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Ahlak Vililyet UmumiMeclisi dün açlldı iı;ö:~~ruı toptandı 
Düşkünleri · Bu toplantıda ihtisas encümenleri ve divan riyaseti Partimiz !1yankuruıu dün, ll-

--a."r-- bay ve partı başkanım1z B. Öz 

• t•h tt• V J•Jb b• t k •• J d• demir Gündayın baıkanhğında Mahmut Esat Bezkurt 
-1-

Asırlarca, osmanlı imparator
luğunvn, yıllarca meşrutiyetin 
b~btıoı ellerinde tutmuı iki 
yu~lülerden, eski deyimiyle, mü
raılerden bahsetmek istiyorum. 

Bunlar, cumhuriyetten .. k' •
1 

once ı 

çag ar~a . bol bol yetişen tiplerdi. 
Bu ıkı yüzlülerin içleri bat· 

ka, ~ıtları gene batka idi. 
Dındar görünürlerdi· dinıiz-

lik te eşleri yoktu. ' 

Doğruluğu kendilerinden bat· 
kasına mal etmezlerdi; hırzıslıkta 
biricik idiler. 
Ahlakı kimseye vermeılerdi; 

akliksızlık örneği idiler. 
Bu dinsiz dindarlann iç yü· 

zünü; ıair, ( Ruhi Bağdadi ) bü
tün çıplaklığiyle ortaya koyar.(l) 

Bu bayağı mablü1dar, ellerin· 
de tesbih, boyunlarında mushaf 
ıünnet üzere kesilmiş bıyık ve 
sakallariyle; adliye, feyhislim 
kapılarında dolaşır dururlardı. 

Mnşteri • bulunca, bir beşliğe 
bakim önünde mushafa el ba
sarlar, yalancı ıahitlik yapar• 
lardı. 

Hatta meşrutiyette bile!. 
~insiz dindarlar kahve köşe

!e~ınde, cami kiirsUlerinde, halk 
ıçınde, yapmacık tavırlarla, din
den, Ayetten, hadisten bahse
derlerdi. Durmadan b • • 1 d agırır ça 

.. 

gınr ar ı. 

Herkesi do" l " h 
vet ederle d' gru uga, akka da-r ı. 

Fakat hepsi yalandı. 
yalan söylüyorladı. 
Zamana ahlakından örnek 

vermek iıtiyen İzmirli Mustafa 
pa!a; tarihinde şunlrrı anlatıyor: 

.. Merhum Salih paşa, Drama 
~ut~se!limi iken, bir hikim ge-

p, ıptıdayı müllkatında, size 
lıtanbuldan hediye getirmek la· 
zım idi. Likin ben, mührümü 
getlirdüm, diye çıkarıp önüne 

Devamı 2 inci aablfede 

~----[lJ . Vardım seheri tait (*) için 
meıcıde naırih 

. Gördüm oturur, halka olup bir 
nıce iümrab 

te!t.~hmit kimisi vahtede, almıı ele 

Her birisinin virdi zebani "ılü 
pencah [" ) ~ 

Dedim n •a'"- ?• e ıayarsız, ne alıraız ne ... rıı:r. 

ne'\!~la dilinizde ne nebi var ve 
D Allah 
H edi birlıi, şehri~izin h.kim vakti 

ayret1nek . . h 
cide herıah ıçın alka ırelilr mea-

lhıanı 
raya ya pencah ya çlldir fuka-

Sabreyle k " 
felek cah 1 deındir ıele ol mir 

Geldiklerini . 
içindir nıeacıde bildim ne 

Yiiı döndüriip 
kavm olun agah andan dedim ey 

Kim ıiıden irat ol . 
yakındır du ıae hakka 

Zira ki dalalet yolud 
nuz. rab" ur tuttuta-

Ruhi Batdadi divanı· S 7 , • 6-77 
(*) Sabah namazı 
(*) Para ' 

ın 1 ap e ı. e ayımız ır nu u soy e 1 mutat toplantısını yapmııtır. 

Vilayet umumi meclisi ilk 
toplantısını dün saat on beşte 
İlbay Özdemir Güodayın baş· 
kanlığında yapmıştır. 

ilbay meclisi aıağıdaki nut
kuyla açmış ve bundan sonra 
riyaset divanı ile encümenlerin 
intihapları yapılmıştır. 

Reis vekilliğine Neşet Akkor, 
kAtipliklere doktor Sabri Akın 
ile Sami Kutluğ ve maarif en
cümenine Bayan Beyhan Kural, 
Raif Gllnaydm, Eyüp Özbaş, 
Ali Riza Fitil. 

Maliye encümenine Neşet Ak
kor, Halim Aysın, Sami Kutluğ, 
Mustafa Güven, Ahmet Emin 
Arkaya, Nafia encümenine İs
mail Hakkı Akdeniz, Atıf Çi
ner, Hasan Çifçi, Osman Cirit, 
Mülkiye encümenine Cavit Tü
zel, Hilmi Mendres, doktor Sab
ri Akın, İsmail Tarhan, Ahmet 
Ünsal seçilmişlerdir. 

Meclis bundan başka bazı ev--· 

rakın tetkiki için ayrıca bir de 
muvakkat komisyon seçerek sa
lı günü toplanmak üzere celse· 
yi tatil etmiştir. 

llbagın nutku 
Sayın arkadaşlarım, 
Meclisimizin yeni intihap dev· 

resinin ilk toplantısını açmakla 
ıeref duyuyorum. Hepinize boş_ 
geldiniz derim. 

Size verilen hesabı kati ve 
izahnameden de anlaşılacağı veç
hile vilayet 937 senesi içinde 
meclisini1den almış olduğu va
zifeyi tamamen yapmağa çalış
mış ve bütçe tatbikatını yüzde 
doksan beşe ula ıtırmıştır. 

938 seoeıi içerisindeki mesa
imizden de ayni neticeyi bul
mağa uğraşıyoruz. 

İ2:ahnamede bu hususta kafi 
malömat vardır. 

Bu sene hepinize vekaletten 
alınan tebligata nazaran beı 
senelik program yapmak dOşii-

Yeni Şeçim için 
Partimiz Mebus 

Tesbit 
Namzetlerini 

Edecek 
----------------------Ankara 9 - Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliğinden 

Öğrendiğimize göre ö,nlimü2:deki mebus seçiminde intihap mehu
aan kanunu mucibince vilayetlerin nüfus adedi nisbetinde partimiz
ce mebus namzetleri gösterilecektir. 

Yalnız bir kaç vilayet müstekil mebusluklar için boş bırakıla
caktır. Bu hususta bazı gazetelerde çıkan neşriyat hiç bir eıasa 
müstenid değildir. a.a. 

Ekonomi: 

1 
Bir yılda ne kadar 

et yiyoruz 
Aydın mezbahasında bir yıl

da ne kadar hayvan kesildiği 
ve şehir balkının ne kadar et 
iıtihlik ettigi hakkında beledi
ye b.ir .~statistik yapmıştır. Bu 
ıstatıstıge göre 938 senesinde 
Aydın Belediye mezbahasında 
~37073 kilo ağırlığında ve 62488 
lıra kıymetinde 9402 baş hay· 
van kesilmiştir. 

