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39 yılına girerken 
Osman Becerik 

Dün gece saatlerin yelkovan
ları saat 12 üzerinde birleşin 
,ce ~Önen elektrikler, beşer Öm· 

tünün bir yılını daha doldurdu
ğunu bildirdi. Tekrar parlıyaa 
elektrikler de yeni yıla girdiği· 
ıtıizi müjdeledi. 

Fabrika düdüklerinin gecenin 
sukutunu yırtan uzun ötüşleri, 
otomobil koroelerinin şehir so
kaklarını çınlatan arasız cızır

tıları, eğlence yerleriode o da· 
kikada hızlanan cazlar, artan 
neşe, yükselen sevinç sesleri 
hep ne getirdiği belli olmayan, 
neler getireceğini kimsenin bil
mediği yeni yılı kutluladı. 

Yeni yılın cihan siyasetine 
hazırladığı sürprizleri, umumi 
sulh, insanlık ve dünya mede
niyetine yapacağı tesirleri biz 
değil kimse bilmez. 

Yalnız bildiğimiz ve iman et
tiğimiz bir nokta var. 15 cum
huriyet yılında olduğu gibi 939 
yılında da milli bünyemiz kuv· 
vetlenmekte, milli varlığ•mız 

yükselmekte ve milli prestişimiz 
hiç durmadan artmakta devam 
edecekdir. 

15 yıl, her sahada elde etti· 
ğimiz muvaffakıyet ve parlak 
netice ile beslenen ve gün geç: 
tikçe artan milli enerji ve ınilh 
gururumuzla bugünden itibaren 
içine atıldığımız yeni yılda da-
ha parlak ve daha müsbet ve
rimli neticeler elde edeceğiz· 

Geçen yıl hiç şüphesiz büt~n 
Türklük alemi ve halta bOtao 
dünya için feci bir vaka kay
detti. 

Türk ulusunun kurtarıcısı, 
Türk cumhuriyetinin ;banisj, 
dünya sulbunuo koruyucusu ~e 
insanlığın şerefi olan bily~k 
Atatürk, 938 yılında dünya ıle 
alakasını kesti. . 

15 Yıl onun emrinde bu ~ak 
dar bir varlığa sahip olan T~r 
milleti, onun en emin \'C _ra hın 
bir arkadaşı ve en caoh bır .a-
tırası olan Milli Şef Büyük ~s
met İnönünün etrafında tek ın· 
san gibi birleşti. .. .. ., .. 

Milli birlik ve bütunlugun 
sembolü olan Plİlli kahraman 
lnönünün etrafında ve emrinde 
nasıl birleştiğimizi. ~e ona olan 
inan ve gliveoimızı ~aha beş 
gün evvel,· milli iradenın yega
ne tecelli ettiği kamutay .Aalo-
nunda birleşen v~ ~ütün türk 
milleti tam bir salahıyet ve ki-
fayetle teınıil . e~~n ıa!.lav ve 
parti delegelerımızın, mume!sili 
bulundukları 17 milyon türkün 
kanaat, görüş .ve düşünüşlerini 
hakkiyle temsıl ederek ona 
karşı tam bir isabetle izhar 
ettikleri tezahürleriyle bütün 
dünyaya bir kere daha ilin ettik. 

Büyük parti kurultayı ve onu 
takip eden birinci köylü ve zi-
rai kalkınma kongresi, 939 yı· 
lının Tilrk yurdu ve milleti için 
getireceği refah ve saadeti te· 
barüz ettiren en mutlu ve kudsi 
hadiselerdir. 

Ne mutlu bize !.. Bu gün de 
başımızda İnönümüz var! .. 
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Ajansın bir tekzibi 
Milli Müdafafie Maliye vekiletlerin

de değişiklik olacağı hakkındaki 
haberler doğru değil ' 

Ankara 30 (AA.) - Bazı İstanbul gazetelerinde Milli müda
faa ve Maliye vekaletlerinde değişiklikler olacağına ve yeni meh· 
us namzedi listesinde isimleri yazılı olanlardan iki zatın bu "eka
letlere getirileceğine dair intişar eden haberlerin asılsız olduğunu 
Anadolu ajansı beyana mezundur. 

--- . 
Değişmez Şef 

-İsmet lnönünün 
teşekkürleri · 

. Ankara 30 (AA.) - Riyase· 
h cumhur umumi katipliğinden: 

Gumbutiyet Halk Partisinin 
değişmez genel başkanlığına 
seçilmesinden dolayı Reisicum
hur fernet İnönü m~~leketin 
her yerinden bir çok telgrafİar. 
a~~~~tadır. Bu telgr~flarda 
bı .dırılen temiz ve samimi duy· 
~ulardan pek mütehassis olan 
l~~et .İnönü sevgi ve teşekkürle· 
rrnın ıletilnıesine Anadolu Ajan
sını mem11r etmişlerdir. 

Fransız ~ Sürye 
Muahedesi 

. ~n.kara 30 (A. ı\.) - Paristen 
bıldır ldiğine göre Fransa hüku-
meti ayan ve mebusan meclis
leri harbiye encümenleri tara·-
fından tasdiki reddedilmiş olan 
1936 tarihli Fransız Sürye mua
hedesi yerine kaim olarak yeni 
bir nıuahedenin esaslarmı kazır
l~mak üzere yakında Süryeye 
hır komisyon göndermek niye
tindeclir. 

-~-

İsmet lnö~ü 

Bügük ve Milli Şef imiz 
İsmet lnönü 

Cumhur raisimiz 
Ankara 

Parlimiz Büyü~ Kurultayın
ca değişmez Şefliğimize se· 
çilmenizdt!n Aydııı İli partili· 
lerinio duyduğumuz büyükse· 
vinç ve güveni asla sarsılmaz 

_ _ ~ağlılık ye engin tazimlerimle 
Lf.lrzey,lerim. . 

_ /I.bag ve 
C. H. ,.P. llyöo.kurul 

Başkanı 
Ô. Günday 

Celal Bayar 
Başvekfl 

Ankara 
Milli ve Büyük Şefimiz ta 

rafın dan tekrar partimiz umu· 
mi başkan vekilliğine seçil
menizden Avdm İli partilile· 
rinio duyduğu sevinç ve şük
ran hislerimizi derin tazimle
rim'e arzey?eri~ 

ilbay ve 
C. H. P. l lgö.nkurul 

Başkanı . 
Ö. Günday 

Sayın Dr. Re/ ik Saydam 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. 

Genel sekreteri 
Ankara 

Irak Sefirini Kabul Partimizin Büyük Kurulta-

i ...... 

lstanbul -Bertin 
• 

Hav·a . seferleri tekrar başlıya-cak 
Bir Alman şirketi hükümetimize müracaat etti .. 

