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Boş arsalara 
Sandalye atmak istiyen kahveciler 

Belediyeden ruhsat alacaklar 
Bazı kahvecilerin yanlarında· genişletilmeıinde sahiplerinin 

ki boş arsalan kiralıyarak ge- belediyeden ruhsat atmalarım 
lifi gfizel 1andalye attıklarını mecbur tutmuş olduğundan bot 
ve m~şteri oturttuklarını ıören arsalardan istifade etmek isti· 
beledıye daimi encümeni bu va· yen kahveciler belediyeye usu· 
ziyeti tetkik ederek bir karar )ü dairesinde müracaat cdecek-
vermiıtir. ler ve belediye heyeti fenniye· 

Belediye kanunu bu gibi umu- einin tasdik edeceği tesisat ya-
ma mahsus yerlerin açılmasında pıldıktan sonra ruhsat verile-
şeklinin d ğ' t' ·ı ' e ış ırı mesinde veya cektir. 

• 
Müntehipsani 

----------------------
seçimi için ayrılan intihap şubeleri 

4 - Veysipaıa intibap daire· 
si : Veyaipaşa, Köprülü mahal
leleri. 

YUNANiSTAN 
Aydın ve bazı vilayetlerden kasaplık 

hayvan idhalatını yasakladı 
İdbal ettiği kasaplık hayvan· 

larla ham hayvan maddelerinde 
görmekte olduğu bummai kulai 
hastalığı dolayisile Yunanistan 
Türkiyenin bazı vilayetlerinden 
hayvan alımını menetmiş ve 
bunu hariciye vekiletimize bil-
dirmiştir. · 

Hariciye vekaleti de 20/1/ 
939 tarih ve 28988 sayılı bir 

yazı ile alakadar vilayetlere 
keyfiyeti tamim etmiştir. 

Hayvan alımında Yunanista
nın, hayvanlarında hummai ku
lai tespit ettiği villyetler, Ay· 
dın, Zonguldak, İstanbul, Ko
coeli, Edirne, Eskişehir, Tekir
dağı, Çanakkale, Bursa, Balık
eıir, Muğln, İzmir, Antalya, 
İçel villyctleridir. 

Ziraat Vekaleti veteriner iş
leri umum müdürlüğü btitün bu 
viliyetlere keyfiyeti tamimen 
bildirmiş ve hayvan hasta• 
lığının hemen önlenmesi için 
acil tedbirlerin alınması husu• 
sunda gereken direktifi ver· 
mistir. 

Ziraat vekaleti veteriner işle
ri umum müdürlüğünün şehri .. 
miz veteriner müdürlüğüne ge
len tamimi teksir edilerek 
kaza ve nahiyelere gönderil· 
miştir. 

Mütemmim malumata g6re 
hummai kulii bastahğtnın Yu
nanistana kendisile beynelmilel 
veteriner mukavelesi yaptığı 
Yugoılavya, Romanya ve Polon .. 
ya hayvanlanndan geldiği anla
şılmaktadır. 

Yeni mebus intihabı için te
şekkül eden teftiş heyetinin Ay
~ın merkez kazasını otuz üç in
tıbap dairesine ayırdığını ve 
intihap defterlerinin 11 ıuhat 
cumartesi günü sabahı intihap 
dairelerine merkez olan k6yler
de onbeş gün mfiddetle asılaca
ğını dünkü nüsbamı~a yazmıt· 
tık. Teftiı heyetinin tesbit etti· 
ği intihap dairelerini ıırasile 
aşaiıya yazıyoruz : 

Aydın ıehri 

Filistin konferansı Ç~mber
layn' ın nu~ku ile açıldı 

1 - Cuma malleıi intihap 
dairesi : Cuma, Orta, Zafer 
mahalleleri. 

2 - Kurtuluı mahalleıi inti
ba p dairesi : Kurtuluş, Güzelbi
ıar, Cumhuriyet mahalleleri. 

Konferans Arap ve Hint müsliman 
aleminde alika ile karşılandı 

~ --:- Ramazanpafa intihap 
daıresı : Ramazan H 
efendi . h il l . paşa, asan ma a e erı. 
-~ 

Londra 7 - Filintin konfe
ranıı bugün Londra da Baıve
kil Çemberlayn'ın bir nutku 

Radyo idaresi f evkalid~ 
bir proğram hazırladı 

11 şubat cumartesi akıamı 16 ve 17 inci asırlarda yaşamış türk 
ve garp bestekarlarının eserlerinden mürekkep büyük bir konser 
verilecektir. 

Neşriyat ve programları gün
den güne inkitaf etmekte olan 
yeni radyomuz 11 şubat cumar
tesi günü akşamı için fevkalade 
orijinal ve güzel bir gala ha
zırlamı~tır. O gün 18.30 dan 
baılıyarak 21.15 e kadar devam 
edecek olaıı bu neşrıyat, kıy-
metli sanatkarlarımız Mesut Ce
mil ve Cemal Reşit tarafından 
uzun zamandaoberi yapılan ça
lışmalarla meydana getirilmiştir. 

Musiki tarihi tetkik edildiği 
zaman görülür ki ilk musiki 
Akdeniz medeniyetinin kurul
duğu yerlerde ve bilhassa kü-

çük Asya yani Anadolunun or .. 
tasında çıkmıştır. Gene tarihin 
bize öğrettiğine göre ilk muıiki 
gibi tek sesli idi. Garp musikisi 
denilen çok sesli musiki, son 
radan başka yollarda inkişaf 
ederek bugünkü hale gelmiştir. 
Radyo idaremizin tartip ettiği 
bu galadan maksat, zahiren bir 
birleri arasında çok büyük ka
rakter farkları taşıdığı zanno
nulan bu iki musikinin hakiki 
kaynaklarına doğru gidildikçe 
aynı kökten çıkmış olduğunu 
anlatmaktır. 

Sonu 3 üncü sayfada 

Cezalandırılan esnaf 
k' Be~ed~e daimi en-c-üm_e_n_i -e-ve-1--___ A_h_m-ct_A_k_d~niz'i muhtelif para 

1 
bgunku toplantısında belediye cezalarile cezalandırm1• ve ls-

t.a ıta talimatnamesine aykırı dd ..., 
hareketleri görülmesinden dola- tasyon ca esinde aşçı Mehmet 
Y h ki İnce oğlunun dükkanı gayri sıb-ı a arında zabıt varakası t t hi görüldüğünden ve burada 
h~ ulmuı olan otomobilci İbra- ruhsatsız yemek pişirmeğe baş-
Bırnk Aykanat, şoför Mustafa ladığından kapanmasına karar 
aı aya ile gevrekçi ve simitçi vermiştir. 

ile açılmıtbr. 
Kahreden bildirildiğine göre 

Mııırdaki Filistin arap komitesi 
Filistiode araplara kartı g<Sste · 
rilen zorluklar hakkında lngilte 
re hükdmetinio yeniden nazari 

dikkatini celbetmiştir. 