Buna oazan nüfus başına se
nede 15 kilo 7 l gram ve bir 
günde ise 999 gram et isabet 
etmektedir. 

istatistikte; 938 .yılında kesi
len hayvan ve istihlak edilen 
et miktarları cins, kilo ve kıy
met itibarile şu suretle tasnif 
edilmiı bulunmak tadır. 
Kıymeti Kilosu Cinsi 

2505 10020 1002 Sığır 
29540 14480 1801 Dana 

900 3600 24 Manda 
160 1600 8 Deve 

15432 38580 2572 Koyun 
11816 29540 2954 Kuzu 

902 3640 182 Keçi 
1233 6013 859 Oğlak 

62488 237073 9402 

Nahiye 
Müdürleri arasında 

değişiklikler 

• 

Köşk Nahiye mUdürü Osman 
Kozanın, Söke·Akköy, Germen· 
cik nahiye müdürü Kevni Kut
bayın Köşk nahiye müdürlükle
rine tahvilleri ve Kevni Kut
baydan inhilal eden Germencik 
nahiye müdürlüğüne hukuk me
zunlarından Fahri Tanjunun ta
yını tasdik edilmiş keyfiyet 
kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Osman Kozanla Kevni Kut
baya yeni nahiyelerinde muvaf
falıiyetler diler genç nahiye 
müdürü Fahri Tanjuyu da teb · 
rik ederiı. 

Davet 
Komitemizde boşalan üyelik· 

ler için seçim yapmak üzere 
yapılan toplantıda çokluk olma
dığından, şubemiz uoaumi heye· 
tinin 15/2/939 çarşamba a-ünü 
saat 20 de toplanması kararlaş
tırılmıştır. 

Kayıtlı arkadaılarımızın teş· 
rifleri rica olunur. 

Halkevi spor şubesi 
Başkanı 

Rifat Emnalar 

1 
ı 

ı 

yor. Evvelki meclisin yapmış 
olduğu program vilayet ihtiyaç· 
larını karşılıyacak şekilde tek
sif edilerek yapılmıştı. 

Ônmüzdeki içtimada hazırla
nacak proğramın villyetin umu
mi ihtiyaçlarını karşılıyacak şe
kilde yapılacağına eminim. Bu 

husus hakkındaki yüksek heye
tinizden ricam, yapılacak proğ
ramda teksif esasının göz önün
de tutulmasıdır. Elimizdeki va· 
ridat ne kadar yükselirse yük-

selsin, umumi ihtiyacı tamamen 
karşılamasına imkin olamıyaca
ğı için mesaimizi teksif etmez
sek iyi netice alamayız. 

Ehemmi mühime tercih etmek 
suretile elimizdeki kuvveti bir 
yere teksif etmek mecbriyetinde 
bulunuyoruz. 

Heyetinize tekrar hoş geldi
niz der mesaioizde muvaffaki· 

- ........,,,. 

Belediyede: 

Daimi encümeni 
Belediye daimi encümeni dün 

öğleden sonra Belediye reisi B. 
Etem Mendresin başkanlığı al
tında haftalık mutat toplantıaı-
m yapmış ve Belediye işlerine 
müteallık kararlar ittihaz et-

Vilayet sağlık 
komisyonu 
toplanıyor 

Evvelki sayılarımızda vilayet 
mınlakaları hayvanatında gö· 
rülmekte olan Şap ve sair ıal
ğın haıtalıkların önlenmeıi içio 
toplanacağını yazıdığımız vili
yet sağlı!< 1' omisyonunun bugün 
saat 10 da llbrıyımız Ôzdemir 
Gündayın başkanlığında topla
nacağı haber alınmıştır. 

yeller dilerim. 1 

-- ~ incir bahçelerinde 
Gelecek faaliyet başladı 
Yılın pamuk eki

mi hazırlıkları 1 

··-
Şehrimiz ziraat dairesi fen 

memurları Aydın mıntakalarmda 
gelecek yıl yapılacak pamuk 
zeriyatı dolayısiyle züra ile ya
kından alakadar olmaktadırlar. 

1 
l 
1 

Gelecek yılda mıntakada pa
muk zeriyatının geçen yıllara 

nisbetle vasi mikyasta icra edi
lebilmesi için havalide ve bil· 
hassa Mendrese civar havzada 
köylüye saha hazırlatırılmakta 

ve usulüne uygun şekilde temiz
lettirilmesi için etütler verilmek· 

tedir. ı 
Bu alakanın gelecek yılki pa-

muk zeri üzerinde verimli bir ı 
rol oynayacağı umulmaktadır. 

Hayattan sesler: 

İlimiz incir mıntakaları halkı. 
toprağın tavlı ve işlemeğe el· 
verişli bulunmasından istifade 
ederek incir bahçelerini ıllrme
ğe ve temizlemeğe başlamıılar
dır. 

Çiftçilerimizin kendi arazisin
de hiç bir irşada lüzum biaset
meden, budama, ilaçlama, aıı
lama ve sulama işlerinde mu-
vaffakıyet göstermeğe başlama
ları memnuniyet uyandırmakta· 
dır. 

-·~-

Bademler çiçek açtı 
Mah!'ul veriminin değerli bir 

kalite ve kaniteye mevzu olma-
sı için şubat sonlarında açmaıı 
lazım gelen çiçekler havaların 
müsaadesi dolayı11ile açmıf bu
lunmaktadır. Bu aldanışın bu 
seneki badtm i!!tihsalatımıza te
sir edeceği aşikardır . 

lnşaallah - ·-
T

ürkiye Cumhurıyeti vatan-
daşlığı vasıflarının ne olması 
lazım geldiğini düıündilm ve 

kendimce, gc lişi güzel, ıöyle 
çizdim : 

1 - Samimidir. 
· 2 - Nikbindir. 

3 - lnkilabı hazmetmiştir. 
4 - Geçim vasıtası olan işi· 

ni, yalnız, kendisini doyurmak 
için yapmıyor. Biliyor ki bu if, 
bir çok işlerle birleşerek mem· 
leket işini bütünlüyor. 

5 - Bir elin sesi çıkmadığı
na inanmış, birleşmenin ve bir·· 
birine sarılmanın kudretine bel 
bağlamıştır. 

6 - Hakkına sahiptir, baş· 
k~larının hakl ına hilrmetkirdır. 

7 - İstiklalin kıymetini an

lamıştır, müstakil olmanın büyük 
zevkine ermiştir. 

8 - Okııyup yazmanın ehem· 
miyetini bilir., Dünya ahvalini 
ancak bu suretle öj'reneceğine 
inanılır .. 

9 - Alış verişinde doğru, 
harekatında dürü~t memleket 
işinde bassaıhi'. 

10 - . . . . . . . 
Türk münevveri için de, bu 

vasıflara şunları ekledim : 
11 - Gelme ve arkadan vur

ma oyunlan bilmez. Dllfünll
şüade fikir eıaleti vuclar. 