Ankara 31 - Haber aldığı
m1za iÖre Birlin Belgrad bava 
seferlerini yapmakta olan Lük
san da nakliyat şirketi bu sefer· 

}erini lstanbula kadar iemdid 
etmek içln hükfımetimize tek
lifte bulunmuştur. Nafıa veka-

leti müzakerata girişmek üzere 
salahiyettar mu r ahhaslarıoı. gön
dermesini şirkete bildirmiştir. 
yapılacak müzakerele netices n
de bir anlaşma elde edildiği 

tekditde önümüzdeki ilk ltalaar· 
da İstanbul. Balkan Me Aw;11pa 
seferi : ri tekrar .c baf4yo.ca1'tır. 

Bu anlaşma bir ialıiaar aıalıi· 
y,etinde olmayıp biikOmcr.bet· 
ka bit şirketle4e anlqma Jf P· 
mak selahiyetini haiz bulun -
makt . dır. Başka şirketl.Uden de 
bu husus hakkında tekfıfler 
vukuu umnlmaktadır." Hava •e
ferleri garpte lstaııl>ul, cenupta 
Adana ve farkta Vana·•akliyat 
yapac"ıklardır. 

Denizaltı gemisi ,inşaatında 
Almanya İngiltere ile müsavat istiyor 

Londra 31 -Almanyanın Denizaltı gemisi inşaatında l~giltwe 
ile müsavat istemek kararı burada aşikar bir hoınutsuzluk lıaaıl 
esmiştir. · --------

Macaristan ve ÇekoslaNiky.aHa 
lJmumi_af 

Prag 31 - Resmi gazt.le Macariatanla Çekoslavakya aı....ııa 
umumi af ilanına dair kararnameyi neşret~tir. Bir. Peşte tf!!gra
fı Macarıstıın hükômetininde askeri ve puletik ıoçlerda1t aalakile 
olanların affını ilan ettiğini bildirmektedir. 

w:;: • __ - -. ---

Ordu Evinde 
• Yeni yıl gecesı 

Şehrimiz ordu evinde tertip 
edilen yıl başı gecesi dün ak· 
şam çok nezih ve samimi büyük 
bir aile grul:>u hrafındn kutlu· 
laDmiştır. 

Toplantıda İlbay, komutan, 
adliye erkanı ve lir çok davet· 
li memurlar ha.zır bulunmuşlar· 
dır. Gece yarısına kadar devam 
eden toplar.tıda muhtelif eğlen· 
ce ve piyangolarla iyi ve şen 
bir gece yaşatılmıştır. -···-

itizar 

P. İlyönkurulumuz 
Araların.da · ş .. böl.ünıü 

yapıldı 
G~enlerde toplanan ıpar~

. miz ilyönku.rulu toplanaralr, a · 
ğışm m ve nkreterliğe'-Bay Ha· . . 
lim Aysfn, Aydın Hilkeyi baı· 
kanlığına da Bay Neı'er·Alskor 

tekrar 'e ittifakla .Jeçilmiıler· 
dir. 

Bundan başka Jlyönkurulwauz, 
parti bizmet talimalumeıiıae 

sekiz büro üıerine .altll'JDU it 
bölümü yapmıtla«lır. Buyurdular yıuca seçilen yeni gen) öiıku

rulumuza Aydın İli partilile-
Ankara 31 - Irak dahiliye rinin büyük ve tarihi vazife- Elektrik fabrikasının tamiri p J tJ• 

nazırlığına tayin edilen Irak k münasebetiyle şehir cereyanı U :ye ıvme 1 
terinde verimli başarılar dile J 

sefiri B. Naci Şevket bu gün 1 k . · kesildiğinde elektrilile çalışao ka"' gı"" t levhaları ,erini yüre ten sevgı ve •ay- b 
saat 16 da Reisi cumhur İsmet :itüo müe11seseler gibirmatbaa .. 
1 gılarınıla arzeylerim. d f ı· t' d b nönü tarafından kabul edılmiş ilbay ue m zın a gece aa ıye 1 urmuş Pul ve kıymetli klğıt i are-
vedanamesini takdim etmiştir. J ve bu münasebetle mecburi o- sın· ı' Lavı' . ..ıiikkinlarına asılan 

C. H. P. lgönkurul 1 k t · ü ı· t' 11 ~ 

0
•• ~--- Başkanı ara gaze emız on g n ın ışar levhaların Belediyelerce ilin 

v t J • • • etmemiştir. gre men erımızın OM o·· d Ok d d re .. ..nı'ne tabi tutalmıyaoaO. ka· , . un ey uyucularımız an özür i- .,.., •· 

yılbaşı toplantısı .., . ..- . v - • _.. ~. ,...__... • ..- 1-=er=iz=. ====;:::=;::=;:;=:===~~rarlaşhnhnışttr. 

Dün gec~ şehrimiz ilk ve y 1 L- B A ş J 
orta okulları öğretmenleri aile- . . . _ 
leri de beraber olduğu halde 

~~1~:~~:tı s~~;:::: y::~~7ı: Pı·yangosunda Kazanan T~~lilı~ler 
nezih eğlencelerle karşılamışlar- · "-

~~;etJ o:!~:~::şluır~O ze yakın . 245•7---3-..._.l ___ .. 7 .. ,•s-s•s--m: 
Proğrama Bay Tuğrul Akayın ı Numaralı bilet 

yeni yılı kutlulama söyleviyle 150,000 
başlanmış böylece geç vakt~ t numaralı bilet 24481 
kadar ıamimi bir hava yara· 5 o o o 00 
tılml§tır. Numaralı bilet 

.............................. ' 100,000 i Aydın ı Lira kazanmıştır. 
ı Yeni yılın bütün Türk i 31,027 29,831 
ı ı N ma b bilet Numaralı bilet 

milletine kutlu ve mutlu u ra i olmasını diler. i 200,000 70,000 
.............................. lira kazanmıştır. lira kazanmıştır. 

i4415 
Numaralı bilet 

6-0,000 
12,692 Nnmara 

50;000 lira 
39,524 Numara 

30,000 lira 
18,863 Numara 

20,000 lira 
16,939 Numara 

15,üüq.lira kazanmıştır 
De...amı .neU •eMWe 
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Çıkmadığımız günlerin 
mühim haberleri 

iç Haberler: 

Reisicumhur İsmet İnönü, Tür
kiye Kızılay cemiyetini yilkıek 
himayeleri altına almak ıuretile 
cemiyeti taltif eyledikleri aibi 
çocuk esirgeme kurumu genel 
merkez heyeti tarafından vuku 
bulan iıtirham üzerine bu ku
rumun da fahri reiıliklerini ka
bul buyurmuşlardır. 

- Matbuat umum müdiirlüğii 
tarafından hazırlanan Türkiye 
tarih, güzellik ve iş memleketi 
adlı ikinci fotoğraf sergisi Da
hiliye Vekili ve Parti Genel 
ıekretari B. Refik Saydam ta
rahndan 24/12/938 tarihinde 
Ankara ıergi evinde açılmııtır. 