Komite; İngiliz memurlarının 

gösterdikleri şiddetli tedbirleri 
saydıktan sonra vukubulan hA
diseleri zikretmekte ve bunların 
men'i için alınacak ttdbirler 
hakkında bir komisyon teşkili
ni talep etmiştir. Komite ayni 
zamanda Filistindeki sekiz bin 

mahpusun serbest bırakılması ve 
yabudi muhaceretinin önüne 
geçilmesi hakkında kati teşeb
büsatta bulunulmak için Lon .. 

dradaki arap komitesine telgraf 
çekmiştir. 

Filistin konferansı Hindistan
daki Hind müslümanları ara
sındaki bir takım tezahürat 
yapılmasına ıebep olmuştur. Bu 

tezahürat müslüman komitesi 
reisi Bay Ceymes tarafından 

idare edilmiş ve Çemberlayna 
Hind müslümanlarmın arap 

davasına sempatilerini gösteren 
binlerce telgraf çekilmiştir. 

ispanyadan kaçırll
mak istenilen altınlar 
Otuz beş bin İspanyol askerinin F ran

sa ya ilticası bek~eniyor 

Perkinyan 7 - Dün gece İs
panyadan kaçan insan seli ara
sında yüz bin İngiliz liralık altın 
ve gümüş külçeleri bulunan on
bir araba yakalanmıştır, Bu a
rabaları sevk edenler bu külçe
lerin İspanya bankasına ait ol-

duğunu söylemişlerdir. 

lar !lıkı bir muhafaza 
alınmışlardır, 

Araba
altına 

Otuz beş bin İsbanyol askeri
nin büyük çarpadan gelerek 
Fransa topraklarına iltica etmesi 

bekleniyor. a.a. 

Vilayet umumi 
meclisi 

Haber aldığımıza göre villyet 
umumi meclisi 9 ıubat 939 per· 
şenb~ günü ıaat ı 5 te villyette 
toplanacaktır. 

·~· 

Buğday tevziatı 

300 Çuvalı tecavüz etti 
Ziraat bankasınca G~çmen .. 

)ere dağıtılmakta olan yemek· 
lik buğday miktarı bugllne ka
dar 300 çuvalı tecavüz etmit 
bulunmaktıtdır. 

Tevziata hızla ve herıün de•. 
vam edilmektedir. 

• ell• · 

incir 
İstasyonuna ar~e

zi yen açılıyor 
Erbeylideki incir iılih istaı

yonumuzun başta bir ihtiyacı 
olan sulama meselesini ~olemelc 
üzere ~ahallinde bir arteıi· 
yen açılmaıına karar verilmif • 
tir. 

Ziraat vekaletinden iıteoilen 
müsaade ve tahıisat verilmit 

projesinin ihzarına başlanmıtbr. 
Bu arada büyilk bir, biriktir· 

me havuzu ile incir işleme ıa· 

yası ve sair lüzumlu inşaat ili .. 
vesine de ayrı bir tahsisat •e 
müsaade istihsal edilmiştir. 

İstasyonun mayıs 939 ortala
rına doğru artiziyeni meydana 
getirmiş olacağı ve yıll ık istih· 
sal planına göre 50,000 köklü 
fidan yetiştirme yolunda hare· 

kete geçeceği kuvvetle umul
maktadır. 

....... ~..--

Ruhsatsız inşaat 

yapmış 

Aydının Zafer mahalle ı"ude 

yapıcı Akıekili Mehmed çavu· 
:JUD belediye yapı ve yollar 
kanunile umumi hıfzıssıha ka· 
nununa aykırı ve ruhsatsız in· 
şaat . yaptığı görülmeıi ilzerine 

belediye zabıta memurları inıaa 
tı tatil etmek istemiılerse de 
yapı sahibi memarların ihtara· 

tını dinlememiş ve bir emriva· 
ki yapmak için henüz ikmal 
edilmemiş olan bu yere eş~·a 

nakletmeğe başlamııtır. 

Yapıcı Aksekili Mebmd çavu
şun bu hareketi kanuna kaşı 
bit itaabiı.iik mahiyetinde gö
rüldiiğünden polisin yardımiyle. 
eşyalar dışarıya çıkarılmıı ve 

' inşaat tatil edilmiştir. Yapı ••'" 
bibi hakkında da ayrıca kanuni 
takibat yapılacaktır. 



YOZ ı 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongre i 
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10 
Mevzuat K omisgonu 

Mazbatası 
Kongre Yüksek Reiıliğine 
Mevzuat, layihalar ve temen

niler, zirai kredi ve ıigorta ko
misyonu adile teşkil edilen ko
misyonumuz aşağıdaki dilekleri 
kabul ederek kongreye arzına 
karar vermiştir. Mucip sebep
lerinin arzında fayda gördüğü 

maddeler içinde ayrıca izahat 
verilmi~tir. 

1 - Topraksız çiftçilere top
rak verilmesi ve dağınık top
rakların birleştirilmesi ve büyük 
mikyasta da olsa toprağını iş
letenlerin himayesi hükümlerini 
de ihtiva edecek bir toprak ka· 
nununun bir an evvel çıkarıl
ması. 

2 - Kadastro yapılıncaya 
kadar arazi ihtiliflr.rının tapu 
ve fen memuru ve hakimden 
müteşekkil heyetler vasıtasiyle 
köylerde yoklama ıeklinde tet
kikat icrasiyle l>ntün münzaat 
ve iht_ilafatın cezri ıekilde bir 
defaya mahıus olmak üzere 
halli. 

3 - Birbirlerile münasebeti 
olan köyler bir grup addedile
rek bunların dahilinde seyyar 
bir ebe, bir sağlık memuru ve 
bir ecza çantasuun devlet büt
çesinde bulundurulması. 

4 - Köy evlerinin sıhhi şart
lara nygun olarak tadiline veya 
yeniden inşasına yarayacak ted
birler ittihazı. 

