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Dükkanların 

Açılıp kapanma karan 
-~ 

Dllkklnlarıa açılup kapanma 
"•tlerini tayin eden belediye 
kararının bugllnler de zabiteye 
tebliğ edilerek resmen tatbiki
ile baılanmak üzere olduğu ha· 
ber alanmıthr. 
I EıHen mevsim sıcakları baş
lr baılamaz btıtüo esnaf, ge· 
Çea ve evelki aenelerde olduğu 
ribi belediye kararının resmen 
tatbikini beklemiyerek erken· 
den dOkkinlmnı kapadıkları 
t&riiUıyordu. Esnafın bu hare· 
keti, metodlu ve disiplini ça
!•ı11ıanın miyarı olduğu kadar 
lltirabatiade tabii bir ihtiyaç 
01arak takdir edil .:fiğini g8ster
ltlektedir. 

Memleketimizin haiz olduğu 
•~liın hususiyeti halkımızı yaz 
~eıai•ile kıt mesaisini birbi· 
~ilden ayırmak mecburiyetinde 

1'•~maktadır. Harut derece· 
•iain gölgede 40 - 41 dereceye 
kadar yilkıeldiği bir memleket
te hayatı kazanmak ihtiyacı ne 
ktdar zorlu şertlara tabi oluraa 
01sua tabammulden fazla çalıı
ltlak ferdin zararına olduğu ka
:•r cemiyeain de zararınadır. 
1 
•huıua her bakımdan lıen&z 

•ld,af halinde bulunan yeni 
~6rlciyenin sağlam, gllrbüz ve 
:hlıatli insanlara ihtiyacı var· 
ır. lı utrunda ve para kazan

~alc bınile 11bbatını kaybetmiı 
~111•nlarıa yetiştirdiii nesilden 
lıtilrbal de bir fayda beklene
Qaeı. 

Bu itibarla bir taraftan u
QaqlDan 1atlık ve 11hbatını dil
rıaen devlet; memleket içinde 
aUcı ıeyabate alıştırmak için 

"'kil VHıtaları tarifelerinde 
~~dan ucuz denilebilecek ucuz· 
ttalctar temin ederken ldifer ta-
•ftan belediyelerimizde ayni 
"'•kıatla umumi parklar, bah
~ler teaiı etmek suretile hal-

lllu:ın temiz hava almalarını 
lbll11ıkon kılacak tedbire tevea· 
•Gı ettiilni garilyoruz. 
'Q'F..1. yakın komşularımız olan 
ı.'llcaalarda ve Avrupanın her 
~afında alqamları saat ondo-

dan sonra çratılarda bir tek 
'ç.lt mataza bulmak mümkün 
~ildir. Saat ondokuz, iktisa· 
1\ ve ticari bayatın duruıu, ia
~ hat ve eylence hayatının 

tlaınaıı demektiktir. 
~ 8UhaHa yaz mevmiminde bi
) ita kadar mtıthit aıcak yapmı
~ıa memleketlerde bile halk, 
~ ıaatten ıonra plajlara, su 
'kllarlarına ve eğlence yerlerine 
la 111 eder. Buralarda a-eçireceği 
'teli bir kaç ıaatle gtınftu yor

"'-lllianu giderir. 
' bizde yeni yeni baıltyan bu 
~ diıiplinli ve metodlu ça· 
~ • tuuru umumi bir itiyad 
ı,'1ia~ ~ldıktan •onra belediye· 
ıc_ tl11ıı11n mlldahaleıine lüzum 
d 1111adan çarıunn kendiliğin-
'' lıapanmıı oldup g&receii-
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Cumhurreisimiz 
• 
in önü 

Dün İs tan bulu şereflendirdiler 
Milli Şefin rakip bulundukları Savarona yatı Istanbul 
halkının muhabbet tezahürleri arasında Bogazd demirledi 

Tekirdağ 1 - Marmarada 
\.gezinti yapmakta olan Reisi
cumhurumuz ismet ln6nü dlln 
Tekirdağına gelmitlerdir. 

iskelede Korgeneral Salih 
Omurtay, Tümen komutanı, Vali 
Belediye reisi, sivil ve askeri 
erklu ile binlerce halk tazimle· 
rini .anmak için bekliyorlardı. 

Vaktin geç olması münasebe
tile karaya çıkmıyan Reisicum
hurumuz rönderdikleri bir mo-
törle Kora-eneral Salih Omur
tay, Vali ve Belediye reısını 
kabul ederek bir aaat kadar 
görilşmiitlerdir. 

Reisicumhurumuz tehrimiıe 
gelmeleri mOnaaebetiyle tehir 
baştan başa ten . ir edilmiı ve 
havai fi,enkler atılarak teıa

hüra t yapılmııtır. 

Reiıicnmhurumuz bu sabah 
ıehirde bir gezinti yapacaklar 
ve aaat onda buradan ayrıla· 
caklardır. a.a. 

İstanbul 1 - Reisicumhuru· 
muz lımet lnönll bugün lstan
bulu tereflendirmişlerdir. 

Reiıicumhurumuzun deniz bay
ramında burada bulunacağını 
bilen İstanbul halkı güniin er
ken saatlerinden itibaren sa
hillerde toplanmıtlardı. Savaro
na yatını istikbal için koşanla
rı g6tllrmek için Denizyolları, 

Şirketihayriye ve Haliç vapur· 
lariyle bir çok deniz vasıta
ları Galata ve Sirkeci rıhtımla· 
rında taolanan halkı iatiab e
dememitlerdi. 

Saat 12,30 da blltlln: vapur
lar denize açılmıtlardır. Sus 

Türk sularında Türk 
Bayrağı 

Kaputaj bayramı bütün limanlarımızda 
büyük merasimle kutlulandı 

İstanbul 1 - Kaputaj bay
ramı mUnaıebetile bugBn tak· 
ıim meydanında cumhuriyet 
abidesine meraıimle çelenk 
konmuıtur. 

Saat 10,30 da bütün heyet
ler Galatasaray önünde toplan· 
lanmıtlar ve saat 10.40 ta ön· 
lerinde bir askeri bandu oldu· 
ğu halde Deniz ticaret mekte• 
bi, Devlet Denizyolları, Şirketi 
hayriye ve motör acenteleri 
mOrettebatı muntazam ylirllyii•
le ıaat 11 de taksim meyda oı • 
na a-elmitlerdir. 

Merasimden daha evel cadde 
üzerinde ıeyrl ıefer tatil edil
miıtir. 