12 - Memlekette yapılaa Ye 
Şoau 2 lacl ••yfada 



voz: 2 

Birinci Köy ·Ve Ziraat 
• 

resı Kalkınma kon 
-23 - • 

D) ldarei hususiye ve vilayet· 
lerce halen tayin ve azilleri ya
pılmakta olan ziraat, baytar ve 
orman memurlarının, sıhhiye 
vek.iletine, sıhbıye memurları 

kanunen verilmiı selihiyetin 
· ay.bi ziraat vekaletine verilecek 
Ziraat vekaletini aladar eden 
memurların azil ve tayini işleri, 
tahsisatları yine idarei bususi
yelerden verilmek ve buolara 
ait idarei hususiye bütçeleri da
ha .evvel Ziraat vekaletinin tas
vibine arz olunmak şartının da 
ilavesiyle ziraat vekiletioe ve
rllmesi, 

E) Vekalet unvanının arapça 
olan :ziraat kelimesi değiıtiril
rek orman, baytar YC ziraat 
kısımlarıoı daha iyi ıamil bir 
tabir olan ve bütün kalkınma 
hamlelerine mesned bu.lunan ve 
aslı türkçe olarak kabul edilen 
(Ağrikültür) vekaleti şekline 
kalbi. 

F) Evkafa ait zeytinlik ve 
mümasil ziraat şubelerinin daha 
verimli idaresiyle, evkaf hası· 
litından muayyen bir nisbetin 
köy kalkınması iıleriude sarfı 
için AL banka devrinin muvafık 
olacağl, mülahazalariyle vekalet 
merkez teşkilatı, taşra teşkila
tı :ve Akbank hakkındaki ilioik 
raporlar , vekilin bu projelerin 
endikatif olduğu, ve katği ıe
killerini bütçe ilmühaberiyle 
mütenasip olarak meclise arzın
dan ve meclisce kabulünden 
sonra alacağının da tabii bulun· 
duğu hakkındaki izahatı i!e 
birlikte ittifakla kabul ve tas
vip edilmiıtir. 

il nci Komisyon 
Bağ fle Bahçe Komisyonu 
Bu komisyon bağcılık, meyva

cılık, zeytincilik, halıcık, seb
zecitik ve ~içekcilik hakkındaki 
karar) arını beş mazbata ile kon
gre umumi reisliğine sunmuştur. 

Kararlar kongre esnasında 
tedarik edilemediğinden bilaha
re, bu komisyonda çalışan vila
yetimiz murahhasıı Hamdi Çak
mak tarafından vekllletten is
tendi. Cevap olarak yi ~ e yalnız 
beş mazbatanın takdim yazıları 
geldiği için kararlan ayrı ayrı 
neşredcmiyor. 

Yalnız, Bay Hamdi Çakma
ğın not olarak verdiği malamat 
şunlardır. 

Vekaletin ve Murahhasların 
Teklifi ile; 

- Üzümcülük üzerinde geniş 
mikyasya tetkikat yapılarak, şa
rap, salon ve kış üzümlerinin 
cinslerini yetiştirmek ve mem
leketten harjce sevk etmek. 
İtalya kükürtlerinin ithali. Po
tas Ne sairenin ucuzlatılması 
üzümcülerin teşkilatlanması ko-
011~gtifler~~ kuvetlendirilmesi. 
', ..,<:!.! börfy~l:.ı .. M~rsin, Rize An· 

B Gl!tm 1:r. a'ijljb. .. a ya nava ısın e ırer numune 
fidanlığı tesisi naVt'BCfye hasta
lıklariyte ıbUcadele· ve sulama .iş

iniı5~dllai İ15VV!)rıÜw 

- ~ daı il~ hastalık-
lmmM.Mu eıdbir-a nmaıı. 
·Dttii~ Anaddld köylednin dağ
larındaıdıdnulJmikiaTda bulu
nanı~ UI D iyi cins 
arınu'tt da0ıa ılanınası. 

- Fındık mıntakasında fenni 
fındık yetiştirmek için ntlmune 
bahçesi tesisi. 

- Zeytin hastahklarile mın
taka mıntaka mücadele tedbir
lerinin alınıoası. 

- İzmir, Edremit ve Tirilya· 
da birer zeytincilik mektebi lku· 
rulması. 

- Adapazarı, Trabzon ve 
buna mümasil müsait yerlerde 
çay yetiştirilmesi. 

- Tütüncülük üzerinde de; 
tütün ziraat sahasının tesbiti, 
vukuflu eksperler yetiştirilmesi, 
tütüncülerin teşkilatlandırılması 
ve daha bazı mühim kararlar 
alınmıştır. 

Bay Hamdi Çakmak tarafm
dan verilen şu takrirlerde encü
mence kabul olunmuştur. 

Aydın bölgesindeki narenci
yeler üzerine de ilaç tatbikatı. 

Aydın havalisinde de bir zey
tincilik mektebi açılması. Aydın 
da salamura ve tuzlama usulleri 
hakkınaa bir fen heyeti tara
fından usul gösterilmesi. 

İncirlere ariz olan ve kök 
uyuzu hastalığı denilen maraza 
bir çare aranmak llzere Erbeyli 
nümune fidanlığında yapılan 
binanın ikmalinden sonra bir 
mütahassıs çalıştırılması, 

Suni gübrelerin gümrilkten 
muafiyeti ve suni gübre fabri· 
kasının bir an evvel yapılması 
temenni olarak kabul. 
Aydında bir sebze nümune 

bahçesi tesisi temenni olarak 
kabul. 

Ttıtünlerin tarlada yaş iken 
tahmin suretile değil baıkı ya
pıldıktan sonra vezin edilen 
miktarın muteber tutulması. 

Tütünün bir günde satılması 
usulünün yerine geniş zamanda 
ve daha serbes şartlar içinde 
satılması içın tedbir ittihazı tak
riri kabul edilmiştir. 

Bunlardan baıka; Aydıoda 
bir toprak laboratuvarı tesisi 
hakkındaki talep takriri de bu 
müessesenin Erbeyli incir mü-
essesesinde açılacağı vadi ile 
cevaplanmıştır. 

SON 

İnşaallah 
Baıtıırafı 1 lcl sayfada 

başarılan işlere karşı hayrandır, 
hüsnü niyet ve hüsnü zan sahi 
bidir, her fikre hürmetkardır, 
fakat büyük fikir etrafında yer 
almayı, milli vazife bilir. 

14 - Etrafındakilere, elioden 
geldiği ve dilinin döndüğü ka
dar müsbet ve sarih fikir ver
meye çalışır. Söyleaiği on ke-
limenin, muhakkak üç kelimesi 
memleket nam ve hesabınadır. 

15 - Bozguncu ve menfi 
ceryanlara omuz silkmekle ik-
tifa etmez, göğüs gerer. 

16 - Sinsiliğin, müdahinliğin, 
dil altı konuşmanm düşmanı ve 
buna karşı cephe almakla mü
meyzidir .. 

17 - ...... . 
Bütün bu vasıfları sıraya koy

duktan sonra, dudaklarımdan 

gayri ihtiyarı şu kelime dökül
aü: - İnşaallahl.. 