5 - Köy civarındaki batak· 
lıklann kurutulmasrıa ve köy 

liçinden geçen su mecralarınm 
tanzimine mütedair mevzuatın 
tatbikine ehemmiyet verilmesi. 

6 - Zirai asayiş kanununun 
Ziraat vekaletince bir an evvel 
yeniden hazırlaıima'lı. 

7 - ithal olunacak zirai 
ilaçların Ziraat vekaletinin kont
rolü \ e muvafakati ile idhal 
olunması; bunların gümrük res
minden muafiyeti ve fiyatları

nın Ziraat vekaletince tesbiti 
ve satışlarının mürakabeıi. 

8 - ithal olunacak ziraat 
makina ve aletlerinin tesbit o
lunacak mıntakaların hususiyet 
ye ihtiyaçlarına elverişli muay
yen tiplerinin tesbiti ile bunlar
dan gümrük resmine tabi olan
lann gümrük resimlerinden is
tısnaları ve dahilde bunları sa
tacak müessese ve acentaların 
münasip yerlerde ve ihtiyaca 
yetecek kadar tamirhane açma
ğa ve yedek parça bulundurma
ğa mecbur tutulmaları ve yedek 
parça satış fiyatlarının tayin 
ve milrakabesi. 

9 - Bir suni gübre fabrika
sı teıiıi. 

10 - Köylerde ziraatle alaka
lı küçüL sanat erbabının kazanç 
vergisinden muafiyetleri. 
11 - 2056 sayılı kanunla alı· 

nan buğdayı koruma vergisinin 
köy ve ziraati kalkındırriıağa 
yaramak üzerel kurulacak kredi 

• müesseselerine membaı \1 aridat 
olarak hasır ve tahsisi. 
1.2 - Küçük çiftçiye el ile 

kullanılabilecek veya her hangi 
bir vasıta ile işletilecek makina 

1 pulluk ve emsali ve yedek par· 
çafarının; büyük çiftçiye traktör 
gibi büyük makinaların ucuıca 

ve uzun vade ile temini. 
13 - ihracata elverişli zirai 
mahıulat tohumlarının temizlen· 

mit ve ilaçlanmış olarak dağı
tılmasının temini' 

14 - Ziraatin atla ve pulluk
la yapılması usulünün himaye, 

tamim ve teshili zımnında ted
bir alınması. 
15 - Gaz ve mazot fiyatla

rının indirilmesi ve gümrük ve 
istihlak ve sair resimlerinin 
tenzili. 

16 - Köylere çok ucuz fiyat· 
larla radyo temini ve muayyen 

saatlerde radyoda köylü neşri
yatı yapılması, 

17 - inhisar idaresjnin hay
van sahiplerine hayvanlarına 

vermek üzere muhtaç olacakla

rı tuzu bedeli iki taksitte alın
mak üzere veresiye vermesinin 
temini. 
18 - Köylerdeki su değirmen

lerinden az masrafla elektrik 

istihsali imkanlarının tetkiki. 

19 - Afyon ve buğday alım 
usullerinin islahı. 
20 - Köy yollarının alakalı 

köyler tarafından biliştirak ya

pılmasının temini için köy ka

nununa icap eden maddenin 
ilavesi, 

21 - Zirai hayvanların hasta
lık ve kazalardan ziyaıoa kar-

şı sigorta tesisi ve bunun ziraat 
vekaleti tarafından amme hiz-
meti vasıflarında bir devlet te
şebbüsü veya çiftçilerin yardım· 
laşması esasına dayanan teşeb
büsler halinde teşkilatlandırıl

ması ve devletin mali yardımı 
ile yürütülmesi, 

22 - Zirai kredilerde faizle
rin yüzde iltiye tenzili ile bera
ber kredi hallerinin müstahsilin 
her nevi ihtiyaçlarını kaşılama · 
ğa yetecek seviyelere çıkarıl

ması ve vadelerin uzatılması 

ve ayni zamanda istihsal olunan 
muhtelif maddelerin sürüm ve 
satış zamanlarına göre ayarlan
ması, 

23 - Tarım kredi ve satış 
koopetatifleri faaliyetlerinde 

görülen müşküller ve mahzur
lar Ziraat vekaletince göz önün 

de tutularak müstabsillerin"kre· 
di alım ve satım mevzularıoda 

ve sair hususlardaki ihtiyaçları
nı muvaffakiyetle karşılayacak 

esaslar dairesinde teşkilatlandı
rılması ve bunu temin için lü
zumlu mevzuatın ihzarı ile ku
rulacak teşekküllerin bu veka-
letin idare, nezaret ve müraka · 
besi altına alınması. 

24 - Kıvırcık koyun yetiştir-

meğe müsait olan mıntakalara 

damızlık koç tevzii: 

25 - Halkın elinde bulunan 
eslu sene mahsulü afyonların 

toprak mahsulleri ofisince satin 
alınması, 

AYDIN 

t -A upa mektupları : 

ispanya ön .. nde 
Fransa 

,~ _. . -

Talat Kulag 

Paris çalkalanıyor.. Şu son tarmalıyız 1 ,, Diye bağrı yor .. 
günde yine sinirler tamamile Büyük caddelerde ispanyaya 
gevşedi galiba 1 938 Eylülünün yardım için nümayiş yapan, 
buhranlı günleri tekrarlanacak. bağıran, " Harbe.. Harbe.. ,, 

Herkesin zihni meşgul. istik- kelimeleriyle i~sanı ürperten 
bale şüphe ve korku ile bakı- ekseriyeti işçi gruplar dolaşıyor. 
yor. Hadiseler birbirini takip Polisin müdahelesi bu büyük 
ettikçe farazi yeler de çoğalmak- nümayişçi kitlelerini dağıtmak· 
ta.. Otöbüsteki biletçiden tu- ta gecikmiyor. 
tun da, Universitede desr veren Diğer tarafta harbın fecaatını 
prefesöre kadar her fransız, po- , takdir edip nümayişçilere yum-
litikadan behsediyor. ruk sallıyan ve homurdanan 

Dün gene Roma da fransa kısım .. 
aleyhine nümayişler yapıldı. Fakat ekseriyet bu tarafta .. 
ltelyan ve Fransız matbuata bir Tehlikeleri pek iyi bildiği ve 
birine atef püskürüyorlar. İtal· gördüğü halde yüzde doksan 
ya, isteklerini ileri sürdükçe, Fransa harp aleyhinde başkala-
Fransa imparatorluğunun par- rı için kimse uçuruma sürüklen-
çalanacağından bahsediyor. İki mek istemiyor. 
gün evvel parlamentoda büyük Daladiye hükumeti, İspanya-
bir ekseriyetle politikasını ta~- va karşı karışmazhk politika-
tik ettiren Daladye nutkunda sıoda israr ediyor ve galiba 
tek bir karış toprağm feda edi- edecek.. bulanmıya yüz tutan 
lemiyeceğini tekrarladı ve Fran Avrupa havasını, Fransa karış-