Taksim meydanında ıebir 
bando•u ve bir deniz müfreze· 
ıi hazır bulunuyordu. Abideye 

miz tabidir. 
Ankara da, lstanbulda, lzmir 

de ve daha bir çok ıehir ve 
kaaabalarımızda çarşının açılıp 
kapanma aaatleri tahdit edilmit: 
tir. Bize en yakın komşu bir ka
ıaba merkezi olan Nazillide bile 
dilkkinlar sabahları saat yedi-
de açılmakta ve aktımları 19 
da kapanmakta olduğunu biliyo-
ruz. Aynca iki saatte öğle tatili 
yepılmaktadır. 

Bir ıehir halkının medeni 
seviyeıının yOksekliğini ifade 
eden diıiplhıli çahımayı bir iti· 
yat haline getirdikten sonra 
cemiyet içine katılmak için 

1 
1 

1 

25 terı fazla çelek konmuıtur. 
Saat 11.1 O da feref direğine 

bayrak çekilmif ve mllzikanın 
çaldığı istiklll marıı muazzam 
klitle tarafından derin bir aay
gı ile dinlenmiıtir. 

Bundan sonra nutuklar söy
lenmit ve merasime nihayet ve 
rilmittir. 

İzmir 1 - Saat 10 d• vali, 
belediye reiıi, emniyet direk 
t&rn, mlllki ve aıkeri erkin ve 
matbuat m6me11illeri ve tefek 
kOller mümessilleri cumhuriyet 
meydanına giderek Atatürk 
anıtına çelenkler koymuılardır. 

Bahriye silih endaz efradı 
tarafından istiklil martı ı&y 
lenmiı ve aöylevlerden sonra 
geçlt retmi yapılmıthr. 

kıyafetlerimize de çeki dllzen 
vermek itiyadını elde etmit o-
l•cağız. Bu sebeplerle beledi
yemizin geçen seneler tatbik 
ettiği kararını bu yılda resmen 
tatbika batlamaııuı tükranla 
karşılarız. 

* • • 
Baıka yerlerd olduğu gibi 

öğleyin zamanlarında da bir 
kaç ıaatlik bir istirahat pay-
dosu yapalmak üzere belediye
nin yeni bir karar almak ta
savvurunda olduğanuda mem· 
nuniyetle öi'renmiı bulunuyo-
ruz. ~ 

vapurunda vilayet, belediye ve 
parti erkinı bulunuyordu. 

Vali Ltıtfi Kırdar, lstanbul 
komutanı Halis bıyıktay mot3r· 
le daha evvel hareket ederek 
lstanbul halkının tazimlerini 
rei•icumburumuzun yOkıek hu· 
zurlarına ibliğ ve Savaronayı 
iıtikbal için açılmıtlardır. 

hk temas ıaat 13 de Yeni· 
kapı açıklarında 'uku buldu. 
Vali ve lıtanbul komutanı Sa· 
varona yatına çıkarak latanbul 
bal !:c ının tazimlerini takdim et
mltlerdir. 

Savarona Yatı Haydarp•fa, 
Selimiye ve KızkulHi anllnden 
geçerek Ortak6yde YÔkaek ti· 
cereti bahriye mektebi 6n0nde 
demirlemittir. 

a.a. 

Biçki yurdunun 
Senelik sergisi dün açıldı 

Açılacağını evvelce haber 
verdiğimiz Sllreyya Dikerin biç· 
ki dikit yurdunun •enelik ser
giıi dün meraaimle Ha lkeYi 
aalonunda açılmıştır. 

Saat onsekizde ıalonun kapı 
ıı v~ bol kalabalık bir halk ktitle 
ile dolmuftu. 

Evveli Halkevi bandosu iı 
tiklil marşını çaldı. Sonra yurt 
talebeainden Cemile Yılın bir 
nutuk s3yledi bunu mllteakip 
belediye reisimiz B. Etem Mend
rH kıaa bir nutukla açıı res
mini yaptı 

Sergi, mOtevazı bir çalııma
aın parlak ve bilhassa faydalı 
neticesini tebarftz ettirmeıi ba
kımından çok ehemmiyetlidir. 

Sergide en çok göze çarpan 
ıey bu mtitevazı 8iretme yur
dunda lftkı ve ıataf attan çok, 
elzem ve pratiğe yer verildiğidir. 

Az maarafla ve bilğiye da
yanan el emeklerile bir ev ka
dınının yuva1101, kendisini, yav· 
rusunu ve etini nasıl siiıliye bi· 
leceği teşhir edilen eserlerle 
iıbat edilmiıtir. 

Bize bu sergi ile muvaffak 
bir eıer g6stermiş olan SOrey
ya Dikeri ve kabiliyetli genç 
kıılanmııı tebrik eder, kendi
lerine yeni yıllar için muvaffa· 
kiyetler dileriz. 

~ 

Muayene memurları 
ikamet yevll'iyesi de 

alabilecekler 
ÔlçU nizammesinin 34 Oncil 

maddeıine bir fıkra ilive edil
mif, muayene memurlarının yol 
parasından başk a zaruri maı
rıfJarını da alabilm~leri İ('in 
bllkOm konmuştur. Bu zaruri 
maaraflar harcırah kararnameai 
h&kümlerine göre hesaplanacak 
seyahat ve ikamet yevmiyeleri 
namı altında verilecektir. 

Belediyemiz 
Şehre gündllz elektrik 

cerganı veriyor .... 
Gerek halk dileklerine ter

cilman olan dazetemiz vasıtaıile 
ve gerekse doğrudan doğruya 

yapılan sebepli mllracaatlar ve 
temenniler üzerine belediyemiz 
gOndllz elektrik ceryanının umu
mi bir ihtiyaç olduğan takdir 

ederek dOnden itibaren ıaat 12 
de ıehre ceryan vermeie bq
lamııhr. 

Beynelmilel vaziyetin çok ka· 
rııık ve buhranlı olduğu fU ıı· 

rada halkımızın radyo neıriya
tını takip edebilmeleri ve ayni 
zamanda vantilatar ve ıalre 
a-ibi ıoğutma vasıtalarını da kul-
lanabilmeleri için belediyemizin 
bu kararı ıimdilik bir tecrllbe 
mahiyetinde bulunmaktadır. 

On bet a-Onlilk bir tecrDbe 
devre•inden •onra motorlln ile
ri deki çahtmasını tehlikeye dO
ıilrecek bir vaziyet mlltahiuıı-
larca vard g&rlllmediği takdir
de a-Dndüz ceryanı yaz ıonuna 
kadar devam edecektır. 

Fazla k&mür sarfiyatının yapa· 
cağı zarara rajınen ıehre gllndOı 
ceryanı verilmesi halkta beledi
yemize kartı derin bir memnuni
yet uyandırmııtır. 

~ 

Sümerspor bugün 
İzmire gidiyor 

Sllmerapor takımının Üçokla 
bir maç yapmak 6zere bugtın 
lzmire a-ideceğioi evvelce yaz
mıttık. 

