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Viliyet makamı 
Muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi 

hakkında bütün köylere bir 

\ 939 Yıh 
· Hususi muhasebe 

büdcesi 

Köy postaları 
vaktind.e dağıtllacak 

--·-ta~matname gönderdi 38500 lira olarak hazırlanıp 
S dahiliye vekaleti ve vekiller 

eçimler hu talimatname hükümleri dairesinde olacak heyeti yüksek tastikına iktiran 

P. T. T. genel direktörlüğü bu 
hususta tedbir alıyor 

.. 
249

1 •ayılı kay kanununun 3 ı malarından ileri geldiği netice· etmiş olan vilAyet hususi mu-
uvenc~bt~addesinde köy muhtar ıine varılmıştır. hasbe 939 yılı bütçesinin; yük· 

1 ıyar me ı· · · k h t k h l t d"k . l . c ısının azalarının 4 _ Seçim sırasında gözö- se eye ce a u . as ı ve 
ttçı7 ar~ her dört senede bir nünde bulundurulması icap eden iade edilmiş olduğu haber alın· 

P. T. T. Genel direktörlüğü ' 
köylüye ait mektuplarla gazete-

yapı acagı tasrih edilmiş olma- - Sonu 3 Qqcü Sayfada - mıthr. 
~ına göre 935 yılındaki seçimle =::.ı-...;:::::ııı:::m------=-------=----===:::aııı-------------m;;.--=:== 
ış ~aş~na gelmiş olan muhtar ı• h b k •• •? 

lerin köylere gidip gelmesi işi
nin bazı vilayet ve kazalarda 
henüz tedbirlenmediği ve bu 
yüzden köy postalarının aylarca 

~e ıh~~yar heyetleri dört. ıene- spanya ar i sona erme uzere mı. 
k muddetle.ıini ikmal etmi ol-

malarına · t'f ş ve ıs 1 a ve sair su· 
retlerle ·· d 1 • k" 0 ev erınden ayrılan 

•
0
Y muhtarlarının yerlerine se

~~le~ muhtar ve üyelerin de ba-
ıyeı müddeti İkmal etmek üze· 

re seçilmiş: bulunmalarına bioa
~n. 1121929 gününde bütün köy 
ıhtıyar heyeti . . . erının yeniden se-
çım yapın 1 • 

1 _ a ~rı .ı~ap etmektedir. 
b' 

1 
Seçım ıçın şimdiden ted· 

ır a ınarak w 

d' - . aşagıda izah edil-
b ıgı . tekilde 1/2/939 gününde 
k an~ı •~atte yapılacağının bal-

a şımdıden ilin edilerek seçim 
saatının bilinmesi ı· d 

Sahil boyunca harp, bütün şiddetiyle devam ediyor 

lngilterede cumhuriyetçiler lehine nümayişler hazırlanıyor · 

Ankara 19 (A. A.) - lıpan• 
yadan alınan haberlere göre; 
Katolonya cephesinde sahil bo
yunca ıiddetli bir harp devam 
etmektedir. 

Nasyooaliıt tayyarelerin ve 
zırhlıların yardımlarile cumhu
riyetçilerin mevzileri şiddetle 
bomharduman edilmektedir. 

nezdinde t şebhüsatta bulundu
ğu hakkındaki §ayıaları yalan
lamakladırl 

mayişler yapmışlordır. 
Elektrik santralında yeniden 

süisutlar olmuş kanulan bazı 

bombalar vaktiyle ıörülerek 
auikaetın önüne geçilmiılir. 

Polis bavagazı ve elektrik 
müesseslerini kontrol altına al-
mıştır. a.a. 

5 _ 
8 

.. 
1 

azım ır. 
1 

s . ugune. kadar yapılan Hükümet Baselondaki hususi 

l 
eçdımlerde tevali eden şikiyet-

İngiliz sol cenah gurubu la· 
panya lehinde yapılacak pro· 
pagandaya iştirak etmiş ve 
Fransa-ispanya hududunun a
çılması için hükumet ne1dinde 
teşebbüste bulunmuştur. 

