıştır. Queen Mary 
81,235 ton iken Queen Elizabetb 
85,000 tonu bulmuştur. 

Queen Elizabeth turbln ma
kineleriyle işliyen dört uskurlu 
bir gemi olacaktır. Pervaneler
den her biri otuz iki ton ağır-

lıtındadır ve bunlardan her 
biri dört turbin makinesi ta-
rafından işletilen büyük bir 
ditli çarka merbut olacaktır. 

- Sonıı var -

Bir köprü tamir 
edilecek 

Nazillide vakıflar idaresinin 
geçen sene 5000 lira sarfiyle 
yaptırmış olduğu ( Eycelli hacı 
Hasan ağa ) vakfına dahil olan 
bu köprünün iki taraflarının 
imlası ve kaldınmlarınıo ioşaıı 

için tanzim olunan 2000 küsur 
liralık keşfi havi raporun, va-
kıflar umum müdürlliğü fen he
yetince tasdik edilerek i~de 
edilmiı olduğu ve bu kop
rünlin yakmda tamiri itine gi· 
rişileceği ağrenilmittir. 

Çinede çekirge 
görüldü 

Ziraat dairesi Çinenin 5 hek
tarlık bir kısmında olmak üzere 
infihar etmiş bir halde çekirge 
görmüş ve keyfiyeti ziraat ve
kaletine tellemekle beraber itilaf 
ameliyesine de girişmiştir. 

Bu çekirgelerin geçen sene 
sürfelerioden olduğu s6ylenQJek 
tedir. 
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YOZ 1 
* 'i r:r 

RADYO 1 
PERŞEMBE - 6/4/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Kes. 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 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 müzik (Karışık prog• 

ram .. Pi.) 
18.30 Program. 
18.35 füzlk ( Romans. ballc 

ıarkıları ve saire ) Pi. 
19.00 Konuşma (Ziraat ıaati). 

19.15 Türk müziği (Fasıl heye
ti). Çalanlar: Hakkı Derman! 
Eşref Kadri, Hasan Glir, Baırı 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan• 
lar : Tahsin Karakuş, Safiye 
Tokay. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha• 
berleri, ziraat borıaaı (fiyat). 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Zühtü Bardakoğlu, Cevdet Çağ• 
la Eşref Kadri. Kemal Niyazi; 
S~yhun. Okuyanlar: Sadi Hor 
ses Melek Tokgöz. 1- Tatyoı 
Sü~inak peırevi. 2 - Zeki 
Arif - Süzinak ıarkı .. Sevdim 
seveli. 3 - Necmi - Süzinak 
şarkı • Sana cana candan ıöz• 
lerim var. 4 - Y. Asım • Sil
zioak ıarkı - Ayrı dliştllm ıev• 
diğimden. 5 _ Halk türkilslt 
lndi11 i ğdan ovaya. 6 - Ke• 
mal ı~ ıyazi Seyhun - Kemençe 
taksimi. 7 - Faize - Şa~a~a
ban ıarkı • Badei vuılat içılıın. 
8 • Şemıettin Ziya • Ey gonca 
açıl. 9 - Şataraban ıarkı : 
Haylı demdir. 10 - Tamb~~ı 
Cemil • Şataraban • Saz ıomaııı. 

21.00 Memleket saat ayarı •. 
21.00 Konutma (Mizah ıaatı) 
21.15 Esham, tahvillt, kam· 

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.25 Nqeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Şam resitali: 

Soprano Azize Duru tarafındeo) 
1 - Schubert • Ninni. 2 - Glll 
ile çocuk 3 - Semetana •- Sa
tılmq niıanh kız, 4 - Massenet 
• Manon operasının: 1 inci perde 
ayrası. 5 _ Puccini- "LaBheme" 
operasınıdan: Miminin ayra.•ı: 
6 - Massenet . Mavi gözlerını 
aç! (Melodi) 

21.50 Müzik (Bir solist ·pl. 
22.00 Müzik (Küçük Orkeıtra 

-Şef: Necip Aşkın) . 
1 - Azzooi - Melodı. 2 -

Holzntr -Saksunya köylil d~nı-
ları. Schmidt - Romanı - Vıyo· 
lonıel ve orkestra için. 5 -
Beethoven - Skoçya havaları. 
6 - Ganlberger - Aık çanları 
Şarkı 7 Gonnod - Ave. !'!aria. 
8 _ Reckteowald - Grızıngde -
Popuri. 