Diln şehrimize gelmiı olan 
mezk(ir kul6b6n idarecilerinden 
bir zatla bu maç etrafında bir 
konuşma yaptık. Arkatımız bi
ze fU beyanatta bulundu. 

"Sllmerapor yarınki maçına 

yeni yetiıtirmeğe baıladığı 

genç takımını çıaracaktır. Bu 
takımın içinde birinci takımdaa 
mahdut bir kaç oyuncu bulu
nacaktır. 

Bu •uretle bizde genç futbol
. culanmızı ciddi bir maçta tec-
rllbe etmeğe muvaffak olaca
ğız." 

Gençlerimize burllnkll maçta 
muvaffakiyetler dileriz. 

·······•·.& 6 A. 6. e 6 .... ~ 

Yurttlaıl 

Şehrimizin yea-lne ıanat 
mlle•aemeıi olan Stlreyya Diker 
nakıı ve dikit yurdunun ıene· 
lik sergiıi Halkevi salonunda 
açıldı. 

Ttlrk zeki ve kabiliyetinin 
güzel bir ifadeıi olan bu •er· 
riyi mutlaka ziyaret ediniz. 

l Sergi:ıaat 17 den 22 ye ka
l dar açıktır. 

1 ...................... ... ........... . 
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NEVYORK 
Beynelmilel sergisinde kazandığımız 

muvaffakiyetler 
-2-

Amerikada, reJımı sempatik 
olmayan milletlere karşı büyük 
bir soğukluk ve antipati mev• 
cut olduğu vo bunun y1alnıı ~i· 
yasi sabaya inhisar etrueyip, 
iktisadi ve mali münasebetler 
üzerinde de şeddetle müessir 
bulunduğu malum olduğuna gö· 
re, Amerika ile olan iktisadi ve 
mali münasebetlerimizin inkişa
fı için bile, her ıeyden önce 
halkımızdaki bu yanhş ve za
rarlı hükümleri yıkmak zarureti 
vardır. 

Biltün bu mülibazalara istina· 
dendir ki, devlet pavyonumuz
daki tethir tarzımıza, yalnız 
serginin umumi şıarı olan (yarı
nın dünyası) motosuna sadık 

kalmak için değil, kendi milli 
menfaatlerimizin icapları da 
dilşllnülerek, daha ziyade idf!o
lojik bir mahiyet verilmeye 
çahıılm•ıtır. 

Bu cehdimiz, "rgi idaresi 
namına söz söyliyen Reisin nut
kunda fU cümlelerle takdir ifa· 
desini bulmuştur. 

"Ümid ederim ki, terakki ve 
barışın canlı numuneleri halinde 
bu beynelmilel sergiye R"etirdi· 
iiniz kıymetler karşısında duy
duğumuz minneti bu sözlerimle 
hakkiyle ifade edebildim. " 

DEVLET PAVYONU: 
Sulh meydanı denilen geniş 

sahanın iki tarafına sıralanmış 
ve harici cepheleri sergi idaresi 
tarafından hazırlanmış birbirine 
bitişik binalardan biri bizim 
devlet pavyonumuzdur. 

Bunun dışında, lstanbulda 
heykeltraş Zilbtü tarafmdan 
yapılan ve güzel sanatlar aka
demisinin tasvibine mazhar o· 
lan bir bronz heykeliniz var· 
dır. Bu heykel, prehistorik bir 
Eti gtıneşini havaya uzanmıf 
ellerile tutar. Biz bunu insani 
ideallere doğru yükselen genç
lik ıembolü diye vasıflandırdık. 
Kapıdan içeri girince Milli 

Şefimiz ve Reisicumhurumuz 
ismet İnönilnün heykeli görü
nür. Bu heykelin yirmi metre 
gerisinde, dört buçuk metre 
yüksekliğinde, ellerile bir hala
tı düyümliyen ve gene lstan
bulda aynı sanatkar tarafından 
yapılmıf bir heykel vardır. Bu, 
bir bacağı Asya, bir bacağıda 1 

Avrupa yazılı iki sokl il1erinde 
durur. Aralarından hafif bir 
meyi ile dört kaıkattan diişen 

ve gizli neon tüplcrile mavim· 
trak ıfıklandmlmış bir su akar. 
Öyle ki ismet İnönü heykelioio 
iki metre gerisi ile kolos ara 
sıoa iki buçuk metre genişli

ğinde ve on sekiz metre uzun
luğunda Boğazları temsil eden 
ve daimi akan bir havuzu var· • 
dır. Havuzun bittiği yerde al
tından ışıklı ve hafif meyilli 
buzlu bir caman üstünde bronz 
harflerle. ıu cümle okunur : 
" Türkiye Avrupa ve Asyayı 

Sulh içinde bağlar ". ' 
Bu manzara, her gideni J.cs

bir edecek kadar manalı ve 
muhteşemdir. Bu yüzden pa vyo· 
numuza, "SULH M AB E D 1,, 

lakabı verilmiştir. 

Kapıdan içeri giı ip te bu tes· 
kin edici ve ümit verici man
zara ile karşılaşan ıair, ıol 
cephenin iki köşesini kaplayan 
iki metre yüksekliğinde ve on 
üç metre genişliğinde bir foto· 
mural ile karşılaşır. 

" Türkiye çeşitli iklimler ve 
mahsuller memleketidir. ,, 

Bu Foto · moral, türkiyeyi 
ekseriyetle Arabistanla karış· 
tıran mut;\va11ıt Amerikalıya, 

Türkiyenin Birleıik Amerika 
Devletlerinin timal kısmiyle ay
nı arz daireleri arasında bulu· 
nan ve Amerika kadar çeşitli , 
iklim ve mahsullere malik bir 
memleket olduğunu cazip ve 
veciz bir tarzda anlatır. 

Kaskatlı havuzu sağtna ahpta 
hafif meyilli yolu takip ederek 
kolos heykele doğru ilerliyen 
zair, bunun hizasına geldigi 
zaman sol tl\rafanda duvara ıö
millü ve gizli ıtıkh bir vitrinle 
karşılaıır. Duvarda fU yazı 
okunur: 

" Türkiye topraklarından çe· 
titli medeniyetler yükselmiştir . ., 

Vitrinin içine müzelerimizden 
getirttiğimiz Hitit, Grek, Ro· 
men ve Bizans devirlerine ait 
tipik eşya yerlettirilmiştir. 

Bu cephe boyunca, 2.5 X 3.5 
ebadında dört foto - mural var· 
dır. Bu olar, Hitit, Grek, Romen, 
Bizaoı - Selçuk • Osıl'anlı devir· 
lerine ait sanat abide ve eser· 
lerinden kompoxe edilmiştir. 