Bu gurup, Valansiya limJ?"?ına 
bir gemi yiyecek gönderecekti . 
Cumartesi günü elli İngiliz şeh
rinde cumhuriyetçi ispanya le
hinde nümayişler yapılacaktır, 

Londra 19 (A. A.) - İıpan· 
yada vaziyet gittikçe ehem-

er en kö h h . Y mn tar ve ihtiyar 
eyetlerı seçimlerinde gösterilen 

esaslarının temamen t tb'k' ·r a ı ıne 
ı ına edilmediği, bu halin köy-
lüler. arasındaki bağlılık ve a
~engıni de ihlal edecek duruml 
ıhdas ettiği anla•ılmakt d ar 

3 B 'I a ır. 

d - u vaziyetin daha zı'ya 
e seç' · · -ım ıçın mevzu h"k" l 

tarafından il ili k.. . u um er 
ltö ı ·· .. g oy ıdarelerile 

Y un~o tenvir edilmemesinden 
ve seçıme tekadd·· d .. 
lerde k.. um e en gun-
. k oy muhtar ve heyetleri

nm aouni t db' 1 = e ır erini alama-

makinelerin dört gün içinde bp
lanmasını emretmiştir. 

Aitmiş İngiliz tebaası memle
ketine dönmek üzere yarın Va
lansiyadan bir lngiliz kruvazö
rüne bioeceklerdir 

Londra 19 - Deyli Kronikl 
gazetesi Pirene hudutlarmın 
açılmaması ıçın Çemberlynın 
Fransa hariciye nazırı Bone 

Başvekil ---
Yeni müdafaa vekil ni 

Londra 18 - Kabine, bugün 
toplanarak iki sa .. t beynelmilel 
vaziyeti görüşmüştür .. 

Kabine toplantı halinde iken 
binlerce kişi İspa ıyay yardım 
edelim diye bağırmışlar ve nü-

lngiltere 

miyet kesbeptmektedir. 

Bir taraftan katalonya cep• 
hesinde harp devam ederken, 

diier taraftan İngiltere ve Fran 
sada hududun açılması ve cum-
huriyetçi İspanya alaybine ko· 
nulmuı olan anhargonun kal
dırılrııası hakkında bir ceryao 
başlamıştır. 

Fransız donanması 

Büyük manevralar için 
yola çıktı 

postanelerde kaldığını g6rmÜf 
vu bu husuıu önlemek için kiSy 
postaları hakkında taıkilitına 
tamim yapmıştır. Kay idarel~· 
rinin ça1Jşma11na nizam ve inti• 
zam vetilirken köy postaıı iti
nin de köye ve köylüye külfet 
tahınil etmiyecek surette yapıl• 
masıoa dikkat edilecek ve her 
köyün mutlak surette en az 
bdtada bir defa olıun postaıı 
kaza ve nahiye merkezlerine 
gönderilecek ve buralardan da 
köye ait postanın aldırılmaaı 
temin olunacaktır. 
Köylerin posta İfi.için vilAyetler~ 
tedbir alınırken bir taraftan da 
köylülerin bir çok zahmet v• 
masraflara kathnarak ({ehir •• 
kas.abalara gitmeden mektupla
rını parasız olarak köy katiple
rine yazdırmaları, köy .idarelc: 
rinde posta pulu bulabılmelerı; 
köy postalarının aksamada• 
muayyen günlerinde ve düzeniQ 
de gidip gelmesi ve dağıtılması 
ıuretiyle postahaneleriodeld ku• 
tularda kalıp birikmemesi; kiSy 
posta memvrlanoa ilgili deYlet 
dairelerince ve posta idareleri•· 
ce kolaylıklar gösterilmeıi ve 
cüzdanlannın imzalanmaıı; köy 
posta cüzdan ve çantalarınıa 
zamanınd.t ve l olayca temini; 
postayı gün Un 1e aldırmıyan ve 
zamanında göndermiyen muhtar 
ve kitip1er hakkında kanua 
gereklerine göre ceıa tatbiki 
esbabının temini bu tamimle 
valilerden istenmekte v~ ayrıca 
köy postaları hakkındaki tali• 
matn:ımeler gönde~ lmektedir. D a imi Encümen 