- Türkiye futbol birincilik 
müıabakalan için Aydın &TUP 
birinci Aydın spor takımı ile 
Kocaeli grubundan Eskiıehir 
Demirspor takımı, Samıun gru
bundan Samsun idman gücü, 
Seyhan ırubundan Adana id
man yurdu takımları Ankaraya 
gitmiılerdi. 

19 Mayıs stadyomunda yapı• 
lan müsabakalar neticesinde 
Eskiıehir Aydını 2-6, Samsun 
Adanayı 4 .. 1 mağlUp etmiı ve 
Eskişehir takımı ile Samsun ta• 
kımı arasında yapılan final ma· 
çındada Eskiıehir Samıunu 4-5 
yenerek ıampiyonluğu kazan· 
mııhr. 

Gurup birinciliklerini kazan· 
mıs olan Ayd n, Eskiıehir, Sam
son ve Adana takımlarına be
den terbiyesi genel direktö · ü 
tarafından gurup birincilik ku
paları ve Eı~ itehir Demispor 
takımınada Ayrıca Türkiye bi
rincilik kupaıı verilmiıtir. 

Aydm takımı geçen ıab günü 
Ankaradan tebrimize gelmiıtir. 

- Cumhuriyet halk partisi ku· 
rulta}? 26/12/938 tarihinde An
karada Büyük Millet Meclisi 
salonunda toplanmıştır. Hafta
nın en milhim siyasi ve içtimd 
hidieelerden biri olan kurultaya 
375 parti mebusu ile 216 dele
ge iıtirlk etmiıtir. 

Kurultay baıvekilimiz Bay , 

Celil Bayarın bir nutku ile 
açılmıı ve parti tüzliğüniln ge· 
nel baıkanlığına ait hüküml~ri· 
ni şu suretle tadil etmiıtir. 

1 - Partinin banisi ve Ebedi 
baıkanı Türkiye Cumhuriyetinin 
müe11isi olan Kemal Atatürktür. 

2 - Partinin değiımez genel 
Başkanı ismet ln6nildür. 

3 - Partinin deiişmez genel 
başkanlığı aıağıdaki üç surtte 
in bil il ed~bilir. 

A) Vefat 
B ) Vazife yapamıyacak bir 

has! alığı 1abit olması halibde 

C) lıtifa 
Bu Uç ıekilden birisi dolayı

ıile inhilal vukuunda Parti Bü
yük kurultayı derhal toplana
rak partiye menıup mebuslar· 
dan bir zatı değişmez genel 
baıkanhğına seçer. 

Kurultay öğleden evci ve ton
ra olmak üzere iki celse yap· 
mlfbr. Öğleden sonra yapılan 
toplantıda partimizin değişmez 
genel baıkanı Cumhurreisimiz 
ismet lnönll çok mühim bir nu· 
tuk irat etmişlerdir. 

Kurultay Parti Genyön ku
rulunuda seçtikten sonra vazife· 
sini bitirmiı. 

- 27 /12/938 Salı günü An· 
karada birinci köy ve ziraat 
kongresi toplanmıştır. 

Kongre ayın ~O uncu ~ünü akıa
ma kadar dört gün devam etmi~ 
tir. Ve milli davalarımızın ba· 

tında gelen köy ve zirat kal· 
kanması etrafında esaslı karar· 
lar ittihaz eylemiştir. Kongreye 
1000 çiftçi ve köylü, 350 mebus 
500 kadar muhtelif vekiletler 
menıupları iıtirik etmişler ve 
bu muaızam kalabalık etnoğraf
ya müzesinde bulunan Atatür· 
kün tabutu 6nilnde bir ihtiram 
geçidi yapmıılardır. 

- Ebedi Şef Atatilrkilu An
karaya ilk geldikleri gilnün 
19 uncu yıldönUmü münasebe
tiyle Ankara halkevinde bir 
Atatürk gecesi yapılmıtbr. 

Sinema, Tiyatro 
Bilet Ücretlerinde Yeniden 

Tenzilat Yapılacak 
Tiyatro ve ıiaema bilet be~ 

dellerinden devlet ve belediye
lerce alınmakta olan ve miktan 
.bilet bedelinin yilzde 21 .. 28 
zine kadar çıkan damia, tayya
re ve beleriye reıimleri1e darül
aceze hi11cleri birleştirilmek su
retile reıim miktarlan yüzde 
ona indirilmiıti. 

Bu tenzilat balkın bedii, fikri 
ve eğlence ihtiyaçlannı tatmin 
eden ıinema ve tiyatroların halk 
tarafından ucuz olarak görüle· 
bilmesinin temini için yapılmıştı. 
Devlet ve belediyelerce yapılan 
bu fedakarlığa karıı sinema sa
hiplerinin sinema ücretl~rinde 
münasip miktarda tenzilit yap
maları icap ediyordu. 

Haber aldığımıza göre Maliye 
vekaleti u huıua tetkikler 

1 
yapmıı ve bunun neticesini Da
hiliye vekaletine bildirmiıtir. 

Maliye veklleti ez cOmle fU 
mütalaaları Hrdetmektedir : 

" Bütün bu tetkikler devletçe 
yapılan fedakirlığın tamamen 
mutavassıtlar lehine gayri meıru 
bir kazanç temininden baıka 
bir fayda temin etmediğini gös
termektedir. Bu hale nihayet 
verilmesi ve kanunun maksadı-. 
nın yerine getirilmesi belediye-
lere terettüp eden en ehemmi
yetli vazifelerden biri olduğun· 
dan belediyelere bu hususta icap 
eden tebligatın yapılması ve 
nazar dikkatlerinin celbedilmesi 
kanunun istihıali noktasından 
lüzumlu olduğu miltalia edil
mektedir. " 

Dahiliye vekileti, Maliye ve· 
klletinin bu tetkikini viliyetlere 

Parti ile Devlet idaresinin 
birleşmesindeki yüksek mana 

Prof. Vasfi Raıit Sevig ~ 

Ankara Polis Enstitüsünde verdiği 
konferansta bu mevzudan bahsetti 

... 

Halk Partisi, isminin de ifadı 
eylediği llzere bir partidir, Çnn 
kil muayyen siyasi kanaatlere 
dayanan bir teıekküldilr. 

Dilnyanın her tarafında par• 
tiler demokrasinin icabı olarak 
vücuda gelir. Efkarı umumiye 
tek bir tarzda tecelli edemez. 
Ayrılıklar göstermeğe mecbur
dur. Her bir ayrılık, efklrı u
mumiyenin her bir tecelli tarzı 
bir partiye vücut verir. Dünya· 
Dln her tarahnda partiye efkirı 
umumiye vücut verir. Yalnız 
cumhuriyet Halk Partisi bu u
mumi kaideden ve doğuttan 
aynlır. 