Ve gayet monümantal bir tesir 
bırakırlar. Bık panolar, Tur
kiyenin çok eski ve asil bir 
medeniyet ve kültür memleketi 
olduğunu gösterirler. Ve Bihaa
sa bugünkü medeniyetin asır

larca süren zincirleme bir ceh· 
din muhassalası olduğunu en 
iyi isbat edn memleketlerden 
birinin Tiirkiye olduğenu anla· 
lar. 

Asma katta ebedi şefimiz 
Atatürkün (büyük bir maskı 
vardır. Bunun bir yanına "yurt· 
ta sulh,, diğer yanında da şu 
okunur. "Atatürk 1881 • 1938,,. 

Tarihi panoların bulunduğu 
cepheye müvazi cephe de ise 
umumi manası şu cümle ile ifade 
edilen, gene 2 5 X 3.S metre 
ebadında dört foto müralimiz 
vardır. 

"Tilrkiye, yarının dilnyaınnı 
ku rmağa hizmet eden memle· 
ketlerden birididir.,, 

Bunlardan birincisinin üstün
de "Demokrasiye doğru., yazı

lıdır. Bu, ebedi şefimiz Ata· 
tür kiin ve milli fefimiz Reisi 
Cumhur İsmet lnönüniln halk 
arasında alınmış resimlerinden 
intihabat ve açık bava toplan· 
tılarına ait intibalardan terkib 
edilmiş bir foto montajdır. 

ikincisinin ilstinde " ıulba 
doğru,,yazılıdır. Bu yabancı mem
leketlei'in şef ve devlet adam· 
larının Tilrkiyeye yaptıkları res· 
mi ziyaretlere ait reıimlerden 

ve sulh ve dostluk muahedele· 
rio izin fotqğraflarından tarkip 
edilmiştir. 

Üçüncü panomuz Amerikeh-

Bugün, takip edilecek aylar 
zarfında çok ağır basacak bir 
hadisenin vukuu bekleniyor. Bü
yilk harpteki hasmımız Türkiye, 
resmen bizim rmiittefikimiz ola
caktır. 

Hemen bir senedenberi ona 
bir doıtluk paktiyle bağlıydık. 
O zaman B. Rüştü Arasla bu 
paktı milzakere etmiş olan B. 
Georges Bonnet, yakın şarkın 
batlıca devleti olan TOrkiyenin 
dostluğu, büyük Avrupa buhra
nının ortaya çıktığı bir aırada 
bizim için ne kıymetli bir mü
zahir olacağını takdir etmit ve 
ona Suriye siyasetimizin eski 
hatıralarının icap ettirdiği feda
kirhkları kabul etme" liyaka
tini göstermiştir. [Bunca " mu
ahede paçavraları ,, arasında 
bu paktı imzalayanların içlerin· 
den biri aleyhine müteveccih 
biç bir birliğe girmemek huıu· 
sondaki mihver devletlerinin 
geniıleme hırslarının dünyayı 
iki kısma ayırdığı bir sırada, 

dostça riayet etmiş olduklanuı 
mütahede etmek memnuniyet 
verici bir keyfiyettir. 

Demokratik devletlerin kur· 
mut oldukları tecavüze muka
vemet sistemi içinde, Polonya
nın timal noktasını tuttuğu 

emniyet zincit inde Türkiye ce
nup ıarp noktasını teşkil etmek
tedir. İngiliz - Fransız yardımı 
şarktaki müttefiklerimize ancak 
bekçisi Türkiye olan bo{laılar 
vasıtasiyle yapılabilir. Çünkü 
Baltık yolu kapanacak ve ka· 
radan muvasala yolu mihverle 
onun peykleri tarafından müda 
faa edilecektir. 

lar için pek ıayanı dikkat olan 
"Tolerans,, mevzuana tahsis e· 
dilmiştir. Bu mevzu. Rum, Er
meni patrikleriyle haham bafı· 
nıa ve bunların idaresindeki 
dini müesseselerin fotoğrafları 
üç dini reisin Türkiyedeki vicdan 
hürriyetini izah eden imzalı 
mektupları, Türkiyede Türkçe
den baıka dillede çıkan gaze
telerin başlıkları ile terkip e
dılmiı bir foto montaj ile te· 
barilz .ettirilmemiştir. 

Dörduncü panomuz TOrkiye
deki insan ve madde menbala
rını inkitaf ettirmek için yapı· 
lan kültürel ve ekonomik kal· 
kınma hamlelerimize tahsis olun
muştur. 

Bu panolar bitince, tarihi 
cephedeki vitrine milvazi bir 
vitrin daha vardır ki bunun 
içinde de Selçuk ve Osmanlı 
devirlerine ait en tipik müze 
eşyası bulunmaktadır. 

Türk kadınına tahsis olunan 
panoda, Türk kadınını harem
den baıa bir yerde taaavvur 
etmeğe alışmıyan mutavassıt 

Amerikalıya kadın inkılibımızın 
her sabadaki başarıları canlı 
bir tarzda gösterilmiştir. 

Devlet pavyonumuz hakkında 
Amerikanın bir çok gazetele
rinde sitayitkir neıriyat yapıl· 
mıştır. Bunlardan yalnız Ameri
kanın ve N c w Y orkun en bü
yük gaıetelerinden biri olan 
Nt w Nork Tim es gazetesinin 
uzun makalesinden fU fıkrayı 
alıyoruz: 

" Devlet ' pavyonunda en zi
yade gcSze çarpan aokta, Zühtü 
adlı 38 yatında bir Türk bey-

Fakat Türkiye yalnız boğaz• 

ların muhafızı değildir. Balkan 
ve şark paktı sayesinde yakın 
şarkta sahip olduğu nilfuz onu 
şarki Akdeniz muvazenesinin 
temel direği haline getirir. sn
veyf ıeçidini serbest bulundur
mak istiyen Türkiyeyi kendine 
hasım etmemelidir. Romanya ve 
Yunanistana verilmit . olan ga
rantiye fili kıymet verecek ye· 
gine ıey olan İngiliz· Fransız • 
Türk askeri anla,maıı mihver 
devletlerinin iştahlarına karı• 
kuvvetli bir sed teıkil eder. 
Umulduğu gibi, Mısır, ıu ve

ya bu şekilde tedafiii birliğe 
iltihak ederse, Akdeniz ıtatil· 
kosunu bozmak iıteyecekleri 
fikirl. rinden vaz geçirecek bir 
blok vficude gelir. 

Fransız - Türk anlatması Moı· 
kova ile olan müzakerelerin ak· 
dini tacil etmek neticesini do
ğuracak mıdır? Bu pek tabiidir. 