toplandı 

ziyaret etti 942 Roma sergi. 
Ankara l 9 ( A.A.) - Başve- k d k Paris 19 (A. A.) Fransanın ı·} •• k } İ J d 

kil Celal Bayar dün Milli Mü- Sİne İştira e ece Atlaotik ve Akdeniz filoları yon UrU Op an 1 
dafaa Vekaldine g· derek yeni Loodra 18 - Başvekil Çem- Afrika sahilleri ile Cebelüttarık 

B -·•·- vekili makamında ziyaret etmiş berlayo İngiliz hükümetiı icı 1942 
••v elediye daimi encümeni dün ve kendis:le vt!kalet umuru ser,esi Roma Enternasyonal ser-
ogleden sonra Belediye reisi B. hakkında bir saat kadar gö- gısıne resmen iştirak etıreğe 
Etem Mendresio başkanlığı al- rüşmüştür. karar vergiğini Musoliniye bil-
tı.n.da. toplanmış B~lediyenin da- AJ h • • 1 dirmiştir, a,a. 
hı1ı ışıerine müteallik evrak man arıcıye na- Londrada tedhiş 
okunarak karara bağla~ıştı' . V 
K.. . ... ~~,- . 1 zırı arşovaya hareketleri 

boğazı açıklarında yapılacak 

büyük manevralara iştirak et· 

mek üzere bu gün üssü hue

ketlerioden hareket etmişlerdir. 

Akdeniz filosu martın ilk 

günlerinde üssü harekesine dön 

meden evvel şimali Aftika li-

C. H P lıyöokurulu düa ak• 
şam ilbay ve parti başkaoı B. 
ö. Gündayıo başkanhğı lda top· 
lanmıştır. Bu toplantıda. büyük 
kurultay tar.ıfıodan yenıdeıı ıc• 
çilmiş olan genyönkurulun yap: 
tığı iş bölümü hakkında partı 
genel sekrete liğinden geleD 
emir okunmu,tur. oşk ve Karapınar gidiyor Londra 19 (A.A.) - lngilte-K mantarını ziyeret edecektir. a_?1~nları da damı?.lık 1 Berlin 19 (A. A.) - Alman rede bir takım tedhişçiler faa- Digv er taraftan İngiliz anava- İl daimi encümeni 

buga ıstasyonu yaptırıyor hariciye nazırı Fon Ribentrop liyet gösttrmektedirler. Londra-
H da dahil olmak üzere muhtelif tan filosu da Portlaodda toplan· J d 
ü :b~~ aldığımıza göre-, önü- b~d ayın 25 şiode Varşovaya şehirlerde esrarıengiz bomba maktadır. Oradan manevralar top an U 

~ z e 
1 yıl veteriner çalışma- gı Çeceklir. hadiseleri vukubulmakbdır. Bu Akdeoize 'gide- Dün Vilayet daimi encllineıai 

b. rına . cevap vermek üzere tes- ekoslavak hariciye nazırı gün Başvekilin oturduğu evin yapmak üz. re saat 
15