. sız milletini işe davet etti. Ci- 1 tırmak niyetinde değil.. Fakat 
butide İtalyanın asker yığdığı dedi vaziyetin gittikçe keodi aleyhi-
kodular1 dolaşıyor Parisli adeta ne döndüiünü .sezen halk telaı · 
Almanyayı unutmuı gibi; İtalya lanıyor. Üniversitelerde mare-
bir numaralı düşman saf.na şaller tarafından milli müdafaa 
girdi. derslerine başlandı.. Ve kursla-

F ransız üniversitelileri müte- 'ra devam mecburiyeti katiyet-
madiyen nümeyiş yapıyorlar. le talebeye ilan edildi. Hususi 
meşhur üniver~ite mahallesi o- lisan münakaşası kurlarında 
lan Kartie baten talebeleri da· Sovyet - Fansız paktın ı n 
ğıtmıya memur polis.lerle dolu.. yenilenmesi veya ilgası üzerin-
Hükumet politikasına üniversi- d~ .heyecanlı etlütle~. ~apı~ıyor. 
teliyi karıştırmak istemiyor. Fa- Fıkırle~ o ka~ar degışık.kı her 
kat gençlik galeyan halinaedir. kurdakı e~~e!ıyet fark~ hıç .d~r-

H 
· t ı b l k madan de.gışıyor .. ve ışte fıkır-

angı a e ey e onuşsanız, . .. . . 
(M l" ') d (F k )'d b h lerın muteaddıt oluşudur kı 

~so mı en ran ° • an ~ - franıayı iç ve dış buhranlar 
se~ı~or. yumruldarını ~ılup. dış e arasında çabalaodırıyor. Her 
lermı gıcırdatarak faşıst dıkta- kafadan ayrı ses çıkıyor. iddi-
törlere hücum ediyor. alar düşünceler bam başka .. 

Gene üç günden beri milliyeiçi Bir F ransızın istediğini öbür 
kuvvetler, İspanyada ilerliyor- vatandaş reddediyor. Fi~ irler-
lar. Katalonyanın işgali 'tam~m- de teklik yok. 
lanıyor .. Barselon, Frankistlerin Halihazırda Avrupa yeni ve 
elinde bir harabe haline geldi.. kati bir çehre olmak üzere .. 
Franko zaferini tamamlak üzre. M~solini politikasına, İspanyol 
Cumhuriyet hükameti F.ransız harbmın neticesine göre yön 
hududunun yirmi kilometre ya- verecek. • Hitlerin nutku politik 
kınına nakledildi. . mabfillerdei sabırsızlıkla bek-

Her an açlıktan kırılan bin· !eniyor. Ne çıkacağı malum de-
lerce İspanyol Fransa toprak- ğil. Çenberlayn sulh yolunda 
larına iltica ediyor.: Gazeteler- yeni çareler araştırıyor. Gele-
de feci haberler okudukça yü- cek nutkunda barışma amille-
rekler sızlıyor. rini tahlil edecek. 

Bir topan et parçası için ağ~ Fransa dahilen mali ve ikti-
laşan ve açlık yetmiyormuş gibi sadi kalkınma için müdhiş gay-
düşman patinin bombaları altın- ret sarfediyor. Daladye ısrar-
da siper kazan yüzlerce kadın, larında sabit kalacağıoa benzi-
çocuk, ihtiyar inliyor.. Bitkin, yor· Fakat vaziyeti günün poli-
perişan ve ~ç binlerce gurup tikasına uydurmak mecburiye-
Fransız hudutlarına ulaşmak tinde. Yalnız şu meydandaki 

bati ısrar ve kararlarına rağ-
için yürüyor .. YorgunluJdan yol- men Fransa pek kolay kolay 
da k.alıp imdat bekliyenlere karbı göze alacağa benzemiyor. 
yardım eden yok.· Haberler o Hukuki neticeyi istikbal gös-
kadar meşum ki, doğruluğuna terecek. Paris 
inanmak bile güç .. Hükiimetçi
lerin bütün ümidi Fransada .. 
Paris caddalerinde dün akşam
danberi koca koca ilaolar gö
rülüyor. Onlardan birine göz 
attığınız zaman, Fransayı yar
dıma çağıran ve vaziyetlerinin 
fecaatini tasvir eden cumhuri
yetçi hükumetin telgraflarını 
görürsünüz .. 

İlanların önünde birikip he· 
yecanını zaptedemiyen bir kısım 
halk "kahrolsun Franko .. Harp 
istiyoruz.. Kardeşlerimizi kur-

1 O yıla Mahkum 
oldu 

Cleçen sene 21 şubatta Çine· 
nin Kar~in köyünden Ahmet 
kızı Fatmayı kaçumağa teşeb
büs edip muvaffak olamayınca 
Fatmayı öldürme fili ile suçla-
nan yine Çinenin Ömerler kö
yünden Kamil oğlu Cafer yıldı· 
rım, şehrimiz ağır ceza mahke
mesinin evvelki günkü son du
ruşmasında 10 sene 1 ay ve 25 
güne mahkum olmuştur. 

SAYI ı 449 

Gezi notları : . .. 

Bursaya kadar 
-6-

O. Becerik 

Balıkesir istasyonunda tiren· 
den inince, etrafımızı ıaraıı 

otel katipleri, şoförler, hamal· 
ların aralarından kurtulmak pek 
kolay olmadı. Eğer gözü açık 
bir hamal, valizlerimizi yükle
nerek bizi de arkasından sü
rüklememiş olsaydı, Bursaya 
hiç bekletmeden götürecek şo
förlerin tavsiyelerini, en temiz 
ve lüks otel sağlıklarını daha 
çok uzun· müddet dinlememiz 
lazım gelecekti. 

istasyondan dışarı çıkınca, 
hamalın hangi otele (?) sualine, 
şimdi hareket edecek kamyona •. 
Cevabını verdim. 

Bizi biraz evvel, • muciz 
alacaklının borclusuna yaptağı 
tazyikten daha beter azap cen
deresine sokanların elleriode11 
ve dillerinden kurtaran deli· 
kanlı: 

- Bayım şimdi otobüs kalk
maz, ilk defa posta otobüsü 
gider, o da, yaran sabahleyin 
sekiz buçuktan evvel kalkmaz .• 
Cevabını verdi. 