EDlTH BRICON 
- ·~--

Ekalliyet mekteplerindeki 
türkçe öğretmenleri 

kıdem zammı 
alabilecekler 

Ecnebi ekalliyet mekteplerin
de çalışan türkçe ve kültür 
dersleri muallimlerine, resmi 
mektep!erd~kiler gibi kıdem 

zammı verilmeıı karallaştırılmış 

tır. Maarif Vekaleti, bu zamla-
rı temin etmek ve mekttp büt
çelerine icap ed ..:a tahsisatı ek
lemek üzere bu gibi mekteple· 
rin bütçe vaziyetlerini tetkike 
başlamııtır. 

keltraşınıo sergi ıçın vücude 
getirdiği iki heykelle Türkiye 
Cumhuriyetinin ilk reit1i Kemal 
Atatürkiln büstüdür. Z•.ihtüniln 
statülerinden biri tunçtan bir 
delikanlıdır ki güneıin kablel
tarib telekkisini ifade edea bir 
şekli iki elile tutmaktadır. Bu 
şekil insanın en yüksek idealle
re doğru olan mücadelesini rem· 
zetmektedir. Bir ayağı Avrupa· 
da diğeri Asyada olan v.e elin
de düğümlü bir bağ tutan hey
kel ise Türkiyenin iki kıtayı 
barış içinde birleştirdiğinin ifa· 
desidir. ,, 

Sergi münasebetile heyetimiz 
muht( lif Amerika mahafilinin 
dikkatini pavyonlarımız ve mem 
leketimiz üzerine çekmeye mu• 
vaffak olmuştur. Bir çok top· 

ı lantılar, konferanslar, yemekler 
ve pavyonlarımıza müşterek zi 
yaretler tertip edilmiştir. Bu 
ziyaretleri müteakip takdirkir 
mektuplar gelmektedir. Böyle 
bir ziyaretten sonra alınan bir 
yazıda deniyor ki : 

" Hunter Colloge talebesinin 
sergıyı ziyaretleri esnasında 
giisterdiğiniz nezaketten dolayı 
en derin takdir ve teşekkllrle· 
rimizi bildirmek isteriz. Sergi
nin mukemmeliyetini tasvir et
mek için kufi derecede kuvvet· 
li takdirkar sıfatlar bulamıyo· 
ruz. Talebemizden bir çoğu Tür
kiyenin arkeolojisi, tarihi ve 
kültürn hakkında kitaplar oku
makla beraber hiç biri Türki-
yeyi a-örmemiıti. Paviyonunuzda 
Türk milleti ile yakından tema-
sa gelmek ve iokılibınıza sem
bol olan kıymetleri tanımak için 
bilyük bir. fırsat bulmuılardır. ,, 

Amerika ve müs
takbel harp 

A. Ş. ESMER 
Avrupa detletleri araııadaki 

münasebetler gerginlettikçe, A· 
merikanın mtııtakbel harpte ta• 
kip edeceği hareket hattı ,ıt• 
tikçe alikayı celbeden bir me" 
sele halini almaktadır. Fılbaki• 
ka Amerikanın empatisi de• 
mokrat devletler tarafındadır. 
Fak at acaba bu sempati, Ame• 
rikayı, biiyllk harpte oldup ıi• 
bi, bu devletlerle bir harbe sD• 
rükliyecek midir? 
Amerikanın mllstakbel bir 

Avrupa harbine ittirakiae mlai 
olan en bilyilk enıel, bilyDk 
harbe ittirakten doğan hayal 
sukutudur. Amerikalılar, 1914 
harbı çıktığı zamao, bu m&cade• 
leye kartı llkayt kalmıılarcb· 
Fakat btlytık mikyasta Alma• 
hilkümetinin beceriksizliii y&• 
zUoden nihayet Amerika 1917 
senesinde harbe iştirak etti. Ve 
itilif devletlerini• nihai zafer 
kazanmalarına yardım etti. Har• 
bın sonunda imza edilen ıulh 
muahedeleri Amerika efklrı" 
umumiyeıi için bir hayal ıuk11• 
tu olmuştur. Bu tartlar albnda 
Amerika, aldatıldıfını ileri 18· 
rerek, kendi kıtasına çekilmlt 
ve Avrupa itleriyle meııul ol• 
mamağa karar vermittir. 

Aınerikanın bu kararı, A'f• 
rupada siyasi vaziyet ıer(i•
lettiği zaman yapılan bir takı• 
bitaraflık kanunlariyle ifad• 
edilmişti. Bu kaaanlara g&r• 
müstakbel harpte : 

1 - Amerika tebaıı mala•· 
rip devletlerin remilerinde -
yahat etmiyec:eklerdi. 

2 - Muharip devletler A• 
merika piyasalanndan par• 
bor ela omıyacaklardı. 

3 - Paraıı ade.;ip te m&l
ki yeti satın lanın eline ıeç• 

medikçe eıyanıo Amerika toP" 
raklarından ayrılma11na mllsade 
etmiyeceklerdi. 

Bu kcı nunlar henilz Amerika• 
da tatbik edilmektedir. Fakat 
Aınuika efkln umumiyesi Al• 
manyauın, ltalyanın ve Japoa• 
yama tecavüzleri karıı11nda bd 
bitarafhktan ayrılmaya temayOI 
etmittir. Binaenaleyh timdi bi" 
taraflık kanunlannın tadil babl• 
mevzuudur. 

Hariciye encilmenine tevdi •• 
dilen bir liyıhaya giire, kaao• 
nun birinci maddeıi fU yol~ 

"Harp zuhurunda AmerikaDI• 
emniyetini veya sulhu muhaf•• 
za etmeli, yahut da vatandat• 
larının ıiyaıetioi korumak içİll 
lüzum gördüii takdirde reitİ'" 
cumhur muharip devletleri• 
kimler oldotunu tayin edecek
ti r." 

Bu tadilde dikkat edilecelı 
nokta ıudur: BuıllnkB kaauol 
göre, " muharip devlet " 
devletler hukukunun muhariP 
olararak tanıdıiı devlettir. Ytr 
ni bir harp· çıkarta, bu harbi 
ittirik eden devletlerin hepli de 
muhariptir. Amerikanın bitar•f
lık kanunu .,muharibi,. devlet" 

hukukunun kabul ettiii • ...
da anlamakb•dır. Yeni kaa•• 
ise, muharibin tayinini cumbdf" 
reisine bırakmaktadır. Bu, dfr 
mektir ki bir devlet devletı.t 
hukukuna 16re muharip de ~ 
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ltalyan ve Alman gazetelerinin 
hücumlarına Taymisin cevabı RADYO 
Kızdırılan Bu/doğ köpeği 
ısırmadan önce havlamaz 

PAZAR 2/7/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 ... Fakat bir kere de ısırdı mı bir daha 

avını bırakmaz! Kes. 20 Kw. 