GÜNCÜ 

AYDIN 

Ahlak 
Düş1~.ünlerı 

Mahmud Esat Bozkurt 
-1-

Baş tanfı birinci sııhtfcde 

vazettiğini yani nasıl ilim is
terseoiz itasında tereddüt et
mem mealini jşrap eylediğini 
merhumu müşarünileyh bikiyet 
eyledi.,, (2) 

Gene Mustafa paşa haber 
veriyor : 

"Halil Hamid paıaya, bir 
Hind elçisi arz muavenet zım
nında canibi saltanatı seniyeye 
beş bin kese verebileceklerini 
ifade eylediğinde, müşarünileyh 
hazretleri, olkadar parayı ben 
dahi verebilirim. 

Demiştir ki hesabı hazıra g5· 
re iki yüz elli bin altın kadar 
eder.,, (3) 

lzmirli Mustafa paşa vaktin
deki iki yüz elli bin altının, 
zamanımızda, iki buçuk milyon 
lira ettiği malümdur. 

O günkü iki yüz elli bin al
tının, iştira kudreti de göz 
önünde tutulursa, bunu, bugün 
beş milyonla ifade ' etmek yan
lış bir hesap olmaz!. 
. Dikkat e<liliyor mu?!. 

Adalet, ilamlarla emre konu
yor; adalet, gelir 

1 kaynağı olu
yor! 

Me üç he, sene milletin işi 
başında bulunanlar, milyonlar 
savuracak bir durumda bulunu
yorlar. 

Ahlak dü11künleri elinde, dev
let ve millet işleri alınır satılır 
bir meta haline gelmişti! 

Naima anlatıyor: (4) 

" Rumeli tezkerecisi ( Tiryaki 
kuşbaz ) ki, zinde kadıların 

mansuplarıo bey edip, fevtin
den mahlul namiyle satın alan 
herif varıp zaptettilte, sabık 
derdimend gelip, ben sağım 
ölmedim deyu tazallüm ettikte, 
süphanallah müslüman sikadan 
dört beş müslüman fevtini ha· 
ber verdiler. Hemen sağul. Bu 

kadar zahmet zarar vermez. 
Deyu teselli verip mahfice bir 
miktar akçesin alıp hilafı inha 
imiş deyu ibka kağıdın verip, 
mahlülden alan derdi mend da
hi geldikte, elem çekme, sana 
da bir yer peyda ederiz deyu 
iıkit edip, birkaç günden son-

ra birinin dahi mansabmı aana 
kaptırıp, tekrar haklardı. Ka

dılar fukarasını devri daim 
böyle dolandırıp, cemi mal için 
buna benzer gfına gfın şeyta
netler ihtira eylerdi. 11 

Bu ahlak düıkünlüğü çağla· 
rında; rüşvet, hırsızlık adeta 
devlet muateretinde, tabii hak 
sayılıyordu. 

Halifesinden ta uşağına ka
dar, hemen her devlet memuru, 
rüşveti, hırsızlığı böyle anlıyor
du. 

Fuzuli, "selam verdim, lf'Üşvet 
değildir deyu almadılar,, diyor!.. 

Han ya fatihi . Yusuf paşa, de
nizaşırı seferlerden dönşünde; 
paşa, kürk getirmediğinden, 1 
inci İbrGhimin huzuruna çıkar 
çıkmaz boynu vuruldu. 

Koca Gazi, ayak tozunu ıil-

(2) Netayicül vukuat. S, 109 cild. 3 
(3) Netayücül vukuat. S, 117 cild, 4 
(4) Naima tarihi. Ş 427 - 429 cild 5 
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DA.LGA UZUNLUCiU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği ( Pi ) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( küçük or

kestra - Şef: Necip 'i şkın ) 
Varyete proğramı ( Tangolar, . 
valsler, çigan ve saire ). 

18.30 Proğram. : 
18.35 Müzik ( operetler - Pi ) 
19.00 Konuşma ( Haftalık 

spor servisi ) 
19.15 Türk müziği ( İncesaz 

faslı : Muhayyer makamı ). 
20.00 Ajans, meteoroloji, ha

berleri, ziraat bor!tası ( fiyat ) 
20.15 Türk mü:ıiği. Okuyan· 

lar: Muzaffer İlkar, Radife. Ça
lanlar : Vecihe, Refik F ersan, 
Cevdet Çağla, K. Niyazi. 1 -
Tanburi Cemil - Mahur peşre
vi. 2 - Eyubi Mehmet efendi -
Mahur ikinci beste. 3 - Latif 
ağa - Muhur şarkı : Telif ede
bilsem feleği ) 4 - Rahmi bey 
Mahur ıarkı : Esir ettin beni 
ey dil. 5 - Vecihe - Kanun 
taksimi. 6 - Dr. Şükrü Şen• 
ozan - Mahur jarkı : Bu sevda 
ne tatlı. 7 - Rahmi bey - Ma
hur Şarkı : Seyrü nazı ~eyret 
çıkmış. 8 - Şemsettin Ziya -
Mahur · şarkı : Şu g•izele bir ba
kın. 9 - Sadettin Kaynak -
Çıkar yücelerden haber sorarım. 
10 - Sadettin Kaynak - Meğer 
çok sevilenler varmış. 11 -
Yesari Asım - Bu yaz geçen 
günlerimiz. 

21.00 Memleket saat ayarı . 
21.00 Konuşmf\. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.30 'Konuşma ( Brahms hak
kında : Cevat Memduh ) 

21.45 Müzik ( Riyaseti Cum
hur flarmonik orkestrası ) Şef : 
Praetorius. 1 - Joh. Brahms : 
Büyük orkestra için Serenat 

Nr. 1, op. 11, Re majör. Alleg
ro molto, Sclıerzo, allegromnon 
troppo. Adagio non troppo. Me-
nuetto l ve 11. Scherzo, alleg
ro. Rondo, allegro. 2 - Joh. 
Strauss : " Zigeunerbaron ,, ope
retinin uvertürü. 3 - Joh. Stra
uss : Viyana ormanları efsanesi. 

22.45 Müzik ( cazband ) 
23.45 24 Son ajana haberleri. 

meden başıoı kaybetti. 
Bu cinayetin faili halifenin 

kendisi idi .. 
Fakat bu cinayette en büyük 

rolü; onun etrafım çeviren, din
darlığı, ahlakı, doğruluğu kim
seye vermiyen hırsızlar yapmış
tı .. 

Bu ölaç, bir traji - komedidir 
ki; Naima şöyle anlatıyor : (5) 

" Padişahı alempenah, boı
tancıbaşı Hasan ağaya; kaldır 
şunu dediler. 

Yusuf paşa dahi delirane : 
Hemen öldür beni.. Ne durur
sun? 

Deyu, bostancıbaşı ile çekilip 
gittiler. 

(5) Naima tarihi, 179 • 180 eild 4, 

/ 

Sporunun 
Ehemmiyeti . .. 