Cumhuriyet Halk PArtiıin\n 
esas prensipleri halk tarafından 
Şefe kabul ettirilmedi. Şef ta
rafından halka kabul ettirildi. 
Nutkun Halk Partisinin· tetkilioi 
anlatan sayfalannı okuyunuz. 
Göreceksiniz ki Şef kaatlerini 
evveli "9 umde" nin içinde pek 
muhtasar bir surette ifade eyle· 
miştir. Milleti evveli bu umde· 
lerin etrafında toplamııtır. Hi
lifetin ilgası, cumhuriyetin iliDJ, 
medreselerin, ıeriye vekilctinin 
ortadan kaldırılması ıapkanıa 
giydirilmesi bu umdelerde zlkre
dilmemiıtir. Atatürk nutkunda 
"bunlarnı yapılmasından binne· 
tice millet memnun olacaklır,,der. 

Halk partisi aziz vatanımızın 

selimetini temin edecek olan 
inkiliplan yaparken irticala 
karıılaııyor. lrtici Cumhuriyet 
terakkiperver fırkasında kendi· 
ıine bir istinat noktası buluyor. 
Serbest fırka elemli bir tecrü· 
be teıkil ediyor. Binaenaleyh 
inkilip hareketinde dahi istik· 
lil hareketinde olduğu gibi bil
tiln balkı bir mUşterek emelde 
birleştirmek lizım geldi. Şefe 
istiklal hareketlerini muvaffa
kiyetle neticelendirebilmeainde 
devlet daire ve makamları ka
dar Rumeli ve Anadolu Milda· 
f aai hukuk Cemiyetleri de yar· 
dım eylemiıti. lnkilip iUküsünü 
devletle beraber paylaıan cum· 
huriyct halk partisi devlet ile 
birleştirildi. 

Böylece efkirı umumiyenin 
ayrılıklar göstermesinin, yeni, 
bir terakkiperver cemiyetinin, 
bir ıerbest fırkanın çıkmasının 
önfine geçildi. Tilrk halkı tek
rar inkılap ülkilsilnün etrafında 
bir birlik teşkil eyledi. 

Devlet ile partinin birleşmesi 
ne devletin partinin içinde eri
mcsidir; ne de partinin devletin 
herhangi bir dairesi haline gel
mesidir. Y erleımit olan devlet 
ile parti, ferdiyetlerini, benlik
lerini olduğu gibi muhafaza ey
lemektedir. Devlet ile fırkanın 
birleımeıi, bir hukuku dllvel 
tabirini kullanarak diyeyim ki 
bir ittihadı şahsi ıeklinde ol
muıtur. 

bildirmiı, sinema ve tiyatroların 
halk tarafından ucuz olarak 
görUlebilmeıini temin için bizzat 
alakadar olmalarını ve netice
sinin vekalete bildirilmesini iı· 
temiıtir. 

iki mtıstakil devlet kendile
rine mtııterek bir hükümdar 
seçerler ise.:iki müstakil devle
tin kıralları aynı adam olursa 
o iki devlet arasında ittihadı 
ıahsl vardır deniyor. Devlet ile 
parti her iki Şefin idaresi altın
da bulunmakla birleıirler. Dev· 
let reisidir. Teşkilatı esasiye 
kanunumuz birleımeden eskidir. 
Parti tüzüğii yani teşkillt nizam 
namesi partinin daimi reisi ola
rak Atatürki kabul eder ve in
hilal halinden asla bahseylemez. 
Tüşkilih esasiye kanunumuz 
devlet reisliğınde esefle karşı
lamakta olduğumuz inhilil ihti
malini derpi' eyler veclisin der· 
hal içtima ederek ve meclisin 
derhal içtima ederek azalarından 
birisini Rdsicurnhurluğa intihap 
eylemesini emreder. 

Meclis mı.: mleketi ve milleti 
büyük ıahsiyetinin etrafında 
tam bir vahdet halinde toplı
yan milli Şef İnönünü Reisicum
hurluğa intihJp eyledi. Bir kaç 
gün sonra toplanacak kongre· 
nin de müıarünileyhi Halk Par· 
tisi Reiıliğine intihap eyliyece
ğindcn filphe yoktur. Eğer tü· 
zilkte bir değiıiklik yapılmazsa 
Şefi intihap eylemek hakkı kon
grede deiil, meclistedir. Mecli· 
ıin intihap eylediği Reisicumhur 
Partinin de şefidir. Bu düşün
celerinumumi bir kıymeti yok
tur. Şef partiyi intibabatta ga· 
lebeye götürebilecek olan zattır. 
Bu zat meclisin içinde de dııın
da da ıeftir. 

Mecilsin Reiıicumhurluğa bu 
zatı intihap eyliyeceğindc asla 
fÜpbe yoktur. Şef ne hükümeti 
nede partiyi bizzat idare eyle
miyor. Umumi reis vekilliğine 

seçtiği zatı kabinenin baıına 
getiriyor ve partinin idaresini 
valilerin şefi olan dahiliye veki
line bırakıyor. Vilayetler idare 
heyeti azllarından biri valiliğe 
getirilmiyor; vali viliyetler ida· 
re heyetlerinin başına geçirtili· 
yor. 

Ayrı ayrı vazifeleri olan dev
let ile parti biribirinden ayrı 
taazzuvlardır. Halk partisinin 
içinde ve onun yilksek ıcfinin 
etrafında toplanmıt ve birlik 
teşkil etmiı olan halk efkirı
umumiyeıinin dağılmamasına ça· 
laımak halk partisinin esaslı 
vazifesidir. Üniversite inkılap 
kürsOlerioe ıeçtiği çok kıymetli 
ilimlerle gençlik kütlesine inkı
lap irfanını saçmakta ve inkı
lap terbiyesini vermektedir. 
Aileler de bunu yapmaktadır. 

Büyilk vatanperver Rifat Bö
rekçinin ıevk ve idaresi altında 
çalııan vaızlar da camilerde bu 
vazifeyi görmektedirler. Polis 
Enstitüsü dahi proğramındaki 
derslerden baıka cumarteıi kon
feranıları ile bu talim ve ter
biyeyi yapmaktadır. Fakat talim 
ve terbiye sahasının dışında ka
lan koca kütleyi talim ve ter
biye eylemek Halk Partisinin 

, vazifesidir. Parti bu vazifesini 
ifa ederken Halkevleıinden mil
him yardımlar görmektedir. 