Fakat istaı1yon içinden halA; 
Bursaya otobüs şimdi kalkıyor, 

sesleri geliyordu. 
Bunun hikmetini ıorduğuın 

muhatabım ağzını açmadan,yaoı· 
mıza sokulan bir genç bu mliş· 
külümü halletti. 

- Tuzak 
- ne Tuzağı 
- Bunlar otobüslerinin oğlen· 

diği hanların, otellerin adamla
rıdır, sizi oraya götürürler, o
raya girince yarın hareket ede
ceklerini söylerler, otobüs bile· 
tini verirler, yarın sabah saat 
sekizde hareket etmek şartiyl• 
aldığınız bu biletle, ne vakıt 
yola düzelebileceğiniz müşteri
nin tamamlaomasile taayyün 
eder. 

Ben bunu dinledikten sonra 
başımı çevirdim, istasyon antre" 
sinde duran bir zabıta ve zabi
tei belediye memurlarına bak
tım ve yürüdük. 
Yanımıza yaklaşan ve bana, 

Bursaya hemen hareket eden 
otöbüs dellallarının maksatları
nı anlatan genç, Balikesirin en 
temiz, en lüks, her dürlü kon· 
förü haiz sıcak soğuk banyola
rını cami ( tabirler aynen din
lediklerinizdir. ) Meşhur .•. · 
otelinin katibidir. 

Hamal uçtu, otelimizin kati
binin teminatile kaygulanmıyo· 

ruz. İstasyondan şimdi yerinde 
karşılıklı iki şadırvan bulunan 
eski belediyeye doğru açılaııŞ 
muntazam caddeden ilerliyoruz· 
İki taraflı ordu evi, şehir kulii" 
bünü geçtikten sonra, caddenirı 
geni~letilmesinden kesilen bina· 
ların yerine, bir ev değil bit 
oda yapılamıyacak arsacıklat 
üzerine sıkıştırılmış, altlarırı• 
birer dükkancık bile yerleıtiril· 
miş evleri seyrederek yürli· 
yoruz. • 

Bu çok muntazam caddeyi 
çirkinleştiren, berbat eden bı.J 
manzarayı gördükçe, içiınderı 
keşke bu cadde açılmasaydı, 
benim on sene evvel gördüğiiıP 
gibi kalsaydı diyorum. 

Eski belediye yatağından, es" 
ki hükumete doğru sapın· 

- Sonu 3 üncü Sayfada -

• 



SAYI ı 44' .. 
DAMLA DAMLA 

Düşkünlük bu ! - ·-
loıan, insanlığından utanıyor. , 

Hatta iğreniyor .. Ne oluna ol• 
ıun, eski zamanın: " her koyun 
kendi bacağından asılır! lifı 
bu g~nk~ nezih cemiyetle;' için; 
bu gunku, hepsi biribirinin ben· 
~~ri olmıya çalışan toplulu~ lar 
ı~ın; ~rtık manasız kalıyor .. Be
n~m. hır hareketim, eğer temiz 
hır ış meydana getirmiıse bu· 
lunduğum cemiyet te bununla 
öğünmeğe hak sahibidir.. Be
nim bir hareketim: eğer çirkin 
bir vaziyet doğurmuıaa bulun
duğum cemiyet te, bu hareke
timi tayip eder ve hicap duyar .. 

Aramızdan bazıları· işte bu 
ne~i tiplerdendir ki, ' hareket
~erı b~lundukları cemiyeti de 
ınsanlıgından utandırıyor 

Bir arkadaı anlattı: . . . 

. -. Geçen akşam, Afyon-İzmir 
tırenıodoyim Bulu d - k ·• n ugum om• 
partımanda karı koca olan iki 

ıgkenç var .. Birbirine olan baalı· 
ı ları ·· ı · d • goz erın en okunuyor .. 

Erkek hem de t · b' emız ır meslek 
ıabibi.. Karısı da görgUlü, temiz 
ve tahsili olan kibar bir genç 
kadın .. 

Uzun yolları arkamızda bıra
karak Aydın istasyonuna gel· 
dik .. Aydınlıyım amma, lzmire, 
akrabama gitmek üzere Afyon• 
dan yola çıkmıştım.. Bu bir 
çift eş de, tertemiz iki yol arka· 
daıımdı .. 

Tren Aydın istasyonundan 
henüz hareket etmit ve su aldı
~· d.eponun önüne henuz gelmiş· 
tı kı, pençere tarafında ağır ve 
k~bar halile oturan kadıncağız 
b~r feryatla doğruldu .. Eti de 
bırden yerinden fırladı.. Hay
retle sorduk. Cevap verdiler B • . 

ayanın suratına, dışarıdan 
uzanan bir el tokat '- mı vurmuı 
yo ... ıa tır l ' k ma amış mı veya ıı-
~fhrmı~ m~? Ne olmuş, huliaa 

hır terbıyesızlik k" 
E 

ı sormayın 
rk •· ' egı; terbiyesize hadd' . 

bildirmek .. ını 
uzere trenden atl 

mak · r a-
rsket ıs ·~~~· Bayanı trenin ba-
İzmire e~tı~ınden ve kendisinin 
dan ~ ar yalnız kalacağın-

ı bkahısle kocasını pek haklı 
o ara bırakmak istemiyor. 

k Vda'k·a vakayı doğurur derler, 
~n ısıne mani olan karısına 

~~ddetlenen erkek; kadıncağıza 
. ı~ .tekme vuruyor ve bunu 
ıkıncı .bir tekme takip ediyor .. 

Bu ışte kadının masumiyetin
den başka bir kabahati yok 
Erkek b~ · K ' asa ı mızac.. arısının 

pencereyi açık tuttuğunu vesile 
i~~ibaz ederek ağır ve acı 
ıoylüyor. 

Tiren hızla yol alırken ka-
dıncag· ız t .. .. d K 
na · 

eessurun en arapı-

r ıstasyonunda düşüp bayıh-

ior .b Katarda bulunan bir dok
or unun önünü alıyor alıyor 

•tnma.. ' 
O and · ut a ınsan olduğumdan 
anıyorum . . fiil azızım, ortada bir 

var . fail t . k dan c .. , renın alkmasıa-
ur et al . . ~ . 

yesi nok an ıçtımaı terbı-
san hatt h' b l 

yan birisi F a ıç u unmı-
dan birisi:'. B akat biz insanlar

unu ne ı· t t 
bilir .. Bu küstah po ıs u a -
t f d ne de başkası 
arAa ın an tedip edilebilir? 

rkadaşımı dinlerk b · en en de 
onun kadar utandım. 