H. E. Spor komitesi 
Her şeyde olduğu gibi Atı· 

cılığın da bir tarihi vardır, İlk 
insanlar kendilerini müdafaa 
etmek veya karınlarını doyur
mak maksadiyle yakalayamadık-
ları hayvanları vurmak için taı 
atmasını lSğrenmiılerdir. Za
manla atıcılığın büyük faideleri 
meydana çıkarak Topların bü-
yük mermileri kilometrelerce 
uzak mesafelere atarak bugün· 
kÜ tekamülünü bulmuttur. 

Bir çok sporlarla bedeni ka· 
biliyetlerimizin azami derecede 
inkişafını temin etmekle sağlık
la · bir varlığa sahip olmaktayız 

programlı ve disiplinli çabıma .. 
larla genişliğioi bazırlıyan mil-
letler hiç şüphe yokki yqamağa 
azmetmiş olan milletlerdir. Muh-
telif sporlara verilen ehemmiye· 
ti göz önüneiahrsak bizce haya• 
tiyet if~de eden atıcılık sporu
nun da her spordan üstün tu-
tulması icap ettiği kanaatında
yız. 

Diğer sporlar kuvvet ve mu
kavemetimizi artırmağa çalışır
ken asıl mirasımız olan atıcılığı 
öğrenmekle harp dediğimiz mil• 
li kavgalarda eli titremeden al
dığı nişanla vurmasını bilen her
kes yurdunun müdafaası için 
hazırlanmış bir askerdir. 

Askeri teşkilAtlarıııuzın muh
telif atış safharında atıcılığın 
gelişimi çalışıhrken halk arasın
da da kurulacak atış poligonla
rile askerliğini bitiren herkes ' 
ıçin ara sıra atış yapmakla si
lahına karşı daima bir yakınlık 
temini ile yurtdaşlarımızın atı-

cıhğını takviye edecektir. 
Atışa en kabiliyetli olan Türk 

milleti bugün en az atış yapan 
bir millettir. Almanya yirmi bir 
atış poligonuna sahiptir. ltalyada 
her meydanda bir atış poligonu 
vardır. 

Nesilden nesile intikal eden 
bu asil mirasımıza verilecek 
ehemmiyetin atış poligonlarının 
çokluğunda göreceğiz. 

Atıcılığı inkişaf ettirmeğe ça
lışırken av sporunu çok kıymetli 
bir vasıta olarak ele alabiliriz. 
Omuzuna silihinı alan her avcı 
saatlarca dağ, tepe, bayır, dere, 
hendek demeden yürür temiz 
havadan istifade eder ve yürü
yüş kabiliyetini artırır. Bazan 
sivri taşlara, çalıya, dikene ya
tarak icabında suya girerek 
nişanını alır ve atııını yapar. 
Milli müdafaa maksadına uygun 
bulunan av. sporuna azami c- • 
hemmivcti vermekle gençliği 

pek tabii: bir şekilde hazırlamıt 
oluruz. 

Hedef vurmasını bilen ve muh
telif sporlarla kuvetlenmiş genç
lik Kudretli orduyu meydana 
getirir. kudretli orduda milli 
idealin istihsal ve tahakkukun· 
da en canlı bir vasıtadır. 

Y akm faideli sporlara verile
cek ehemmiyetle yetiştirileck 
gençler ordu hizmetine girer 
girmez daha ilk günlerinde si
lahını ustaca kullanmasını bile· 
cektir. 

Atışın büyük ehemmiyetioi 
ifade eden yakın bir taribiıni:ı 
vardır. Türk ordusu hedefe iyi 
isabetle istiklal Tacını Dumlu
pınar savaşında kazanmıştır. 

İber 
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Bursaya kadar 
-7-

O. Becerik 

Her birinde Uzerleri muhtelif 
kasaba ve şehir adı yazılı 2()..30 
otilbüı bulunan iiç dört han do-
laıarak hepıinden de yann ilk 
olarak Bursa otübüsitnün bura• 
dan hareket edeceğiz teminab• 
nı alarak, halkevine yürüdnk. 

Balikesir halkcvinde çalışan 
arkadaşımın gösterdiği arka-
daşlık ve samimiyeti her vakit 
anmak borçtur. Bize evin her 
y~rini gezdirdi. Her iti g6ıter
dı, En çok çalışan balkevleri 
arasında yer alan Balikesir 
balkevhi':l en çok takdire değer 
tarafı, kıtapsarayında geçirilen 
bir çok acı tecrübeler üzerine 
kon.ulan takayyiidat ve disiplinle 
a!'tıre~e cameklnlar içinde teş
hır edılen eski eserler kollekıi· 
yonudur. 

Her işidilen eski bir · eser bu
raya getirdilmiş, her güzide ele 
geçen buraya nakledilmiı ... 

Bu sıcak yuvadan ayrıhrken 
posta otobüsünün tam aaat 9 d~ 
h~reket. edeceğini de kati olarak 
agreıımış bulunuyorduk. 

Otele dönünce, kızımın ve 
arkadaıın yilzleri ekşidi, yatak 
ve yorgan çarşaflarının temizli· 
ği, onlan sabahı sandalyada 
beklemeği göze aldıracak dere· 
cede idi. Yatak çarşaflannı 
aldık, battaniyeleri de yorganla
rın _altına koyarak ( göz g6r
nıeyınce gönül katlanır ) sözüne 
uyarak yataklarımıza girdik. 

Saat gece yarısı geçti, oku
yacak gazete kalmadı, biraz 
dalmışım, başucumda hasıl olan 
muntazam tempolu bir müzik 
sesiyJe uyandım. Pençerenin 
camının bir köşesi kırılmış ora
ya bir teneke parçası mıhla· 
m~şlar, sabaha karşı çıkan rüz
garın tesiriyle teneke cam du
ruyor ve aradan giren rüzgir da 
kesik kesik ıslık çalıyordu, bu
n~ • ~anşan cam ve tenekenin 
r•rbırıne çarpmasından hasıl o-
an gürültüde uyku sersemi in
sanda .bir muzik tesiri yapıyor-
du. Bıraz. bu muıiklc oyalan
dım, derken banın kah . 
pardon me•hnr t vl'e~ı, 
k -ı • • • • o e ıoın ıraatbanesinin elektrik( . d 

Çay· kav it d erı yan ı. 
tath dilli a 1 

• e. erken otelin 
d . l" knenesınıo hikiyelerioi 
ın ıyere saaf b .. l 

larda b' .. - ın oy e zaman
k ır turlu yörümeyen yel-
uvan~nı dokuza getirdik • 
. ~~lızlerimizi aldılar, ıepetle
kmızı g~t~r~üler, bizi de haki
at~n. şoforun yanı ile arkasın· 

dakı ılk sıraya yerleştirdiler. 
k A <?tomobil hareket ederken 
atıp yanımıza geldi. 
- Tam vaktinde ve ilk ola

rak gönderdim değil mi dedi. 
k - il~ olarak gönderdin fa
at ıekızde değil, dokuz da .. 

Hemen cevap verdi : 
- Yerleriniz için verdiğim 

eöz doğru çıkmadı mı ? 
te -k.~~k 0 doğru, bunun için 
şe KUr ederim. 

isa~u t hay huy içinde kırkta bir 
vaffe ._.etmekte doğrusu bu mu

aıuyetti. 