-
RADYO 

1/1/1339 PAZAR 
ANKARA RADYOS 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes 1120 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Müzik ( oda müziği· 

13.00 Saat, ajaos haberi 
meteor· Ankara. 

13 10 Türk müziği ( Pi ) 
14.00 Konuşma ( ev ka 

saati ) 
14.15 14.30 Müzik ( opc 

ıelksiyonları ) 
17 .30 Müzik ( da~slı pa 

çayı ) 
18.30 Saat, ajans haberle 

meteoroloji. 
18.40 Türk müziği ( inces 

nibavend faslı ) 
19.30 Türk müziği ( muhtel 

okuyuculardan seçilmiş eserler 
( Müzeyyen Senar, Mustafa Ça 
lar, Radife, Muzaffer llkar, Se 
mabat, Mahmut Karındaş, Safi 
ye Tokay, Sadi ) 

20.15 Konuşma (çocuk saati 

20.30 Müzik ( Riyase. Cumhu 
Bando. Şef : Ihsan Künçer ) 
1 - Marş Aus eigener kr• 
( T. Ruprebt) 2 - Süit oryan• 
tal 1 - Hint dansözleri. il - Gan) 
kıyılarında. Ill - Mısır dansözleri. 
iV - Yürüyüş. 3 - Noel gecesi 
senfonik şiir ( J. J. Kayan ) 4 -
Norveç - rapsodsi. 1 • adantino, 
il · Presto ( Lalo ) 

21.15 Saat, Esham, Tahvilat 
Kambiyo • nukut borsası (fiyat) 

21.25 Müzik (karışık proğram 
Pi ) 

21.35 Müzik (küçük orkestra) 
1 - Düğün marşı - (Mendelson) 
2 - ikinci macar rapsodisi (List) 
3 - Kas nua zet balesinden -
Arap dansı ve çiçekler valsı 
( Çaykovski ) 4 - .Rus halk 
ıarkıları ( O. F etras ) 5 - Ka· 
rakteristik parça ( Breyht ) 6 -
Paris - vals ( Valttöyföl) 

22.45 23 Son Ajans haberleri. ..... 
Daladye 

~·-

Korsikaya gidiyor 
Paris 31 - Baıvekil B. Da

ladye pazar günü sabahleyin 
T olona gidecek ve oradan Kor· 
sikaya gidecektir. B. Daladya
nm refakatında yalnız kalem 
mahsus müdOril bulunacaktır. 

İran Hükumeti 
Fransa ile diplomasi 
münasebetlerini kesti 
Tahran 30 (A.A.) - İran 

Hilkiımeti Fransız matbuatında 
çıkan bazı makaleler doliyuiy · 
le Fransa ile diplomatik müna
sebetlerini kesmiş ve İranan 
Paris elçisi keyfiyeti resmen 
Fransa hariciye nezaretine hil
dirmiıtir. 

Pariı 31 - Fransa hükümeti 
İran hükômetile dip'omatik mü
nasebetlerinin kat'i surette ke
silmesine mani olmak üzere 
Fransa maslabatküzarını Şah 
nezdinde teşebbüste bulunmağa 
memur ettiği ıtalibiyettar ma
hafilde söylenmektedir. 
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O C. H. Partisi Aydın İlyönkurulunun 
....... 937 ve 938 yılları çalışma raİ>orudur 

Yılbaşı piyangosu 
Baştarah 1 lci 111yfada 

Nazilli s11 lama 
Kooperatif indeıı 

Esas mukavelemizin 67 inci 
maddesi icra vekilleri h eyetinin 
19/1/938 tarihli toplantısında 
aşağıda göseterildiği üzre tadil 
edilmiştir. keyfiyet ilan olunur. 

R 
osv -4-

500 bin liralık büyük ikrami· 
yenin 24,573 uumaraya isabet: 
etmesinden niha, etleri 73 nu
mara ile bit.;n biletler 1000 
lira mükafat alacaklardır. On· 
da bir biletlere yüzer lira veri 
lecektir. 

~GU Parti kongreleri : 
120 J{ Halkın D~vlet idaresine işti-
95 K rakini ve Devlet işlerinde hal-

kın umumi arzu ve ihtiyacının 
h-k· 165 K a un olmasını ocakalardan baş-
layan parti kongreleri temin 
eder. Kemalist .. . b" 

iziği·f ··ıc f re1ımıo en u· 
yu vas 1 ve ona dünya demok-

aberlc rasileri arasında en muvaffak 

yeri temin eden nokta, bütün 

Pik) d ~kilap ve ileri hamlelerinde 
a ' ızıoı rnilli şuurdan milli ida

reden almasıdır. 
oper k' ~u itibarla, ilimiz parti teş· 

ılatı her yıl olduğu gibi bu 
paıt yı~ da gongrelere gereke ehem-

rnıy t· 
b 

e ı verdiler. Her ocak, ka-
erleı nun 'l a k 1 • ve ı çe ongre erınde yük-

~eh kademeden arkadaşlarımız 
cess bulundular. Çoğunda da bizzat 

ulundum 

hteh l<ongremiz.io tetkik ve müza-
erler keresine arzolunan dilek mec
~ Çağ nıuamız, halk ihtiyaç ve dilek-
' s~ letini tesbit hususunda partili 
Safr arkadaşlarımızın nekadar hassas 

da\7randıklarını gösterir. 
saati) Kongre seçimlerinin tesirsiz 
mhu. \>e pürüzsüz yapılması hususun· 
çer J da aldığımız sıkı tedbirlerse, 
krs sayın delegelerce yakinen ma

·yan• lürn bulunduğundan izaha lüzum 
Ganj iörmiyoruz. 
deri. .. Yönkurullarımız fle başka 
ecesi odevleri: 
4- ilimiz parti teşkilatında faal 
tino, Ödev alan bütün arkadaşlarım-

ızın vaziyetlerinin tüzügümüzün 
iJat 146 ıncı mar:ldesine intibak et

rat) tirmeleri hususunda hassasiyet
ram le durduk. 

iş talimatnamesi ve iş bölümü 
İl, İ 'çe ve bazı kam rnyönku

ra) 
tullarımız, 932 yılında çıkarılan 

on) hizmet talimrtn amısine tevfi
ıst) 

kan aralarında iş bölümü yapar-
n - l Isı ar. Bu yıl genyönkurulumuca 
lk Yapılan yeni taliman hükmüne 

, uyulmuş, gerek yönkurul arka-
.a-

daşlarımız aralarındaki iş bölü· 
nıü ve gerekze arşivlerimiz bu· 
na göre tanzim olutı muştur. 

ri. j k l /gön uru toplantıları : 

J 

İlyönkurulumuz iki yılda 81 
toplantı yapmış ve bu toplantı
larda 3 71 karar ittihaz oluıımuş· 

tur. 

Çalışma raporları: 
ilyönkurulumuz, ilk gününden 

beri olduğu gibi son iki yıl 
içindede tüzüğün 86 ncı mad · 
desinin emrettiği çalışma rapor
larını, bize bağlı ilçelerden ek
siksiz alınmış ve genel sekre· 
terliğe muntazaman ve gününde 
gönderilmiştir. 