Taymiı gazetesi başmakale· 
•inde yazıyor : 

"Alman umumi efkarını ida
re edenlerin İngiliz devlet adam· 
larının beyanatlarının hakiki 
kıymetlerini takdir etmek ve 
o suretle hüküm vermek husu· 
•undaki zahiri acizleri -veya 
•uiniyetleri· beynelmilel vaziye· 
tin en tehlikeli teza bürlerinden 
biridir. 

Bethmann Hollwgin 1914 ıe· 
nesinde "kağıt parçası,, diye '
ta vıif etmekten boşlandığı bir 
nıuabede için ingilterenin :har· 
be girdiğini müşahade etmek
ten mütevellit hayreti, büyük 
Britanyanm veya müttf'fikleri
nin menfaatlarına meydAn okun 
IDası takdirinde bu memleketin 
tekrar siliba sarılması üzerine . 
alman milletinin duçar olacağı 
hayret yanında biç meıabe9in
de kalacaktır, 

Almanlarla İtalyanlara müte· 
nıadiyen İngiliz imperatorluğu· 
bun inhitat dahilinde olduğu 

ıöylenmektedir. Eakat Böyle 
!Öyliyenler, son derece tahrik 
edildiği zaman bile Buldoğun 
ısırmadan evvel havlamadığını 
hesaba katmıyorlar. Fakat bir 

sa, cumburreisi, o devleti mu
harip addetmiyerek hakkında 
bitaraflık kanunlarının bük m 
leri tatbik atmiyebilir. 

Bu kanunların delaletiyle bu
gün şu söylenebilir ki Ameri· 
ka, müstakbel bir harpte bi
taraflık kanunlarım Almanya 
ha~kında tatbik edip lngilter 
hakkında tatbik etmiyecektir. 
Belki de bu devletler hukuku
nun kabul ettiği bitarafl.k ka· 

idelerine mugayirdir. Fakat 
çok ince elenecek olursa, bu
günkü hukuk telakkilerine gö
re bitarafhk diye bir vaziyetin 
nıevcut olmaması lazımdır. Her 
halde Amerika' aın bu bitaraf· 
hğı kendisine göre bir anlayı
şı vardır. Ve bildiği gibi hare
lcet edecektir . 

Amerika'oın beynelminel mu- 1 

ı 'laztnede ne derece ehemiyetli ı 
1 

bir ağırlık olduğu nazariatibara 1 

alınacak olursa, bitaraflık ka- 1 

nunlarındaki tadilin delalet et
tiği minidaki ehemiyet bntüd 
vuzuhiyle anlaşılır. 

Daktilo aranıyor 
Aydııı beledl11e re

isliğinden 

Belediyeye müsabaka ile 
bir daktilo alınacaktır. 

Arzu edenlerin 10 temmuz 
939 tarihine kadar mür aca
atları ilin olunur. 
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kere de ısırdı mı bir daha avı · 

nı bırakmaz. 
Alman ve İtalyan gazetelerin 

de pek çok gürültülü meydan 
okumalar vardır ve bu hal İn

giliz devlet adamlarının söyle· 
miş oldukları nutuklerındaki 
sakitane itidalini yanlış tefsir 
atmelerine sebebiyet vermekte· 
dir. 

Çemberlayn ile Halifaksın 
"kuvvete kuvvetle mukabele 
ed1leceği,, suretindeki mukarrer 
ihtarları filiyat ile teeyyüt 
edinciye kadar mesmu olmıya· 

cak olursa, bu hal, bütün dün· 
ya için bir felaket olacaktır. 
O zaman fngilterenin teklif et
mekten hiç bir zaman forig ol· 
mamış olduğu bir ihtimal olan 
müzakereler devri g~çmiş bulu· 
nacaktır. 

Çemberla vnın dediği gibi Al
manya haksız şüphelerinden vaz 
geçinceye ve makul bir milletle 
makfılit daire!linde görüşmeyi 
samimi surette arzu etmekte 
olduğunu isbat edinceye kadar 
gayei hayalimiz, milletler ara· 
sında mesud bir anlaşma ve da
ha büyük bir refah gününe ka
vuşmak olmalıdır. 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından : 

Koçarlı nahiyesinin Halil beyli 
köyünde emirlik mevkiinde 2 
hektar 7570 M2 mikdarındaki 
tarla tapu kaydında hududları 
büseyin ve mehmed ve tarik 
olarak üç taraflı olup şimdi 
garben Mehmed şimalen Halil 
Ôztürk cenuben Ahmed dede 
oğlu Ahmed ve doğancı oğlu 

Etem ve emin onbaşı karısı ile 
çevrili olup hududun tahdidi 
istenmiştir. 

Gazete ile ilan tarihinden iti
baren 1 l gün sonra mahalline 
memur gönderilecektir. 

Bu yer için itirazı olanların 

1343 fiş sayısile tapu idaresine 
müracaatı bildirilir. 
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T. A. P. 31.70 m 946S Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 T5rk müziği ( Klasik 

program ) 
Ankara Radyosu küme ses 

ve saz heyeti. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajan' ve meteoroloji haberleri. 
13. 15 Müzik ( Küçük orkes· 

tra - Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Hannı Löber - Tempo 

Tempo ( Galopp ) 
2 - Fritz Köpp - Yaz ak

~amı süiti 
3 - W. Ganglberger - Aşk 

çanları 

4 - Ziehrer - Der Schatz· 
meister operetinin valsları 

5 - M. Brusselmans • Fele
menk süitinden ( Aşk gölü ) 

6 - Erich Eineg - Bir za· 
manlar bir çiğan vardı ( Çiğan 
entermezzosu ) 

7 - Tscbaikowsky - Melodi 
( Opus 42 N o. 3 ) 

8 - Hans Mainzer - Serenad 
9 - Czernik · Rakscden 

kalpler. 
j 14.15 14.30 Müzik ( Melodi-
' ler - PJ ) 

18.30 Prograın. 
18.35 Müzik ( Şen oda müzi

ği · İbrahim Özgür ve ateş bö
cekleri ) 

19.00 Çocuk saati. 
19.25 Türk müziği ( Fasıl he

yeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müziği. 
1 - . Salim bey • Hicaz peş

revi. 
2 - Faik bey • Hicaz şarkı 

Ateşi suzanı firkat. 
3 - Rifat bey • Hicaz şarkı 

Sialendi bava. 
4 - Şevki bey · Hicaz şarkı 

Sen bu yerden gideli. 
5 - Taobur taksimi. 
6 - Sadettin Kaynak - Bu

selik şarkı - Saçlarıma ak düştü. 
7 - Koşma - Ebruluının 

zahmi. 
8 - Mustafa Nc1fiz - Suzinak 

Çine Vakıflar memurluğudan : 

~· Mikdarı o 
~z 

Mevki veya Muham~en 
Cinai Me. Mu Köyü Meşhur se: Bedeli 

Ura K. 