Katibin bu m ff k. . . hala b uva a ıyetının 
likesir .•~ranıyım, bilhassa Ba
yolda 8 - u{Ôa arasındaki bozuk 
rahat ye . d saat otobiisün en 
imkanını r:u ': seyahat etmek 
teşekkir ve enıı.rı ettiğinden mü-
=-:;==;;;;;o:=~~ıyım dal.. 

Zayi 
Tatbik imza rnührü .. 2911 939 da kaybettim. Badmeu / 

l l . d . ma mu-ame e erım e ınızam m t b 
olacağından işbu mührüm~ e br 
tarihten itibaren hukmn ka~ a 
dığıoı ilin ederim. ma-

Hasan efendi oıaballesi 
mümessili Cemal Gökçen 
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AYDIN 

llmt Bahisl•r ı 

Sıvık yağlar, Katı yağlar 
-2 

Zeytin yağın 6ıglll ağırlığı 
( 0,914 - 0,920 ) dir. Zeytin 
yağın terkibinde ester haliade 
ıulp aıitlerin (asit palmatik) 
miktarı takriben % 20 - 25 
kadardır. Az miktarda aıit 
arasik gliseride bulunur. Eeter 
halinde bulunan sıvık asitler• 
den olaik asit pek fazla mik· 
tardadır. Ester halinde % 6 
binolik asit bulunur. Zeytin 
yağın ıabunlaşmıyan kısmı fi· 
tosterin olup burda 'ô 0,5-1,S 
dır. 

Ticarette bulunan zeytin yağ· 
lar, susam. kolza, pamuk, yer 
hıbiı yağlarile nadiren baıhaf, 
bezir yağlarile kanıtırılır. Saf 
zeylin yşğ hafif ıarı renkte 
albn sansı ve bazan açık yeıil 
renkte olur' + 13° derecede 
bulanıklanmağa baılayıp 00 ten· 
pirin derecesinde merhem kıva • 
mına gelir. Lezzet ve kokuıu 
kendine mabsuıtur. Safiyetini 
tayin için ı&yle muayene edilir. 

1 - Özgül ağırlık (Sildeti 
izafiye): 15 tenpirin dereceıin· 
de ya vestifal terazisiyle yahut 
piknometre vasıtasiyle bulunur, 

2 - Kabiliyeti inkisariye: 
Çayıı refraktomotreıile 25 tam
tempirin derecesinde tayin edi· 
lir. Taiıiı için kulllnılan diger 
ııvık yağlara nisbbtle azdır. 
Çayıs refroktometesinde (62-63) 
derecedir. 

3-Karioei iyot iyot karineıini 
tayin için 0,3 g - 0,4 g gram 
miktarı yai üzerinde çalııılar, 
Zeytin yağın safiyetini anla· 
mak için en iyi vaııta iyot 
karinesinin tayini olup tağşiı 
için kullanılan yağların hemen 
lıepsinin ztytio yağına nisbetle 
yllksek miktardadır. Zeytin ya
ğın iyot karineıi ortalama ola-
rak (78,5 - 88,0) araııudadır. 

4 -- Reaction d'Elaidine) 
10 gr. zeytin yağı bir deneytil· 
be konur, içine 5 em3 1,41 öz· 
gül ağırlığındaki nitrik asitle 
( HN03 )j muamele edilir, iki 
dakika kadar tiddetlice çalka
lanır ve üzerine bir gram ClVa 
konulup karııbrılmak ıuretile 
eritilir. Yarım ı aat kadar ken-
di haline terkedilir: Saf zeytin 
yağı renksiz veya hafif sarım-
tırak ıulp bir kitle husule ge
tirir. 

5 - Zeytinyağının acılığının 
[ asiditesinin J tayini : 

Muayene için verilen zeytin 
yağından 1oı: yani 11 cm3 alı
nır. Bir erlcnmayer içinda üze· 
rinde 30 cm1 (96°) lik alkol (al
kolün nötrü olması lazımdır) ve 
birkaç damla fenol fetalein ilA
ve edip eyice karıştırıp çalka· 
lanır. Desi normal Natriyum 
hıtrokıiple ( Naoh ) titre edilir. 
Sarfedilen desi normal alkali 
mi karı büretten okunur. Zeytin 
yağın asiditesi asit olaige göre 
hesap edilir. Obik aıitin kim
yasal denk gramı 282 olduğun-
dan bir santimetre mikabı desi 
normal sut kostik eriyiği 0,02821 

oleik asite muadildir. Asit ole
ik hesa bile yüz gram zeytin 
yağ'ındaki asitin miktarı = 
lOX 0,0282 X bürette okunan 
1, lON miktarı zeytin yağının 
özgül ağırlığı ( 0,913 - 0,919 ) 
arasında olduğundan, açık renk 
le berrak bir zeytiR yağını az. 

Nlm•t Ak 
gül ağırlığı 0,917 den yüksek 
oıcluğu takdirde zeytin yağının 
susam, pamuk, haıbaı tohum· 
larının yatlarından birile karı
ıık olduğu anlatılır. 

Susam, pamuk. haıhaş, yer 
fıstıjı, kol:ı:a yağları usulüne 
göre aranılır. Bakırı havi yağ· 
lar sıhhate muzırdır. 

Zeylin daneleri memlekete ve 
ağacın nevine a-öre muhtelif 
tarzlar8a toplanır.I Daneler ya 
yeşil veva biraz erdikten sonra 
ve yahut iyice kemale geldik· 
ten ıonra el ile dane dane top-
lan.malıdır. Fakat ekseriyetle 
ıırakla dtışDrlllOr. 

Zeytin daneleri tabi olacağı 
ameliyata kadar bir yerde yı· 
ğın halinde saklanır, fakat yı· 
ğın halinde kolayca ısınır fer• 
mantasyooa duçar olarak acı· 
la11r. Buna meydan vermemek 
için yığınlar sabah akşam kü
rekle alt üıt edilmelidir. 

Zeytin danesi iki ıekilde ye· 
nir. Yeşil zeytin, siyah zeytin. 

Yemeklik yeşil zeytin elde 
etmek için. daneler ağaçta ta
mamile ermeden ağıastos eylül 
aylarında dane dane toplanılır. 
Acılığını gidermek için hafif 
potas (KOH) ve kireç yahut 
süt (NAOH) ve kireç mahlülü 
içinde bir müddet bırakılır. Da· 
nelerin açılığı zail o1uaca temiz 
ıu içinde (ıu ıık ıık değiıtiril
mek şartiyle) bir kaç gün kalır. 
Bundan ıonra salamuraya konur. 