,
30 

da ilbay Ôıdemir 
r~~j=:~eo ç~lişma esasları dai- ~lma: hükkumetinin daveti üze- ci:arında bir infil!_~um~ur. ~ cektir. _ 1 Gündayın başkanhgında toplan-

ve u esaslar mucib' - rıne u a şam Berline gidecek- f ı • d • mış gelen evrak lan karara bağ· 
~= .. ~:~ ~~.!ar~pınar, kkamb~;. tir. lngiliz muhale et ı erı ı' lamıştır. -·- • • 
b k amız ı uga 

a ım istasyonu incı k s· . . k 1 B M mer gıttı . yasına arar ırıncı öy ve ziraat p 1 . . d t• . • . uam 
~crmış vıe merkez köy bürosun- kalkınması ar amento_n.un ıçtıma.a . av.e ını .ıstıyor 1 . Ş·e·h· rim.izde bir. müd.de •• t.denbe: . an usu üne uygun birer k '-' -
ıstemişlerdir. rotu · ;~ : . Londra' 18 - lngıliz muhalefet lıderı Eskı başvekıl Çember-

1 
rı muddeı umumı vekılliıı. yap 

~alama kam ununda da ha- Yazısının dünkü nüshamız- layne bir mektup göndererek İspanyadaki vaziyet dolayısile par- lmak~a. olan B. Muamkmerın 1~~= 1 - h d d ·k· · h f l. d h ı · · d · · t 'it · d'" 1 şehrımızden aynlara vaz'" zır ıgı aber alınmakt an evamı ı ıncı sa i emiz- amentonua er a ıçtımaa avetını ve ngı erenın ıger meme- .. h k t t-
nuniyet uyandırmaktadı:.e mem- dedir. ketlerle birlikte İspanya cumhuriyetine yardım için tedbir alma- başına Bozdogana are c e 

sını istemiştir. tiii haber alınmıştır. 
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5 _:-İyi. ~. şerflitte yonca ve 
kor!nga · .... yetiŞtirenlerio • nakten 
mükafatland;rılması, yeni ihdas 
edilen yoncalıklarıo üç sene 
möddetle arazi 'Vergisinden mua · 
fi yeti. 

düstridin artıklarile hayvan ye · 
mi olarak kullanılması imkanı 

olan tekmil endüstri artıkları· 
nın yem olarak kullanılması, bu 
meyanda bilhassa değirmen, bi
ra fabrikası artıkla rile şeker 

Iabrikalarm
0

d(\ husule gelen pan 
car yongaları ve melasın, yağ 

Kongreler· hazır
lığına başla dı . CD~~~TI::l!~!i."".m:?!mm ... Bl1-

6 - saloıa ve bozuk ismile 
hayvanatriı' başı boş olarak ça· 
yır larda ve sair hayvan yemi 
ekili yerlerde başı öoş gezmesi
ne v~ otl~tılmasına mani o!acak 
tedbirlerin alınması. 

B) İ!!tikbali şamil bu günden · 
alınması lazım gelen tedbirler: 

1 r- Memleketin mera v.e ça
yırla.rınııi s!stemli' surette tetlt ik 
ve t~bitile bu suretle azami. 
istifade çarelerinin araşhrılm.ası, 

2 -:- Daha ,~ başka· işe yarar. 
yem ,.. neöatlarıoın . denemeleri 
yapılarak ahnacaK -neticelere 
göre: memlekete ıyaydmlması, • 

3 - Mümkün · olan yerlerde 
ıuni çayır ve m~ralarm ibda.si
le baki'tDf ve'• ·davamlarının te-
mini, '-.. : " • .· 

4 ~·Memleketteki · t~rla zira· 
atinin muayyen bir nisbetinin 
hay~an ·yemi .•ziraatine tahsisi- . 
nin kantfoi müeyyideletle · temini 

5 1\.:::- ~kilmtsi temin .edilecek 
yem~nebatla1ınin iklimr oopr:.ak, 

· sanayii' p'Ösalarının, balık endüs
türisi ertıklarıl\ın hayvan yemi 
olarak kullanılmasın·ın temini, 

~ 

Haber aldığımıza göre 939 
yılı Jnzılay .kongrelerine girişil
mek üzere hazırlığa başlanmış

tır. 