65 Bahçe 3951 
70 Tarla 57566 

E1Jlci çine köy civarı 9o 

" ti ti 850 
paşahk 

Yağcılar Kavurma o 400 
Kahraman Taşlıören 350 

" " 210 

71 " 27244 
72 " 20849 
72 " 14098 
73 " 20475 

" 
Koca ova 300 

74 " 22610 ., 
" 330 

75 11 Dönüm 24 ,, kargı~ oca kesik 350 
78 11 20209 Karakollar Tepecik 500 
79 ,, 192114 ,, Tepcik:civarı 3000 
80 ,, 236503 Geııevis paşalık 3000 
81 82 ,, 102679 Cumalı 11 2000 

Yukarıda yazılı gayrı menkuller 2017 /939 perşembe günü saat 
10 da Çine Vakıflar idaresinde ihaleleri yapılmak üure açık 
artırma ve peşin para ile ıatııa çıkarılmışlardır. Muvakkat temi
nat muhammen bedelin yüzde 7,5 gudur. Fazla izahat alm;lk iste
yenlerin Aydın ve Çine Vakıflar idaresine müracaatlara. 

(78) 2 8 14 19 

farkı • Sensiz bu sabah. 
9 - Mustafa Nafiz • Suzinak 

farkı Ümitsiz bir sevişle. 
10 - Lemi • Hüseyni şarkı 

O gllzel gözlerle bakmasını bil. 
11 - Halk türküsü - Yürü 

dilber 
21.00 Müzik (Riyaseti Cumhur 

Bandosu ·: Ihsan Künçer.) 
1 - Denizetti • Raux Marş 
2 - W aldteufel • Her şeyi 

hoş gör ( Vals ) 
3 - Mf'ndeluohn • Ruy Blaı 

uvertfü·ü 
4 - Luigini - Çanların sesi 
5 - Saint • Saens • Dej :ıınır 

operas1Ddan fantezi 
21.50 Anadolu ajansı ( spor 

servisi ) 
22.00 Müzik ( Caz'oaud-Pl. ) 
22.43 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
PAZARTESi 317/39 

12.30 Proggam. 
12.35 Türk müziğ'i - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri 
13.15 14 Müzik (karışık pr~g

ram • PJ. 
19 00 Progam 
19 05 Müzik Rossini sevilya 

berberi operumın üvertürü -Pi. 
19.15 Turk müziği ( İncesaz 

fasl) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ye meteoloji heberleri. 
20.15 Konuşma (Doktorun sa• 

atı. 

20 30 Tür:C müriği 
1 - Uşşak Peşrevi. 

2 - Arif bey Uşşak şarkı -
bir melek sima peri gördüm. 

3 - Şevk i bey· Uıak şarkı
Düç.ırı hicri yar olalı. 

4 - Ut taksimi. 
5 - Mahmut Celalettin paşa 

• Uşşak şarkı - Nari firkat, 
6 - Muıtafa çavuş - Uşşak 

şarkı • Canım tezdir sabrede· 
mem. 

7 - Şevki bey • Hicaz şar· 
kı • Bilmiyorum bana noldu. 

8 - Ref ık Fransa - Hicaz 
şarkı - Cihanda biricik sevdi
ğim sensin. 

9 - Refik Fersan • Hicaz 
şarkı - Göğsümden kaçip gittin. 

10 - Şemsettin Ziya - Şeh
naz şarkı - Denizin dalgasını 
dinliyorum. 

21.10 Konuşma 
21.25 Neşeli Plaklar - R. 
21.00 Müzik (küçük orkestra 

• Şef : Mecip Aşkın ). 
1 - Heinz Munkel • Vene -

dik hatırası ( Serenad ). 
2 - Beethoven - Op. 27 No. 

2 Mehtap sonatının adaciyo 
sustenutosu. 

3 - J. Rtrauss - Hayat size 
neşe versin. 

4 - Christian Rymiog - En
termezzo. 

5 - Beetboven • Patetik so· 
nalının adaciyo kantabilesi. 

6 - Ericb Trapp - Fujisa· 
nın etrafında müzik sesleri 
( Fantezi ) ( 

7 - Humphries - Maziniu 
böl yaları. 

8 - Leopoldl - Yeni dünya
nın eski şa r kıları. 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esha::n, tahvilat, kambi· 
yo • nukut borsası ( Fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband- Pi ) 
23 55-24 Yarınki proğram. 

Aydın icra memur
luğundan: 

939/1856 
Alacaklı: Aydında tüccardan 

mevlut Uslu. 
Borçlu: Aydan hacı ı\li oba· 

sından Salih kızı Hatice. (Ayşe 
ver esesin den~ 

1 - Satılan gayrı menkul: 
Tapunun teşrini;sani 930 tarih 

ve 15 numarasında kayıtlı kara
bağ çılınbız mevkiiade tapuca 50 
dönüm ve ayoen metre murab
baına çevrilişin::le 4 haktar 5950 
metre murabbaıoda ve içinde 
irili uf aklı tahrLinen 750 adet 
meyve veren incir ve 100 adette 
meyvesiz fıdan mevcut incir 
bahçesinin tamamıdır. 

Hududu: Şarkan ve garben 
elif oğlu Mehmed ve kocabıyık 
Osman veresesi şimalen ve ce· 
nuben tarik ile 'çevrilidir. 

Kıymeti: Bu yerin tamamına 
2000 lira kıymet takdir edilmjş
tir. 

2 - Tapunun aynı tarih ve 
16 numarasında kayıtlı karabağ 
cılınbız mevkiinde tapuca 35 dö
nüm ve aynen metre murabba· 
ına çevriliıinde 3 hektar 2165 
metre murabbaı ve içinde tah
minen 320 adet incir ağacı ve iki 
yer odası ve 16 metre murabbam· 
da su havuzu 100 metre murab· 
baında ta, duvar set mevcud 
bahçenin tamamıdır. 

Hududu: Şarkan atanaştau 

metrük olup graben11 muhacır
larından kasap Necati verilen 
bahçe şimalen tarik cenuben 
tahtacı akçeşmeli Hasan ile 
çevrilidir. 

Kıymeti: Bu yerin heyeti u
mumiyesine 3000 lira kıymet 

takdir edilmiştir. 
3 - Tapunnuu eynı tarih ve 

17 numarasında kayıtlı karahağ 
demiryolu mevkiinde tapuca 22 
dönüm ve aynı mıtre murabba
ıoa çevrililişiade 2 hektar 218 
metre murabbaında tarlanın ta· 
mamıdır. 