Yemeklik olarak en ziyade 
ıarf edilen siyah zeytiodi.r. Da
neler ağaç üzerinde tamamile 
kemale geldiği zaman el ile 
toplanır. Y efil zeytine tatbik 
olunan terbiyeye müşabih lbir 
tarzda terbiye edilir, salamura
ya konup bir müddet sonra 
ç11'ardır, fıçılara doldurulur ve 
üzerlerine zaytin yağı dökülür. 
Siyah zeytinnin besin kıymeti 
yüksektir. Aynı zamanda işti· 
yı açar, fakir ııoıfıoa mühim 
beıin ödevini görür, zenginlerin 
sofasında iştihayı devet için 
daima bulunur. 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Mesudiye mahallesinde M~h
med oilu Ali Candan ve ~tger 
nğlu lbrahim ve kızı R~bıa ve 
karısı Fatma ile diğer bıssedar
l•rı Konyalı Mustafa .karı.ıı Es· 
madın kardaşları Emın~nın ev· 
litları Zebra ve Ahmed ıle Tev· 
fik evlidları Necati ve Nevzat 
Ye Behıat ve Hatice evlatları 
Emine ve Hafize ve Eminenin 
kardaşı Sıdıka oğlu mehmed ve 
kızı Hatice ve rabia kızı Fatma 
ve Fatma evlatları Hafize ve 
Münire ve F atmanın oğlu Raşit 
murisleri Eımadao kendilerine 
intikalen gelen Ahır köynün 
kuru yer mevkiinde doğu
su Yüzbaşı tarlası batısı 
kölemenci oğlu Hüseyin tarla11 
şimalen panh tarlası Mehmet 
oğlu Salih ve cenuben hacı 
Ali oğlu Durmuş tarlası ile 
çevıili 9190 M2 tarlanın ta· 
sarrufunun tahkiki için gazete 
ile ile ilin tarihinden 11 gün 
ıonra mahalline memmur gön
derilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya herhangi bir ayi hak id
diasında bulunanlar varsa res
mi belgelerile birlikte mahalıin
de bulunacağ memura veyahut 
o gftne kadar idaremize 10'\U 
fiş numarasiyle müracaatları 
illn ~unur. 1115 

Aydın icra 
memurluğundan 

939/494 
Gayri menkul açık artırma 

il4nı: 
Satış 2280 sayılı k•nuna ta· 

bidir. 
Alacaklı: Aydında tüccarC:tan 

Mevlilt. 
Borçlu: Dalamadan Raşit kı

zı Gülıen. 
1 - Satılan gayri menkul: 

Tapunun mayıs 932 tarih ve 92 
Numaraıında kayıtlı Dalama 
karye civarı nam diğeri emirli 
mevkiinde 750 adet zeytin ağacı 
mevcud zeytilik olup üçte biri 
satılıktır. 

Hudüdu: Şarkan (çok) oğlan 
oğlu Mustafa zeytinliii garben 
Ali zeytinli şimalen Mebemet 
ağa ve savran foğlu veresesi ve 
Hüseyin kahya oğlu veresesi 
cenuben dere ile çevrilidir. 

Kıymeti: Bu zeytinliğin tama
mına 5000 lira ve satılan hisse
ye (1666) lira 68 kuruı kıymet 
takdir edilmi,tir. 

2 - Tapunun mayıs 932 ta• 
rih ve 81 Numarasında kayıtlı 
Dalama karyeıi civarı mevkiin· 
de ve içerinde 16 adet zeytin 
3 portakal 4 turunç ve 80 adet 
adet kavak ve 50 kadarda muh
telif meyva aiaçları mevcut ve 
ayrıce bir bahçe sulama havuzu 
ve altı depo üstn oda ve kire• 
mitli dam ve yine bir göz dam 
ile bir göz oturma odası mev
cuttur. Bahçenin üçte bir hisae• 
ıesi satılıktır. 

Hududu: Şarkın Ahmet çavuş 
oğlu İsmail ve kavas oğlu ve
resesi ve kazan kedi oğlu Mus
tafa ve garben yol timalen kar· 
ye yolu ceouben Aydın Dalama 
yolu ilo çevrilidir. 

Kıymeti: Bu yerin tamamına 
(4185) lira ve satılan hisseye de 
1395 lira kıymet takdir edilmif· 
tir. 

3· - Tapunun mayıs 932 tarih 
ve 85 numarasında kayıtlı Da
lama çakal yeri mevkiinde 1 
hektar 1947 mf'tre murabbaı 
tarta olup halen tahminen 1938 
metre murabbaı kadar yerinde 
50 adet incir fidanı mevcuttur. 
Bunun üçte bir hissesi satılıktır. 

Hududu : Şarkan ova yolu 
garben gemi yolu şimalen hacı 
Hasan oğltı Hasan cenuben 
acam kuyu ile çevrilidir i>u yer 
bilen tahminen bir hehtar 
(8380) metre murabbaıdır. 

Kıymeti: Bu yerin tamamına 
(700) lira takdir edilmiştir. Borç

lunun hissesi 232 lira !4 ku
ruştur. 

4 - Tapunun Mayıs 932 ta
rih ve 89 numarasında kayıtlı 
Dalama hacı Ahmet sorkumu 
namı diğeri bal arasında mev· 
kiinde tapuca 80 dönüm hilen 
60 dönüm miktarında tarlanın da 
3 de bir hissesidir. Bu tarlannl 
ortasından Mendires geçmek· 
tedir. 

Hududu : Sarkan Memiı ağa 
tarlası garbeo. Mehmet çavuş 
Memit ağa tarlaları timalen 
hacı Necip veresesi tarlası ce
nuben molla Süleyman oğlu 
Mehmet ve Raşit zevcesi Fatma 
ile çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına ( 2400) 
satılan hiaseyide 800 lira 00 ku
ruş takdir edilmiştir. 

Satışın yapılacağı yer ve gün 
ve saat: Aydın icra dairesinde 
21/3/939 tarihinde salı günü 

YÜZ J 

saat 15 de ve temdit arttırma11 
5/4/939 tarihinde çarıanba gtal 
aynı saatte yapılacaktır. 

f,bu ıayri mınkullin ınoıaı 
ıartnamHl ilin taribladea itl· 
baren 494 numara ile AydJa 
icra daireılaln muayyen numara·. 
ıında herkeıin rlSrebilmeal içla . 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
fada malQmat almak lıtlyenler 

itbu ıartname ve 939/494 dotya 
numeraslle memuriyetlmiıe mü-

racaat etmelidir. 
2 - Artırmaya iftlrak lçhı JU• 

karıda yaıılı kıymetine % 7,5 
nilbetinde pey veya mllll blr 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alecakhlarla 

diğer allkadarların n lrtffa'k 

hakkı aahiplerinln gayri menkul 

üzerindeki haklarını huıuılle falı 
ve masrafa dair olan iddialarını 
işbu ilin taril:iiadea itibaren 20 
ıün içinde evrakı müıbltelerll• 
birlikte memuriyetimlze bildir• 

meleri icap eCler. Akıl halde hak• 
l&Tı tapu ıicilllt aablt olmadıkça 

hariç kalırlar. 

4 - Gösterlleo ıGnde artırma

ya itHrak edenler artır01• tart• 
namesi oku01uf ve lil•Qmlu 

malt\ oab almıt ve bunları tama-

01en kab•l etmit ad ve itibar 
olunurl"'r. 