Kongrelere evela kamunlar
dan ' başlanacaktır. Önümüzdeki 
hafta içinde kamun kongrelerini 
idare etmek üzere merkez idare 
heyetinden, · bayan Humeyra 
çiftçi ile, eczacı B. Şevket Le
vent ve Şükrü Sayan'ın kamun 

İnşaat ilavesi dolay1siyle, te
neffeshanesi, 500 ze varan ta-

. !ebesini İl)tİjıb edememeğe baş· . 
lıyan 7 Eylfıl ilk okuluna, j imnas
tik: oyun ve teneffüs ihtiy_.açla
rına cevap verir şekilde bir 
arsa ieimlaki ve bu suretle in
şaattan arda kalan bahçenin 
tevsii vilayet , daimi epcümenioce 
kararlaştırılmıştır. · · 

935 Son 

Epdüstüt.i . planlar;ı~ ızda na
zarı dikkate alı~an balık unu 
endüstijrisioin gübre değil hay
van yemi . istihsalıne hadim ola· 
cak esaslarla kurulması ve an 
cak bu işe yaramıyanlarının 
gübr:~ olar,a~ ~ullatıılması, kan 
ve saire gibi mezbaha artıkları

l ra gitmeleri merkez kızılay idare . 
t 

. nın da hayvan yemi olarak iş

. lenilm\si, 

iV 

heyetince kararlaş:~.ılmış tır. 1 
İstasyon . k~p.rüsü 

Devl"e't Dtmiryolları idaresi 
Yem ve besleme işinin tat- • taraf ndan Halkevi binası ÖJlÜll· l 

· biki safhaları de yapılmış olan büyUk . beton 935 Hükümet, ı;nali yılı sonu-
1 - Mnhtetif n evi yemlerin arme köprü ün yanında.ki ah- . na kadar , olan arazi vergisi ba-

muhtelif hayvanlar için gerek şap köprününde yol seviyesine kayasının rounzam kesir ve ba-
kuvvel ve gerek e: süt' et vesa ı · JlldırılQ}ak sıiretile yenide;n ~a- "k.ayasiyle birHlite lağvine dair 

· ire g·bi mahsullerin temini ba:. pılacağı ha.Peı: cılımııası \izerihe bir kanun layihası hazırlıyarak 
kımmdan yalnız . haşınn; v~y.a. Belediye reh1miz B. Etem M<;n4- kamutııya vermiştir. 

· karı *~ olarak hangi esa~ j~itı- 'res . 
0

evelki Z:qn İzmfre ~iderek PrÔjeye göre · 1340 mali yıh 
· de ~~llanılrpası . lazım geldiğin} sekizinci işlefm ... e 'inürürü ile 'te- başından 935 ıiıa li yılı sonuna 

memleketjmiz şeraiti için zirai mas etmiştir. 1 • r;l 'kadarki ' seiıelere ait olarak ta-
su v& ·ğıda ·. maddelerince ihH- kimya hayvan yemle~i endüstü- . Öğreµ"di~'mize '· göreı i.;tasyon h~kfill~ :~t~~i~m1ş ~e. bu proje-
yaçlara;İını tetkiki verim derece- · ı rüsünce tesbit edilmesi ve mem- ' • önündelci ahşap .köprü, yanan- nın yürurlugu tarıhıne kadar 
!erile .gida ve yem değerlerinin ; leket,imizde hayvan beslemeleri- daki beton ,!{(W,r~nün .. seviyesine tahsil etthilmemiş olan arazi 
tayini, münavebe ve umumi : zi- nin bu esas dahiİinae yapılma: kaldırılmaK' 5