Teftişler : 
Geçen sene ilyönkurulumuzla 

ilçe ve kamunyönkurullarımız, 
Halkevlerimiz ispekter saylav 

Dr. Şükrü Şenozan tarafından 

teftiş edilmiştir. Bütün ilçeyön· 
kurullarımız lcendilerine bağlı 
kamun ve ocakların muamela· 

tını her yıl muntazaman gözden 
geçirdikleri gibi, İlyönkurulu
muzda hçeyönkurul ve Halkev
leri işlerini her sene sonunda 
düzenli olarak teftiş etmiştir. 

Büro çalışmaları : 
Geçen kongre rapo~umuz~a 

daha emniyetli ve partık şekıl-
d d.. koydugv um uzu ve tak-

e uzene ,v• . b'' 
. tt' ~. . . bildirdıgımız u-

vıye e ıgımızı t 1• .. "k ve a ıromuz1 tamamen tuzu 

1 
mat hü~ümleri dairesinde çalış 
mtş, bütün defter, kayıt ve ar
şivi bu esaslara göre tanzim 
edilmiştir. Son iki yılda 3400 
evrak girmiş ve o kadar evrak· 
ta çıkarılmıştır. Genel sekreter· 
liğimizden gelen 134 genelge
den 67 tanesi ilçelere 62 adedi 
kanunlara 9 adedi de ocaklara 
kadar yayılmı~, bunlardan başlıca 
İlçelere 79, kamunlara 35 ve 
ocaklara kadar da 5 adetki 
ceman 119J tamim ilyönkurulu
muzdan resen yazılmıştır. 

Partililer arasını telif : 
Partililer arasında çıkacak 

her hangi bir lanlaşamamazlık 
karşısında ara bulmuk hususun
da tüzüğün Lize tahmil ettiği 
ödevi yapmamızı icabettiren bir 
hadise zuhur etmediğini şük
ranla bildiriyoruz 

itibari kamun/ar : 
Örgütümüzde evvelce yapıl

mış olan itibari kamunların, bu 
günkü çalışma ve ilerleme icap
larına yarayacak vasıfları bu
lunmamasından, geçen ve daha 
evvelki il kongrelerince kaldı
rılmaları için ilyönkunılumuzca 
gereken teşebbüsün yapılması 
kararlaştırılmıştı. Filhakika 0 . 

mulan faydayı vermedikleri yıl
larda yap ılan tecrübe ile sabit 
olan bu kamunların bazılarının 
kaldırılması hususyndaki teşeb
büslerimizi tekrarladıksa da he· 
nüz mü~bet bir netice alamadı

10000 lira kazananlar 
13432, 11092, 18948, 5655 
15718, 29113, 20800, 25259, 
12472 

5000 lira kazannnlar 
14511 25430 30012 25730 20524 

678 39559 3236q 30890 15834 
19293 36794 10437 13009 1113 
2850 27449 

200 bin liralık ikramiyenin 
isabet ettiği 31,027 numaralı 
biletin 25 aş ağı ve 25 yuakarı 
numaralar beşer yüz lira mü
kafat alacaklardır. 

Nihayetleri 2 ve 9 rakamiyle 
biten ve ikramiye isabet etm~
miş olan bütün numaralar t llişer 
lira amorti alacaldardır. 

~·--
Denizlide Feci 

bir kaza 
1 ölü 3 yaralı var 

Denizli 31 - Elektrik santı · 
ralında vukubulan bir kaza ne· 
ticesinde bir kişi ölmüş ve üç 
kişi yaralanmıştır. 

Zayi 
1929/1930 Ders yılında Aydın 

orta okulundan aldığım diplo· 
mamı kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü kalmadığını ilan e-
derim. Köşk 

Madde 67 - Ortaklığın ge· 
liri alınacak sulama ücretinden 
ibarettir. 

Oı tak lığın masrafları, 
1 - Memur ve müstahdemi· 

nin maaş ve ücretleri, icar ve 
teshin ve tenvir ve im tasiye 
gibi idare masraflarıdır bu mas
raflardan başka tesisattan % 8 
ve demirbaş eşyadan % 10 sa
bit amorti yapılır. 

2 - Bir senelik masraflar ye
kunu bir senelik vaı idattan çı· 
karıldıldan mora kalacak mik· 
dar kazanç itibar olunur. 

İbşu kazançtan: 
1 - % 10 İhtiyat al(çesine, 
2 - % 5 İdare meclisine, 
3 - % 1 Murakabe heyetine 
4 - % 5 Memur ve mütah-

demine, 

5 - 0 
o 25 Sermayeleri nisbe

tinde, 

6 - % 54 Kooperatifle yap· 
tıkları iş nisbetinde yine 
orf aklara. 1020 

Aydın tapll sicil 
M11hafızltğından 

ğınuzı kaydederiz. Enver Aysever 
~----:----::b:--~~~~~~ ~ ;-;--;;;;;m;;;;;--.;;;-..---...iiiiiiiiii ........... ~ 
Paris üyük elç1mi7. Çine Asliye Hukuk 

Bey köyünün kayırlık mevki
inde doğusu kocakulak Meh·11et 
batısı kccakulak Sül~yman ku
zeyi gürgöı: Ahmet güneyi biti 
oğlu İbrahim ve'"esesi bahçele
riyle çevrili 22 dönüm fidanlıkla 
56 C:önüm tarla h~cı ışlak hacı 
Alinin iken 50 - 60 sene önce 
ölmes'Ie evladları Mustafa ve 
Mehmed ve hatice ve Fatmaya 

Bay Bonne ile görüştü Mahkemesinden : 
Paris 30 ( A. A. ) _ Fransız 938/376 

hariciye nazırı Bay Bonne dün Çinenin Hamit Abat mahal· 
akşam büyük elçimiz B. Fuat lesinde mukim iken teğayyüp 
Davazı kabul ederek kendisiyle eden f ekfur dağlı Sıtkı Tunceli 
~zun müddet görüşmüştür. Çinenin Hamit Abat mahalle· 

1 l 
sinden eczacı Hamdi kızı Hüt· 

ngİ İz başvekilinin müz vekili dava vel<ili Sadık 

R Vural tarafından aleyhinizde 
Oma seyahati açılan Boşanma davasında bu 

Londra 30 (A. A.) _ İngiliz baptaki boşanma arzuhali ile 
b k namınıza davetiyenin ikamet-
aşve ili Çemberlayn ile harici· gahınız meçhul bulunduğundan 

ye nazırı Lord Halifaks bu ayın çıkarılmad•ğı ve dosya meyanın-
on ikisinde Romaya gidecekler da mevcut vesaik mucibince ga-
ve orada iiç gün kalacaklardır. zete ile ilanına karar verilmiş 

Ankarada lı•k olduğundan tayin o1unan 25/l/ 
939 çarşamba günü saat dokuz 
buçukta Çine Asliye Hukuk 

maçları mahkemesine gelmeniz veya bir 
A k vekili kanuni göndermeniz lüzu-

n ara gücü -Demirspor mu ilarıen tebliğ olunur. 