S - l ayin edilen ıamanda ı•1" 
menkul !.ı ç defa batırdıktan ıonra 
en çok a -tırana ihale edtlir. An· 

uk &rthnıa btdell ıııuhammea 
kıymetin yGıde yetmit betini bul-

maz veya :1atıı }Jtiyenio alacaJına 

richanı olan aittr -.lıc.aklı'l.U \u

hınup da bedel bunların O .. ayri 

menkul il• teıitln .edlhalt alacalı· 
Jarının mecmuundan fulaya ÇJk• 

gıazaa en çok artıranın taahhfüin 

bakikalmak üıere artırma on bet 

,an daha temdit ve on betlncl 
tünü ayni uutte yapılacak artır• 
mada bedeli ıatıf istiyenln ala-

catana rucbanı olan difer alacak
lıların o ıayri menkul 1le temin 
dllmlt alacakları mecmuundan 

fazla ya çıkmak farttle en çok 
artırana ihale edli!r. Böyle bir 
bedel elde edilmezae ihale yapı· 

lamu ve ıatıt 2280 ıayılı kanna 

tabi olur. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı nr

meısc ihale kararı fcmolunarak 

kendisinden evvel en yfikıek tek

lifte bulunan kimse arıetmif ol· 

duğu bedelle almata raıı olurH 

ona, ra:ıı olmaz veya liulunmaıu 

hemen on bet gün milddetle ar

tırma ya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçeD günler için % S~en 
hesap olunacak ıfalı n diler Q• 

rar ayrıca hükme hacet kalJDak

ıızın meınuriyetimiıc• alıcıdaıa 

tahsil olunur. M. (133) 
ıayri menkul yukarda a-öıterl• 

rllen 21 /3/939 tarihinde AyClın 
icra memurlutu odaımda ifbu 
ilho vegösterilen arbrma fal't· 
namesi dalJesinde satılacafı illa 
olunur. 1112 

Beden terbiyesi bölge 
başkaobğından 

15121939 tarihinde bölge apor 
eğitmeninin nezareti altında 
bölge binasında futbol hakem 
kursu açılacakttr. Yaşı 20 den 
aşağı oln>amak üzere Asker, 
sivil ve mektepli her kes iştirak 
edebilecektir. 

İsteklilerin 14/2/939 :;tarihine 
kadar bölge ıpor eğitmenine 
müracaatla kayıt muameleleri· 
nin yaptırılması ilin olunur. 
1114 10 11 12 l4 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer Fc? 

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

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

ve gazeteleri temin edilir. Kirahk kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- -
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe-

~ ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 
1098 

11Jq~'19rı,'1U4J'~J!~ fil Qf~'!Jf!IJl"11fl!!ll r:tJI . ll;t u1'JI Glll~l,l 
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! Doktor Şevket Kırbaş 
• • • • 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ve . 

+ Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 
+ Süleymanın hanesine naklettim. 

• hastalarını her gün saat yediden . s~kize kadar ve 
+ öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, : 
: kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilab icra t 

+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J 
+ toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) l't 

L\ı ı;ıı~ıı.;ıı~~ n~ıı~~ı;ııır;ıııı;.ııııt;ıı~"ll;ılll•"'~uı~rı;:ıııı::u;ıııı~ııp•~~·~....-~ ..,.... .... .,...ı:ıid....,llıiiiir''ti A'.i"'"Mlll lıi"41ıiMiılllıUiı!!ıi;A'~lıiMılllııiiiiiıl 

· Eksiltme lıanı 
' 

Aydın Su İşleri Dörüdüncü Şube 
Mühendisliğinden: 
A - Eksiltmeye konulan iş: 
Horsunlu - Nazilli sulama kanalının 15+ 791-17+ 295 inci ki· 

lometreleri arasında Kayran dereai üzerinde proje ve kcşifnamesi 
mucibin.ce sulama kanal hafriyatı ve imalatı ıınaiye ve inşaatı 
olup bedeli keşfi (25448) lira 22 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
C - Eksiltme günü : 
2/Mart/939 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 de Ay .. 

dın Su işleri dördüncü Şube Mühendisliğinde yapılacaktır. 
D - İstekliler şartna~e, Proje ve merbntatını 127 kuruş mu

kabilinde Aydın su işleri <Jördüncü şube mühendisliğinden alabi-
lirler. ' 

E - Eskiltmeye girebilmek için isteklilerin (2490) numaralı 
kanun hükümlerine göre (1908) lira 62 kuruşluk muvakkat temi· 
nat vermeleri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak 
üzere Aydın Vilayetine müracaat etmiş olmaları şarttır. 

F - Teklif mektupları eksiltme gününde tesbit edilen saatten 
bir saat evvel Su işleri dördüncü ıube mühendisliğinde teşe}tkül 
etmiş olan Komisyoana vermiş olması lazımdır. 

(1100) 10 15 20 25 

ilin 
C. H. P. Karapınar Ka
munyönkurul başkan -
lığından: 

C. H. P. Karapınar kamun
yöo kuruluna ait Karapınarda· 
ki natamam yarı yapı kurağın 

677 lira 96 kuruş bedeli keşifli 
çatı aksamının yapılması 15 
gün müddetle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Tafsilat almak iste· 
yenlerin ~artnameyi görmek 
üzere karapınar parti başkan
lığına müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1097) 29 31 7 10 

•.•.••.•. Abone teraiti •.•.•••.• 
ı : 
! Yıllığı her yer için 6 lira. i · 
i Alb aylıj"ı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
• p B • • : . asımnt. i 
j ıazeteye ait yazılar için i 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilfln· i 
i lar için idare müdürlütüne i 
i '11Ül'acaat edilmelidir. i · ................................................ . 

ilin 
Aydın Sulh Hukuk 

mahkemesinden : 
7 

6/1/939 tarihinde ölen Dala
mada Memiş ,Yağcının veresesi 
tarafından terekenin tutulacak 
defter mucibince tasfiyesi iste· 
nildiğinden Memiş Yağcının 
borçlu ve alacaklılarının ve ke-
falet sebebile alacaklı olanların 
ilin tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde Aydın sulh hukuk 
mahkemesine müracaatla tutu· 
lan deftere alacak ve borçlarının 
yazdırmalarına bir ay zarfında 
deftere alacak ve borçlarını 
yazdırmadıkları takdirde nazarı 
dikkate alınmıyacağı Türk ka-
nunu medenisinin 561 inci mad
desine tevfikan .. ilan olunur. 

Hakim : 6192 
1113 

imtiyaz sahibi ve Umumi Neşriyat 

Müdürü : Etem Mendre• 

Basıldıiı yer 

C H P Baaınaevi 

I 

• 
AYruN SA~ı~l 

M E H M E T, G Ü R E R 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

l?iliimum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambala"rı envaı çeşit ·tır'aş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19ll9 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

tJl!J 12 ay·veresiye satış 

·--------------------·-----------------------------

-
asımevimizde 

.. ' .. .-· '• '.''. • - .. ... .. tf' 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 
.. 

vrak kayt 
vlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins . 
• 

kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 
kabul etmez derecede ucuzdur 