* Biraz kendimize gclcı· 
ım ar· 

Geıi notları : 

Bursaya kadar. 
----6-

Oıaıan Becerik 

Bq tarafı tklııel Hbtfede 

ca burada da bir cadde 
açma faaliyeti gördilk, istimllk 

edilen binalar yıkılmış, fakat 
yerlerine henüz bir ıey yükse~ 
memiş, her halde. bu cadde 
üzerinde de, diğerlerindelii gibi 

kqaneler yükselmesine miila~ 
maha edilmiyeceğini sanırım. 

Bu yıkıntılar araıından içerisi 
otob6slerle dolu bir avluya sap· 

tık, ki.tip yarın bineceğimiz o
tobüsü gösterdi, ıoflSrUn yanın· 

da ve arkasındaki üç yerin bi
zim olacağını da müjdeledi. Ben 
meşhur otelini sordum. Avlunun 
ötesinde bir ev gGsterdi, müte-

vekkilane bapmıil.ı eğerek alt 
katta bir, üst katta da üç odası 
olan v.e her odaya üçer, dörder 
karyola yerleştirilen ev bozması 
meıhur oteline girdik ... 

Alt kattaki odayı bize lütfet
tiler. 

Katibe soruyorum : 

- Azizim biz bu kadar lilka, 
konforlu otel istemedik, sen ıu 

hamalı çağır da, biz yine eski 
bildiğimiz lzmir oteline gidelim. 

- Efendim, Otühüsfinüı bu• 
radan b alkacak. Bir gece ra-

hatsız olsanız bile yann sabah
leyin odanızdan çıkıp otübüse 
gideceksiniz., 

Kltibe yalnız ıunu söyledim, 
lıtasyon önünde bana anlattığın 
ıoförlerin dolabile aenin hare• 
ket in arasındaki farkı anlatır
m1sın? 

Bir gecelik rahatsızhğa kat· 

lanmağı mecburi olarak göze 
aldık .. 

Daha oturmadan kltip geldi. 
Ete jerin üstüne üç kırmızı bilet 

bıraktı, Buna ne ola diye bak
tım, otobüı biletleri imiş .. 

- Azizim dedim, biletler 
koyduğun yerde durnr, biz şim-
di gidip otobilıii bulunan her 
meşhur otel ve hanı dolaşaca-

ğız, yarın ıabahliyin ilk olarak 
hangisi kalkana onuula gidece-

ğiz, tabii darılmizaın, bu bilet 

takdim etmek hatırşınaalığıôın 
altında gizli olan ince siyaaetl
de sizden ağrendik . 

- Müsterih olunuz, postadan 
evvel kalkan otobüs olursa ken· 
di elimle ona yerleştiririm. 

Dedi ayrıldı .. 

kadaşlar. . Medeni tertemiz 
cemiyetimiz içinde sayıları pek 

az olan bu gibiler, bizleri de 
mehcup mevkide bırakıyor .. 

İnsanca yqamak; insanca ha-
reket etmekle mümkündür .. 
Yoksa, bu nevi hareketler 
alelidelik ve bayağılıktır ki: 

rastladığımız yerde onları poli
se vermek ve en rğır şekilde 
tecziyesini istemek; cemiyet ni-

zam, ahenk ve nezahetinin bize 

tanıdığı bir baktır. Biz bu hak

kı zamanında kullanırken vazi
fesini yapmış bir insan gururile 

dolar taşarız. Bu haller çok 

iğrenç ve çok acı feylerdir. Ve 
bir nevi düşkünlüktür bu .! 

Çiğdem 

AYDIN -
Müntehipsani 

Seçimi için ayrılan intihap şubeleri 
Baıtarafı 1 inci sayfada 

5 - Mesudiye intihap daire-

Sandıklı, Gerenkova, Karabağ. 
19 - Erbeyli intihap dairesi: 

YOJ...3 

r RADYz9:J 
8/2/39 ÇARŞAMBA 

ANKARA RADYiOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

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

Kcı. 20 Kw. ıi : Mesudiye, Meırutiyet, Ke· 
mer malaaUoieri; 

Erbeyli, Akçeşme, Sınırteke, 
Hamitler, Arzular. 

20 - Kızılcaköy intihap da
iresi: 

• T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
Ag,lın merlceL nalıigesi 

6 - Çqte" intiliap daire· 
ıi: Çcttepe, 0vaemiri, TeP,ecik 
kayleri. 

7 - Işıklı intihap dairesi : 
lfılClı, Yeniköy, Kadıköy, Şev· 
ketiy~ Arapliuyusu köyleri. 

8 - İmamköy intihap daire· 
si: İmamk~, Gölcük, Yukanka· 
yacık, Apğıkayacık, Baklacık, 
ve Kenger, Tahtacıköy, Pınar· 
dere, KocagDr, Karaköy. 

9 - Horozköy intihap daire· 
si: Horozköy, Dağemiri, Arap· 
köy, Bl!-lıkkay, ve Arapları 
kayleri. 
. 1? - Kalfaköy intihap da
ıre.aı: Kalfaköy, Danışmend, 
Gereniz, Zeytinköy, Anbarcık, 
Domalan köyleri. 

11 - U morlu intihap daireıi: 
Umurlu, Muıluca, Çayyüzü, Ter· 
ziler, Emirdoğan, Serçeköy, 
kuyucular. 

Dalama Nahiyesi 

İntihap dairtıi No. 12 - Mer· 
kez Dalama intihap dairesi : 
Dalama, Alanlı, Gödrenli, Kı
rıklar, Kuloi!ıllar .. Kasar. 

13 • Kar.abayıt intihap daire· 
ıi: Y eniköy, Dereköy, Karaba
yıt, Yaicılar, Kozalaklı, Armut· 
lu. 

14 - Gölhisar intihap dairesi: 
Meeutlu, Şahanlı, Gölhisar, Bal· 
taköy, Sırallar. 

Köşk nahiyesi 

İntihap dairesi No. 15 -
Koçak intihap dairesi. 

llyaıdere, Koçak, Cumadere
si, Akçaköy, Eğrikavak, Ilıda. 

16 - Köşk merkez intihap 
dairesi : 

Köşk, Kızılcaköy, Davilya, 
Çiftlik, Bey köyü, Bakla köy. 