1
urelile h nzini e·C1i- vergisi bakayasının munzam ke-

raat·.ç~fç~evesi içindeki vaziyet· -: ' lece\ii;: · sirleii ve cezalariyle birlikte 
• Si. ( .> B 

lerinni • tesbiti, Mezkür ~nstifüoün b~ va~·fe . İki köprü ·ara~;riCla ltalan boş- kayıtları ·terkin olunacaktır. u 
6!!_'" eni"'· nebatlarından Hu yi si~lemli bir ş~kilde ba ara~ luğdn ıliğer köprü ile birleşti- kanun yürürlüğe girdiği tarih· 

gün el?e · hıitunmıyanların . ya- bilecek şekilde inkişaf ettirilme· rilmesi iihRahları üzerinde tel· · ten sonra· bu senelere ait olmak 

İstimlak için mektebin cenu· 
bunda olup ta gayrı faal bulu
na n yol ile Reşad Peştemalcıya 
aid iken Kırımlı Mustafaya sa
t ı ldığı anlaşılan arsa tesbit edil
miştir encümen karı\rının icap
larını tatbik için maarh: Müdür
lüğünün hbaylık makamından 
müsaade istemekte olduğu öğre
nilmiştir. 

a Kadar 

·ıeri 

hakkuk ett irilmiyecektir. Vergi 
miktarını aplamak için müraca
at eden emlak Si!bipleriyle ye
niden inşa olunan veva l<ıynie
ti ar·ttmlmak veya eksiltmek 
suretiyle vukuat görmüş olan 
bina ve arazi için bir defaya 
mahsus olmak üzere sahiplerine' 
teliğ olunan tezkert.lere muka· 
bil ~hnmakta ohm tezkere be
delleri vilayet hnsusi idarler.ine 
devredilecektir. Malsandıkların
da me\ cut olan tenkere.ler pa-· 
rasız olarak hususi idarelere 
devrolunacaktır. 

Vilayet hususi idarelerinin 
Maliye Vekaletine vermeğe me·c 
bur: oldukları tahrir masrafı a

bani otlar arasıiıdan seçilip alı- si bu meyanda mezkur enstitü-~ kikat yapıimakt~dır. . .. üzere yeniden arazi vergisi ta-
nar~k· y~m bitgisi haline geti- ye bagv 1ı blarak' tekmil memle- Devlet· Demiryollarr idare i --=---~~=---+'-~~-1111~-;--;:-:~,.,.--.......,..;=-::=-.:.:;_"""".""" __ 

ı ., · b. 1· .; ı 1- · b sekizin\ işletme müdürü mü hen- Ek• ) '-1 • b ı ri mesi ve . u unan arın ve u kete şamil nraştirma istasyonla- . ın erue zar us 

lınmıyacaktır, 

Cezalandırılan 
esnaf 

· · k'·ı ı · · · ı Ah•t d h dis B. Cemal Serterin .gösterdi · gün ,e ı ~n erın. ısa 1 e a a rmın kurulması. 
. ği alaka Aydıhlılar.ı . çok sevin- h t veri~li hale. getırilmel~ri, 2 - Memleketimizde hayvan asara 1 

· • · dirmiştir. 
· ~ .ı- .... ..· f f~ .. . besleyicilerl-e . temasta bulunan Bundan bıışka istasyonun açrk Bozdoğan ziraat muallimliğin-

Y.eml~ri~ . ko~s.erve ve muha- vazifedar memurların mezkur eşya ardiyesindeki çamur sa- ' den şehrimiz ziraat müdürl üğüne 
fazalari .ni"eselesi , . enstitüde muayyen fasılalarla h d t · d"l l k k · gönd~rilen bir raporda Bozdo· 

a a esvıye e 1 ere= ar 8 apı ğan mıntakası ekinlerine Zarbus 
A).·Derhal tatbik edilecek kurslara tabi tutulup son araş· dan işli yen yük araba ve kam- denilen haşeratın musallat oldu-

olanlar •:1• tırma neticelerini öğrenmelerini yonlarının kolayca manevra yap · ğu ve ekinleri köklerinden ke-
l . - Ba~ı maballc.rde ve ~azı ve bu sure le bu araştırmalar- mal arı temin edilecektir. serek mühim hasar ika etmeğe 

mevsimlerde elde k~lıpta kuru· dan tekrpil memleketin pratik başladığı bildirilmektedir. 
tulamıyan, bozulacak ve sarf -suretle faydalandırılmaşı : Mazhar Edgöer Mahalinde tetkikat yapmak 
edileıııey~p yemlerim mesela 3 - Hayvan tağdiy-esi işleri- ve mmtakalarm· tesbit edip ted-