23.00 Müzik ( Cazband - Pi.) 
23.45 24 Son ajanı haberler. 

Aydı;- Vakıflar 
Müdürlüğünden: 

Aydın orta mahallesinde 530 
ada 6 parsel ve 33 pafta No. lı 
135 metre murabbaı, hanaylı 
oğlu vakfından arsanın satılaca~ 
mülkiyetine ikinci artırmada dabı 
talip çıkmadığından 4/4/939 dan 
itibare11 pazarlıkla satılmasına 
karar verilmiştir muhammen ~e
deli 101 lira 25 kuruştur talıb-
lerin % 7 buçuk muvakkat. te
minatlarıle Aydın vakıflar ıda-
resine muracaatları. 4/4/939 

6 8 10 13 1257 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

il 

Salı 

Çarşamba 

" 

Perıembe 

" 

Cuma 

Cumartesi 
• 

" 

Saat 

2 - 3 

3-4 
4-S 

2-3 
3-4 

4 - 5 

5-6 

4-S 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor F ahrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütaha11111) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaaıııı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G~zaçan 

(Göz hastalıkları mutabaaı.ııı) 

Doktor Muhsin 
(İç hastalıkları mutaha11111) 

Doktor Şevket Kırbq 
(İntani hastalıklar mutabaaaııı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutabasıııı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Göıaydın 

~6ıtııı:a~Qıaının~ııln~ı:tadiftı•ılırtmııırılıAıltAılb6dlb._ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer D .. 
Gazete Kitap Evi 

{ 

Görülen IUzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
ve· gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe· 
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

. 1215 

Memleket ha.stanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanesini ·cumhuriyet mahallesinde avukat 
8. ihsanın evine nakletmiştir. 

hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 
6ğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo-

:'-~.t:n!:.~~~~!~::! •• ~~~: •• ~~.·~·~•~•~~~~~•~j• l::i~__.OiııJ:~flW:~'ti diR4tw1'tii~US;;e,s741 10t~11!b A ~~~~ 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Ömerbeyli köyünün yaran da
ğı köyü civarında şarkan kis
men yol ve kısmen ayan İsmail 
oğlu Rağıp bahçesi garben mu
kaddema kokun oğlu veresesi 
halen ve kısmen İzzen bülbül 
bahçesi ve kısmen Mehmet Tür
ker bahçesi şimalen küçük dağ
lı cenuben yol ile çevrili 60 
dönüm zeytin ve incir bahçesi 
Abdullah oğlu Yusufun iken 
vefatile karısı Hanifey ve ev
ladları Abdullah ve Yusuf ve 
Fatmaya kaldığı Azhinde karı 
ıız ve çocuksuz vefatile hissesi 
kordeşleri Abdullah ve Yusuf 
ve Fatmaya ve anası HanifeAe 
kaldığı Hanifenin dahi ölümüile 
kızları Kübra ve Şadiye ve Bay
rama kaldığını köy kurulundan 
getirilen tastikli ilmühaberle 
tescilini ve vereseler beyninde 
tescili istenmektedir. . 

Tasarrufunun tahkik için ma
halline memur gönderileceğin
den bu yerle alakalı olan varsa 
gazete ile ilin tarihinden itiba
ren 11 gün sonra 1224 fiş ou
marasile yerinde bulunacak me
mura veyahutta idaremize mü-
racaatları ilin olunur. 1254 

Aydın asliye hukuk 
Mahkemesinden 

Aydının Bal&tcık köyünden 
Nasuh oğlu Mustafa tarafından 
açılan gaiplik davasının yapıl-

makta olan tahkikat ve muha
kemesinde: gaiplilderi iddia . olu
nan Aydının Balatcık köyünden 
Nasuh oglu 308 dogumlu Süley-
man ile kardaşı 310 doğumlu 
Mehmet hakkında malumatları 
olan kimselerin işbu ilan tarihin
den itibaren bir sene içinde 
malumatlarını bildirmeleri lüzu . 
mu ilan olunur. 1256 

••••••••• Abone şeraiti ........ : 
i • 
: Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. j 
~ idare yeri: Aydında C. H. : . . 
! P. Basımevi. i . . 
f gazeteye ait yuılar için f 
! yaıı işleri müdürlütüne, ilin· ! 
~ lar için idare müdürlütüne i 
! 'DÜracaat edilmelidir. i · .................... -........ - .............. .: 
imtiyaz sl\hibi ve Umumi Neıriyat ı 

MUdürü : Etem Mendrea 
Ba11ldığı yer 

CHP Baumevl 

AYDIN SAYI ı 4H 

• 

_, .. aaııllA66~•.6aeıAatı11ıa1ı~~A!1ıa~~• .. *••••M•ao· ' 
Okul talebelerine 1 

Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan .okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

1 Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. Basımevi 