Hududu: Şarkan ve cenuben 
müesser vcre!esi şimalen koca 
Hasan garben Osman Zeki ile 
çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına 550 lira
dır. 

4 - Tapunun ayni tarih ve 
18 numarasında kayıtlı karabağ 
pilanda mevkiiode 112 ağaçlı 
ve iki dönümden ibaret zeytin· 
liktir. 

Hududu: Şarkan Mehmet zey
tinliği şimalen hanım zeytinliği 

cenuben Hasan zeytinliği ile 
çevrilidir. 

Kıymeti: Tamamına 225 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Sabşın yapılağı yer ve gün 
ve saati: Aydın icra dairesinde 
8/8/939 tarihinde salı saat 15 
de ve temdit arttırması 23/8/939 
tarihinde çaşanba aynı saatte 
yapılacaktır. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma ş a r t n a m e ı i 
ilan tarihinden itibaren 823 
No. dosya ile aydın icra da
iresiuin muayyen numarasında 
berkesin görebilmesi için açık· 

tır. handa yazılı '>lanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/823 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya mılli bir 

( Lütfen çevlrlnlı ) . 

• 
1 
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bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alAkadarlar1n ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul 6zerindeki haklarını bu
ıuıiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden 
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1 HALKEVI 
Dl Bakım· Evi Muayene Saatlan 
~ Muayene ,aaı Saat Doktor arkadatımısıa allı 

(•J 
[+J Pazartesi Operatör Medeni Boyer 

, 2 "'1'100 
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ı Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi ı 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 itibaren yirmi gi1n içinde evra· 

kı müıbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Aksi halde haklan tapu 
siciliyle ıabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

DJ 1 Sab 

m Çarıamba 

3 - 4 

4 - s 

2 - 3 
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Doktor Fuat Bayraktar 
<Cilt baltabkları mutahaa111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&zaçan 

<Gls baatahkları mutahanııı) 

Kitabın adı Yazan Fiyatı it 
·ı 41 Aıkı memnu - Halit Ziya u;akhgil 125 1 

• Sylevestre Bonnarın cl\rmü Anatole France 75 • 
41 Amok Stefan Sweig 25 • 

1 
~ insanlar ilemi Faik Sabri 150 • ~ " 
• Genç kızlara ev İfleri lıkendcr Fahrddin 30 

4 - Gösterilen günde artır
mayıt iştirak edenler arttırma 
,artnamesini okumuı ve Uizum
lu malumatı almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 

f Pertembtı 
r+ı • .. 

4 - s 
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Doktor Mulııin 
<it baatahldarı mutaba11111) 

Doktor Ş.Yket Kırbaı 
<lataal baıtalıklar aıutahan111) 

ti Çocuk oyunları Ahmet . Hidayet 30 1 
ti Çocuk tiirleri ,, ,, 30 

11 Çocuklara küçiik bikiyeler ., ., 30 • 
Sokak çoctiklan ,, " 30 • 
Bahar hikayeleri Kenan Hulusi 2S • 

tJ 1 Seı mecmuası No 1 10 1 • IG Türklük mecmuası No 3 30 

Ancak artırma bedeli muham· 
m n kıymetin yilzde yetmiı 
beşini bulmaz veya satı, istiye · 
nin alacağına rucbani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdii baki 
kalmak üzere artırma on beş 
giln daha temdit ve on beıinci 
giloü ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış istiycni~ 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
aatıı 2280 kanuna tabi olur. 

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

{+) Cuına 4 - S Doktor Mlnif Erma11 
~ 

(•] 
N Cumarteıl 2-3 

5 - 4 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yllk· 
s~k teklifte bulunan kimse arz 
etmiı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemeo on bf'f gün 
müddetle arttırmaya çıkanhp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % S den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

4 kıta gayri menkul yukar· 
da gösterilen 8/8/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
işbn ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 75 ......... 

(Kadın haıtalakları matabanıu) 

Çine belediyesinden 
Çine belediyesince 800 met· 

re ve iki inç kutrunda demir 
su borusu alınacaktır. Muham
men bedeli beher metrHİ 130 
kuruıtur. 4/Temmuz/939 ıah 

günil ıaat 18 de ihalesi icra 
olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere Cine belediyesine mUra
caatla11. 
18 23 27 2 49 

laıtt1u eahlbl ve Umı.ımi Netrlyal 
Müdürü : Etem Mendua 

BHıldırı yer 
<: H P R•aameyl 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine • 

s 
it s 
1 
1 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır i 
C. H. P. Basımevi ı . I ................................... 

Y rcel mecmuaıı No 52 15 
Bu kitaplan Aydında Süleyman Gezer - Osman Sezginer 

• Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taab· • 
41 hn~uı i6nderilir. •• 

t •••••••••••••••••••••••••• 
Sağlık açıldı 

Aydında Haıaa efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıktan ve tontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlil erkek kıldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir . 

.aaııaa.•• .... •• •** .. a..aa.a 

) 6Ay 1 
i Vade ile elbise 1 
:Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
S terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : i Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
4I salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- • 
• mıza elbise yapılmaktadır. • 
• En muteni biçki dikitle ve en özeniıli provalarla mOt· • 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 

ı 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 9 

umanm. • 
K •dın ve erkek terzihanesi .. e Muzaffer Eraydın • 

e Demiryolu caddei:W:ii • ................ •.••• .. 
5 F 

Aydın Vakıflar Aydın Vilayet Daimi 
idaresinden: encümeninden :· 

1 - Maatabsisat altı lira ay· 
lık ilcretli Aydında dükkinöo6 
camii imam ve hatipliği . 

2 - (Cihan zade Mehmet bey 
vakfından Ramazan (paıa) ca
miiode ife edilecek ıenelik 24 
lira maktu ücretli ıifai ıerif 
dersiyeai açıktır. 

1717/939 pazartesi günU saat 
10 da Ayın vakıflar idaresinde 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
hademe nizamnamesindeki ı era· 
iti baiı olan taliplerin evrakı 
mOsbitclerile birlikte mf\racaat-
lars. 74 

Hastanenin 939 mali yılına 

ait 341 lira muhammen bedelli 
Matbu evrakı 2117 /930 tarihli 
pertembe günü· saat on beıte 
ihale edilmek üzere 20 j'DD mOd· 
detle eksiltmeye konulmuıtur. 

Taliplerin yüzde 7,S teminat 
akçalarile sözü geçen gün ea· 
cümene ve fa zla malumat almak 
isteyenlerin her gün encümen 
kalemine müracaatları ilin olu· 
nur . 

2 9 16 20 (76) 