1 lAk d k l · 1 Vilayet Daimi Encümen baş- b" l ak .. ze e yakında zı'raat pancar yapraklarile, şekeri alın- e a a a ar ma am arı ışga ır a m u r , 
1 ~ katibi Bay Mazhar Edgöer be- müdürümüzle ziraat mü cadele tnıs c: pa:ocar yongaları, mevsim edenlerin ve edeceKlerin zirai 

ıt- T ~ayı vazife dün geceki trenle teknisiyenin Bozdoğana gideceği 
icabı kurutulamıyan" biçilmiş ça- kimya yeni hayvan tağdiyesi' lstanbula gitmiştir. haber alınmı ştır. 
yır otlap ve mısır sapl!l rı ve enstitüsünde ihtisas ya pmalarıı- ~~-=""n:::=!':±'.=====-===-=-==----~==-==~~~-~~---:--:~--------
ıairenin ... münasip çukurJar veya nıu milli müdafaa ve .:Zira.at ve-
kaplar )~er!sinde ekşitilmesi, kaletjnce tem,ini. 

2 .- ·Bu kabil hemen silo 4 - Ziraa~ mekteplerinde bu 
yapacaklara .. vekaletin nakden iş için ayrıca yetiştirilecek mü- ~ 
yardım8a bulunması, tehassıslar tarafından hayvan 

B) .lstikhal .için şimdiden alı- besleme ve yemleri ·ve yetiştir~ 
nacak tedbirler :, meler~ bahislerinin esaslı tatbiki 

1 - Ötedenberi siloya elve- şekilde öğrdtilmesi. 
rişli yem nebatlaşı ziraali ya- 5 - Yüksek ziraat ve bay· 
pan· veya 00 ziraati yapmıya tar mekteplerinde bu bahse de 

fazla ehemmiyet verilmesi ve 
elverişli olan yerlerden başlıya-

yüksek levazim mektebinde de rak kadem~; kademe bütün 
ayni mevzuun ehemmiyetle öğ· 

me~leke ,yaymak üzere tesbit retilmesinin temini. 
edUec.ek· muayyen tiplerden be- 6 - Memleketimizde hayvan 
ton veyft diğer nevi silolar ya- yetiştiriciliğinin ilmi meselelerin 
pılması ve bu ~ için Devletin de merci nebatat yetiştirme 
azami yardımda bulunmasının enstitüsü ve hayvan b~slcnıesine 
temini, ve yemlerin kullanılmalarına ait 

2' -;- Köylünün silolar.da ve tekmıl meselelerin teknik ve 
otluklarda saldadığt'-hayvan ilmi mercii zirai kimya hayvan 
yemlerinde görülecek emraz ve tağdiyesi enstitüsü olmalıdır. 
haşaratla korunmasını teminen 7 _ Yem nebatatı ziraatinin 
mücadele teşkilatının vazifelen- genişletilmesinin temini için la.-
dirilmesi, zım gelen tohumların elde edil-

~ 111 mesmı teminen yem tohumu 
Ziraat mahsulatını işleyen en- üretme çiftliklerinin kurulması. 

(Aydın), okuyucularına (E · 
deb!yat ve k ültür) sayfası 
diye hir sayfa açm<ık üzere 
hazı.rlanmış bulunmaktadır. Bu 
savfa, haftanın yalnız Salı 
gü !erinde olmak üzere tesbit 
edilmiştir. 