17 - Şehköy iotihap dairesi: 
Şehköy, Mezeköy. Uzundere, 

Kosan, Cumayanı, Menteıelcr, 
Yavuz, Abatlar, Ketenyeri, 
Gökkiriş Kara tepe, Manastır, 
Kıran. 

Karapınar Nahiyesi 

İnthap dairesi No 18 - Kara
pınar intihap dairesi: 

Karapınar, Hacı Aliobası, 

Kızılcaköy, Ahırköy, Dere· 
ağzı Ekizdere, Karagözler. 

21 - Meşeliköy intihap dai
resi: 

Meşeliköy, Akmescit, lsafakı-
lar, Çarıklar, Eğrek. 

22 - Osmanbükii intihap 
dairesi-

Osmanbükü, Acarlar, Küçlik 
kürtler. 

Germencik Nahiyesi 

İntihap dairesi No. 23 - Ger· 
mencik merkez intihap dairesi: 
Germencik, Ömerbeyli, Elengül
lü, Hıdırbeyli, Abdurrahmanlar, 
Kızılcagedik, Bozköy, Dağkara
ağaç. 

24 • Karağaçlı intihap daire-
si: Karaağaçlı, Mursallı, Üzüm• 
lü, Moralı, Uzunku!1', Turanlar, 

Reisköy. 
25 - Çamköy intihap daire-

ıi: Çamköy, Habipler, Dampınar. 
Dağyeniköy. 

26 • Ortaklar intihap dairesi: 
Ortaklar, Tekin, Gümüş yeni· 
köy, Naipli, Balatçık, Dereköy, 
Neşetiye, Kızılcapınar. 

Koçarlı nahiyesi 

intihap dairesi No. 27 -
Bıyıklı intihap dairesi : 

Bıyıklı, Kasaplar, Yağhanlı, 
Haydarlı, Karadut, Kızılkaya, 

Küçükçallı, Y eniköy. 
28 - Güdüşlü intihap dairesi: 

Güdüşlü, . Çallıkcbir, Tekeli. 
29 - Dedeköy intihap dai-

resi: 
Dedekök, Sobuca, Dedekıptı. 
30 - Koçarlı intihap daireıi: 
Koçarlı, Şahinciler, Büyükde

re, İlhanlı, Akpınar, Halilbeyli. 
31 - Çulhalar intihap dai· 

resı : 
Çulhalar, Tininciler, Birici, 

Taşköy Satılar. 

32 - Cincin intih'1lp dai reıi : 
Cioein, Tığlılar, Çakmar, Kuş· 

lar bdeni, Zeytinköy. 
33 - Çakırbeyli intihap da

iresi : 
Çakırbeyli, Boydere, Mad

randere, Hcıbamzalar, Karaca· 
ören. Göz kayası, Evsekler. 

• • 
Radyo idaresi fevkalade 

bir proğram hazırladı 
Bat tarafı birinci nhifede 

Sanatkarlarımız o gece Rö
nesans devrioin gıpta edilecek 
kadar güzel olan sanat nümune
lerini verirken gene o devirde 
yaşamış muasır türk ve garpli 
bestekarların eserlerini yan 
yana çalmak suretile de ara
larındaki yakıulığı ve esas bir
liğini göstermiş olacaklardır. 

Bu ieşebbüs, şark ve garp 
musikilerinin bütün tarihçiler 
tarafıodan tespit edilen aynı 
kaynaktan gelmiş olmalarını 
hakiki misalleriyle bilfiil isbat 
eden dünyada ilk defa yapılmış 
bir tecrübe olacaktır. 

Programda aşağıdaki beste
kirların eserleri yan yana ça-

• 

hnacaktır: 
1 - Vivaldi - Kusam zade 
2 - Pöreel - Hafız post 
5 - Palastrine - Seyyit Nuh 

isimlerini yazdığımız bu beste-
karlar şarkta ve garpta a yni 
devirlerde yaşamış ve birbirle 
rinden hiç haberleri olmadan 
eser yapmışlardır. Fakat bun
ların eserleri arasında fe'lkala
de yakınlık bulunmaktadır. Bu 
eserler birbirlerine bağlanırken 
bir takım geçişlerden başka hiç 
bir inhilale uğramıyacaklardır. 

Bundan başka konserin ara· 
sında radyonuzun temsil şu
basi şefi sanatkar: Ekrem Reşit 

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği - PJ. 
13 00 Memleket saat ayarı. 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Riyaseti Cumhur 

Bandosu ( Şef İhsan Künçer ) 
1 - Teike - Eski dQltlar (MArı) 
2 - Maquis - Güzelim 1 (valı). 

3 - Suppe • Viyacada ıabah 
öğle üstü ve akıam. ( uverttir ) 
4 - Leroux - Flüt verobua için 
fantezi. 5 - Verdi - Maskeli 
balo operasından potpuri. 

18 30 Proğram. 
18.35 Müzik. ( Keuıan ıolo : 

Enver Kapelman ) Keıııan reıi· 
tali : Enver Kapelman. 1 - Lan· 
ger - Seybold - Ninecik! (Land
ler) 2 - D'ambrosio • Knçnk 
şarkı ( canzonetta ) opuı 6. 
3 - Lalo - İspanyol ıenfoniıi· 
nin Andantesi. 4 - Cbopin -
Milstein - Gece müziği ( Noc
tur.ne ) do dieı. miııör .. 

19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği ( Faııl 

heyeti : Sultaniyeglh faslı ) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha· 

berleri, ziraat boraaM (fiyat) 
20 lS ıürk müziğj• 0kuyan· 

lar : Mustafa Çağlar, Safiye To· 
kay. Çalanlar : Cevdet Çağla, 
Refik Fersan, Fahire Fer•an, 
Eşref Kadri. 1 - Oıman hey:
Şetaraban peşrevi. 2 - Tanbu
ri Faize - Badei vuslat içlllin. 
3 - KAzım Uz· Gam seni ter
kdmezse. 4 - Şemsettin Ziya 
Ey gonca açıl. 5 - Refik Fer· 
san - Tanbur taksimi. 6 - Bi
men Şen - Gül olsam. 7 - Saz 
semaisi. 8 - Refik F er1Jn -
Rast şarkı - Her lahza seni gör
mek için. 10 - Aziz efendi • 
Yegah saz semaiıi. 