berabere kaldılar 1013 

' ·- • ı .... •• •· • • • 1 • L 

larında yaptıkları tak;i~de h~ · 
tice} e isabet etmiş ve ha ticenin· 
de 40 f ene evvel vefat le evlad
lan Ayşe, Gülsüın ve Mustafa· 
ya kal.Dış ve bunların da yap· 
tıkları taksimde bu yer Ayşeye 
düşmüş ve A> şede 25 yıl evvel 
Hasan Ali oğlu Halil İbrahime 
salm ş ve Halil İbrahim de bu 
defa 350 liraya Mehmet kızı 
Ayşeye satacağınd-ın tesc"l için 

muracaatta bulunmuş ve tı:tpuda 
da kaydı clmadığı il dan 13 gün 
sonra mahallinde keşi f ve tah-

J , P~atı yapılacağından bu müd
det zarfında veya keşlf günü 
m1hallinde bulunacak memura 
989 fiş numarasiyle müracaat-
ları ilan oluuur. 1018 

Ankara 31 - Romen maçı Çine Sllllı hllkuk ınah- Aydınv faJJll sicil ınu-
münasebetiyle tehir edilen lik ı f / d 

l 'ıemesı·ııden 11a ız ıgın an 
m aç arı bu h afta tekrar başla· 1' mış ve Ankarad~ havanın soğuk 938/12 G ·rmencik nahiyesinin pey-

v l 1 Çineııin arap hı" sarı ko"yüııün nirci süleyman evi itti 1Jalinde ve y gmur u o ma sına rağmen 
Aokaragücü ile Demirspor ara- Gedilli mahallesinden Hüseyin kain dogusu peynirci süleyman ve 
sında yapılan maçta 1 - 1 bere- oğullarından Hüseyh oğlu Ka- kara hüseyin batısı yol kuzeyi 
re kalmışlardır. mil. kunduracı mehmet güneyi belediye 

Feci Bir Kaza 
Dalama köyünden kahveci 

Mustafa Ayan adında birisi 
evvelki gün Köşk pazarından 

Dak.maya dönerken mendrese 
gelmiş, gemi karşıyakada olma
sından, gemi palamarını tuta
rak karşıya geçmek istemiş, 
fakat mendresin suları üzerini 
kapadığından palamarı bıraka-
rak suların cereyanına kapılmış· 
tır. 

Kıyıda bulunan [çamaşırlarm
dan feci akibeti anlaşılan za· 
vallının cesedi henüz buluna· 
mamıştır. 

Çinenin arap hisarı köyünün evi ile çevrili 500 M2 arsa ha· 
Gedilli mahallesinden ,.Mustafa 
karısı Cennet vekili dava veki- cı savadan metruk Germencik 
li Sadık Vural tarafından aley- belediyesince istimlak edilerek 
hinize ikame olunan bıksim da· bu defa Ali hoca oğlu Ha· an 
vasında namın1za gönde ı ilen Hüseyin kara zora ihale edıl · 
arzuhal ve tebliğatta jkametga· diğiııdeıı bahsi1e tesçili için 
hınızın meçhul bulnnduğu dos- müracaat edildiğinden tarihi 
yada mevcut mübaşirin meşru- ilandan 15 gün sonra tapu ka-
hatından anlaşılmış ve gazete yıtları mahallinde tatbik ve 
ile ilanen tebliğat icrasına ka- keşfi icra kılınacağından itirazı 
rar verilmiş olduğuudan tayin olanların bu müddet zarfında 
olunan 11/11939 çarşamba günü 
saat dokuz buçukta Çine sulh tapu sicil muhafızlığına veya 
hukuk mahkemesine ielmeniz keşif günü mahallinde buluna-
veya bir vekili kanuni gönder- cak memura 992 fiş numarasiy-
meniz !uzumu ilanen tebliğ olu- le müracaatları ilan olunurı 
nur. 1012 1022 

YOZ: 5 
---- r 

T. C. Nazilli icra dairesi: 
938/2061 

Satılacak gayri menkul : ta• 
punun Teşrinievel 933 tarih ve 
41 No. ve Teşrioievel 933 tarih 
ve 43 No. da kayıtlı Sultanhi. 
sar istasyon caddesi üzerindo 
sağı Abdülcelil ve Dürük oğlu 
Ahmed ~olıı hal~n Ali Haydar 
hanesi arkası müftü oğlu Ah. 
med önü istasyon caddesi ilo 
~ınırlı fevkaui iki oda yanyana 
ve bir sofa olup bir divarla 
ikiye tefrik edilmiş salon ve 
sağ tarafta yani İbrahime ait 
alan yerde bir mutbah ve avlu 
ve sol tarafında Şükrüye ait 
olan yerde mutbah halinde is• 
timal edilen bir oda ve sofayı 
ve a vluyu şamil ve hanenin alt 
kısmında bir maza mevcut ve 
hanenin alt kısmı kargir ve üıt 
kısmı çatı ve üzeri kiremitli 
hararça bir haneden ibaret ol· 
duğu. 

Mt tesarnfları : Sultanhisarın• 
dan Hasan oğlu İbrahim Ôncan 
ve İsmail oğlu Şükrünün ubdei 
tasarrufundadır. 

lşLu hanenin kabili t4'ksinı 
olmadığmdan izalei fUYU surc
tile satılmasına karar verilen 
yukarıdaki evsafa haiz hane 
açık artırma suretile satılma· 
sına karar verilmiştir. 20/1/939 
tarihine müsadif Cuma günü 
saat 15 ten 16 ya kadar Sut. 
tanhisar köy odasında ihale 
edilmek üzere 18/12/ 938 tari
hinden itibaren açık artırma 
yoliyle satışa çıkarılmıştır. Şart· 
name ve sair evrakı mütefer· 
riası 10/1/939 tarihinden itiba· 
ren berkesin görebilmesi için 
açık bulundurulmaktadır. En 
fazla pey koyana ihale edile
cekti ,.. İpotek sahibi alacaklılar· 

~e~ky~r üze~I;J~YH~Vl.rrınf~Ji 
su sil! faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını vaki müsbitelerile 20 
gün içinde Nazilli İcra daire· 

sine bildirmeleri aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin paylaş· 
tırılmasından hariç kalacakları 
ve i ı tifa hakkı sahiplerininde 

ayni surtle hareketleri icap 
edeceği ve taliplerin 300 lira 
pey akçesi veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu icra 
dair .. sine tevdileri ilan olunur. 