21.00 Meml~ket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Mizah eaati) 
21.20 E~ham, tahvilit, kam-

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Temsil ( Bir vak'a ) 

Yazan : Ekrem Reşit. Söyliyen. : 
Neşet Berküren. 

22.00 Müzik. ( Küçilk orkes
tra - Şef : Necip Aşkııı ) 1 -
Ziehrer - " Der schatzmeiıter,, 
operetinin valsleri. 2 - Stolz -
Viyanada ilk bahar. 3 - Linc
ke - Darılma! ( Fantezi ). 4 -
Lincke - Kapri ( Serenad ) 5-
Lincke - Olimpyadlarda (mart) 
6 - Kalmann - Ko tes Mariça 
operetinden potpuri. 7 - Jo
hann strauss - Şen Viyana (valı) 

23.00 Müzik ( Cazband· Pl.) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

tarafından hazırlanan, Ahmet 
Vefik paşanın Moliyerden a
depte ettiği " Zor nikih ,, adlı 
komedisi de temsil edilecektir. 

Konsere Ankara radyo!!unun 
yaylı sazlar orkestra~• ve türk 
müziği küme okuyucuları yani 
koro heyeti iştirak ve biltiln 
eseri toplu bir halde Meıud 
Cemii, Cemal Reşit ve Ekrem 
Reşit idare edeceklerdir. 

Sanatkarlarımıza bu fevkal
ade teşebbüslerinde ba,arılar 
dileriz, 
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. G6~1en ~~~~:. 112/9: ta~~n itiM~ Aydın 1 
Palas oteli albna nakledilmiıtir. iP 

lstanbul - Ad kara - lzmirde 0 mihıteıir bütlln kitap, mecmua t 

i 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, buluomıyan a 
kitap, mecmua ve gazete nllıhalan en çok bir hafta için- ~ 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği ilzerine ahr. Çe- • 
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ı·· 

1098 ... ~ ............ '"'"'•••'•••••• 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ · ve 

entani hastalıklar mütehassısı 

.. 
• .. 
• .. .. 

Muayenehanemi Nazilli köprllıii karşısındaki tapucu ı 
Siileymanın hanesine naklettim. 1 

butalanm her giln aaat yediden sekize kadar ve 1 
öğleden aonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, t 

kan, balıam, maddei gaita ve her türln tahlilitı icra ! 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- J 
torakıi ile hastalan tedavi eder. (971) +. 

· ~ . ~ 
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Eksiltme llinı 
A~dın Su İşleri Dörüdüncü Şube 
Mühendisliğinden: 
A - Eksiltmeye konulan iı: . 
Horaunlu - Nazilli sulama kanalının 15+ 791-17--1 295 inci ki

lometreleri araiında Kayran dereıi üzerinde proje ve keşifoameıi 
mucibince ıulama kanal bafriyab ve imalib ıınaiye ve inşaatı 

olup .bedeli ketfi (25448) lira 22 klınııtur. 
B - Ekıiltme kapab zarf uıuliledir. 
C - Ekıiltme gtln& : . 
2/Mart/939 tar]bine tesadOf eden cuma günü saat 15 de Ay.,. 

dın Su itleri dardllncii Şube Mllbendialiiinde yapılacaktır. 
D - iıteklilu ıartaame, Proje ve merbntatını 127 kuruş mu

kabilinde Aydın su iıleri d6rdllncll ıube mllhendiıliğinden alabi
lirler. 

E - Eıkiltmeye girebilmek için isteklilerin (2490) numaralı 
kaaun hlikOmlerine g&re (1908) lira 62 kuruıluk muvakkat temi
nat vermeleri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak 
iizere Aydın Villyetine müracaat etmiı olmaları ıarttır. 

F - Teklif mektapİarı eksiltme gllnOnde tesilit edilen saatten 
bir ıaat evvel Su iıleri dGrdtıncll ıube miihendiıliğinde tetekknl 
etmiı olan Komiıyoana vermiı olmaıı lazımdır. 

(1100) 10 ıs 20 2s 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
' mulıaf ızlığından : 

Koçarh nahiyesinin ıöğütlllk 

mevkiinde dofuıa Grebeneli 
Maıa batııı hacı Mehmet vere
sesinden Zebra kuzeyi Filibeli 
oilu veresesi ve Mehmed vere
•esi gilneyi tarik ile mahdut 30 
d&ıllm t•rl• eauen Mehmed Ali 
kızı Fatmanın senetsizz malı 

iken 35 sene evvel ölmesile 
bir oğla Mevltlt kaldığı ve 
Mevlllt te umumi harpte &lme
ıile oğlu Mehmet ve kızı Hatice 
kaldıiı Koçarlı muhtarlığından 

yapmak ilzere memur gö~deri· 

lecektir, Sazn geçen yerde mül· 
kiyet ve her hangi bir ayni bak 
iddiasında bul_!Jnanlar vana ye
rinde bulunacak memura ve 
yahutta o gllne kadar aydın 

tapu ıicil muhafızlığına 1036 
fit numaraıiyle müracaatları 

ilin olunur. 1101 

ı .... .-. Abone ıeraiti ······-ı 
ı . ! i Y ıllıtı her yer için 6 bra. i 
ı Altı ayhtı 3 liradır. 1 i idare yeri: Aydında C. H. 1 
i P. Buımni. 1 
! razeteye alt yazılar için j 
i yazı itleri müd6rlütüne, ilin- ! 
i lar için idare miidürlütüae i 
i 'DÜracaat edilmelidir. i ................................................ 

verilen ilmllhaberden anlaşılmakla -----------...-• 
tasarruf unun tahkiki için gazete 
ile ilin tarihinden 11 glin sonra 
mahalline keıif ve tahkikat 

imtiyaz anhibi ve Umum1 Netriyat 

MlldUrU : Etem Mendrea 

Basıldıtı yer 

C H P Baaımcvi 

• 
AYÔIN 

.. 

MEHMET GÜRER 
T E.Cf M EVi 

AYDIN - DEMiRYOLU CADDESi 1i 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu ke.rre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

' Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıy•t 
çeşitleri her marka Gramofon . ve en. son çıkan pliklar, iğneleri 
biliimum alatı musikiye, . hurdavat, pi~ ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
' lambalan envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi g<Srü.lmcmiş lıcuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. . 

MARKON/ radyo ·19lJ9 model/erile SPARTON radgoları
m~rn..g11ldiğini say,n mllşterilerimize tftiha.rla bildiririm. 

,... 12 ay veresiye ~atış • !I 

sa·simevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 
.ı ' 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 

• 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