Aydın Tapu sicil 
mu Jıaf ızlığ111dan : 
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Aydımn koçarlı nahiyesinin 
Tekeli köyünün yelden mevkiin· 
de doğusu Dede köyden Ali 

karısı Emir Ayşe batısı Meh
med oğlu İbrahim değirmenci 
güneyi Ali oğlu İbrahim kuze

yi Çdebi oğlu Mustafa Ali ile 
çevrili 144 ağaç zeytin ve 200 
delicenin maliki Ali karısı Emir 

Ayşenin olup mezbure namına 
tapuca benzer bulunan kayıtla· 
rı mahallinde tatbik ve huku· 
ki vaziyetinin tesbiti için iian 

tarihinden itibaren 11 inci günll 
mahalline bir memur gönderile
ceğinden sözü geçen bu yerde 
ayni bir hak iddiasında bulu
nanlar varsa 947 fiş sayısiyle 
vc:rinde bulunacak memura mü
;acaatları ilan olunur. 1021 

lıntiyaıt srıhibi ve Umumt Ne9rlyat 
MUdUrU : Etem Mendre• 

Basıldığı yer 
C H P B:uımevl 
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TÜRKİYE 
Pamuklu dokuma ve pamuk ipliği 

Fabrikaları anonim şirkefnden 

Pamuk ipliği satışı: 
12No. Paket 415 kuruş 

Kag&eri bez fabrikası malı 16 '' '' 480 ,, 

Nazilli Basma fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli Bez fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Fiatlarla fabrikada teslim şaıtiyle satılmaktadır. İplik müs
tehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara göndercekleri bedel
leri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi verebile· 
cekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yara
yabilecek pamuk ipliği müstehliklerioin de ithtiyaçlarım yine 
aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri 
ilin olunur. 1-4 1014 

C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından : 
Eksiltmeye konulan iş: Aydında park karşısındaki binanın tadi

len ikmal inşaatıdır. 
Bedeli keşfi : 14164 lira 83 kuruştur. 
Bu işe ait evrak: Eksiltme şartnamesi, Mukavele projesi, Nafıa 

ifleri genel şartnamesi Keşif bülasası, projesi, dosyası. 
Bu evraklar Belediye fen işleri m dürlüğünde veya Parti büro

ıonda görüleb!lir. 
Bu işin ihalesi 12 ikincikinun 939 perşemba günü saat 17 de 

kapalı zarf usulile Aydın Parti lıyönkurul Başkanlığında yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin °o 7,5 muvakkat teminat 
vermeleri ve müteahhitlik vesikası ibraz eylemeleri şarttır. 

Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveline kadar İlyön 
kurul Batkanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 

20 25 2 10 

~Oi'!"IJll:ill~ll'!'ll~~~~~~ ~~ 
lf~ • • • • • • • • • ~ e.trı~dıı:"ııneııı~~" eı;ıeıı~"llı~:nh%ı "':ııı~~. 

! Doktor Şevket Kırbaş f:J 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ı:~ 
• entani hastalıklar mütehassısı r+l 
• ro t Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu [+} 

Süleymanın hanesine naklettim. [+] 
b !'lt.11lsann1 J.A,.. ... :~- ___ ... ıe • • - - ~---.. • Ye llr•., 

t ogıe~en sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ~~~ 
[•] kan, balgam, .maddei g~ita ve her tür_I~ tahlilatı icra r!1 
f+] eder. Veremlılerde fennın en son tedavısı olan Pinomo- [+] 
f•l toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) +J 
~~~~~l!'ll~ll'.:!llllP'IQjil''iQ)iPlli~~~~ll!!'llJl!:!'IJ~ 

~~oıı:.ı,:g~.:.dıı~~~~:.ı.~ıı:ı~ıı:- ~b~~t';iııdl 

. 
Çine asliye hukuk 
hakimliğinden 

938/44 
Çincnin kışla köyünden hacı 

molla Halil zevcesi Fatma ve
resesinden oğlu Mustafa ile 
Koğuk köyünden Veli k:ırısı 
Gül Ayşe ve Hatip kışladan 
Ali karısı Hasibe aralarındaki 
davada, Hatip kışlasının ayı 
ormanlığı namıdiğer kestaneci 
ormanlığı mevkiinde şarkan Ali 
Biçer ve Murat Şanlı garben 
Bekir Alp ve Yusuf Aydoğdu 
ve bodur oğullarından Mehmet 
oğlu Ali Durmaz şimalen Murat 
Şanlı cenuben molla Mustafa 
ve kısmen Murat Şanlı zeytin
likleriyle çevrili 200 ağaçlı ve 
250 lira kıymetli, 

Ve diğer Akkovanlık mevki
inde şarkan Mustafa karısı 
Dudu Ôzdemir ve Osman Şefik 
Erin zeytinlikleri ve Köşk yay-
lasma giden yol şimalen Meh
met karısı Gülsüm Ongay ce-

Aydın vakıflar 
idaresinden 

Abacı oğlu vakfından Dere 
ağzı köyünde iki taşlı bir de
ğirmenin 7/1/939 den 31/5/941 
tarihine kadar icarı açık artır
maya konuldu. İhalesi 3/1/939 
salı günü saat onda Aydın va
kıflar idaresinde yapılacaktır. 

Yıllık muhammen bedeli 600 
liradır. taliplerle fazla malumat 
almak istiyenlerin % 7 buçuk 
muvakkat teminatlariyle Aydın 
vakıflar idaresine müracaatları. 
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ilin 
Nazilli Ziraat bankası karşı

sında Tapucu B. Rağıbın kah
vehanesinde iki adet bilardo 
ehven fiatla satılacağından ta
liplerin mezkur kahvehane müs
teciri İbrahim Mıhçıya müra-
caatları. 1-4 1019 nuben Murat Şanlı ve Osman 1 

Şefik Erin zeytin tikleri yl e çev- !!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!' 
rili ikiyUz ağaçlı ve 250 lira 
kıymetli zeytinlikle~io tapusuz 
zilliyetlikten tescili dava o
lunmakta olduğundan mezkur 
gayrimenkullere tapulu tapusuz 
alakası olanların bir ay içinde 
Çine asliye hukuk mahkemesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1016 1 

:........ Abone şeraiti ........ . 
i Y ıllığ'ı her yer için 6 lira. ~ 
f Altı aylığ'ı 3 liradır. : 
f idare yeri: Aydında C. H. i 
: P. Basımevi. : 
f gazeteye alt yazılar için ~ 
i yazı işleri müdürlüğ'Üf\e, ilan- i 
i lar için idare müdürlüğüne ? 
; müracaat edilmelidir. ~ 
'················································: 

AYDIN SAYI ı 421 
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MEHMET GÜRER 

TECiM EVi 
AYDIN - DEMIRYOLU CADDESİ ~ 32/2 

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 ç1kan plaklar, iğneleri 

bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
mallan eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

ırıAllliUNJ ı·adyo 19f19 model/erile SPARTON radgolaı·ı
mızın geldiğini sayın miişterilerimize iftiharla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 

ımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN: 

arar 
r k kayt 

Evlenme 
Doğum 

deft r er· azırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağ t, ağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

cabu etmez derecede ucuzdur 