Bu sayfa, içimizde yaşıyan 
genç istidatları yıtiştirmek 

gayesini güdecek ve o,nlara 
haftada bir gün, her devrin belli 
ba şlı Türk yazı cılarından birini 
tanıtmağa çalışacaktır. Bu say
fa için gönderilecek yazılar, bu 
sayfa için ayrılan heyttçe se
çilecek ve iyileri sayafaya 
mal edilecektir. 

Edebiyat sahifesi için yazı 

gönderecek okuyucular mızın 
şu şartlara :riayet etmesi la
zımdır: 

1 - Yazılar ve şii rler kısa 
olacaktır. 

_ 2 - Gönderilen yazı ; hika
ye olursa, mahalli olacak en 
çok 1,5 sütunluk ytr işgal ede
cek büyüklükte bulunacaktır. 

3 - Ayrıca seçilmiş nezih 
ve. kendisinden istifade edile
bilecek olan ftl<ralara d yer 
verilecektir. 

4 - Gönderilen yazılar, 
yeni harflerle ve kağıdın yal· 
nız bir taraf11 n yazmak şar ile 
yazı işleri müdürlür;ümüze 
gijnderilecektir. 

B~lediye zabıta sıhhat talimat 
namesine uygunsuz hareketleri 
görülen Veysi paşa mahallesi~
den Fırıncı Ahmet Akdenız~ 
cumhuriyet caddesinde Murat 
Şen Atan, ramazan paşa ma · 
hallesioden Hakkı Pişirici, kur
tuluş mahallesinden kasap Arif 
oğlu mehmet, Germencikten 2 
numaralı otomobil şoförü İsmail 
oğlu Etem hafif para cezalarile 
cezalandırılmışlardır. - -

Bisiklet koşusu 
Bölge beden terbiyesi başkan

lığınca 16-18 yaşında bulunan
larla daha yukarı yaşta olanlar 
arasında bir bisiklet koşusu 
tertip edilmiştir. 

Bu koşunun küçüklere yani 
16 18 yaş arasındakilere 10, 
dara yukarı yaşta olan sporcu
lara da 20 kilom~trede olacağı 
öğrenilmiştir. 

Koşu, Şubatın on dokuzunda 
yapılacaktır. 

·~ 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimiz spor şubesi tara
te tip edilip Büyk ve daimi Şe
fin ölümleri dolayısiyle tehir e
d ilen sokak koşusu 21111939 
cumartesi güuü saat 15 de ya
pılacaktır. 

Evvelce yazı:anların kayıtla
rını yenilemeleri ve 18 yaşından 
yukarı yeni isteklilerin de adla
rını heı gün Halkevi bürosuna 
ya z dırmalarını dilerim. 
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"Gün doğuyor,, un tem. 
siline dair,! 

Cumartesi ve pazar güoü ge· 
celeri halkımıza, evlerinde bir 
piyes temsil edildi .. 

"Gün doğuyor,, isimH olan bu 
piyes, Fikret Başaranın atamı
za bir batabiyle başladı ve 
3 ~erdeden ibaret olan " Gün 
doguyor,, het iki gece de olduk· 
ça kalabalık bir seyirci kitlesi· 
ne sunuldu .. 

. Oynıyanların muvaff akiyetini 
zıkretmekle beraber p' . . , ıyeıın 

tenkıtsiz ve mürakabesiz vazı 
ıahne edildik, şahıslarının pro
valar esnasında irıatsız kaldık· 
ları; s~z\eriyle hareketleri ara
sınldakı ademi mutabakatdan 
an aşılmaktaydı . .' 

Elemanlat; ne kadar kuvetli 
olursa olsun, temsiller h ~ k"k ' 
t b'~ h a ı ı ve 
: ı.~ ay atın öı nekleri olmak 

yonunden mücıahede d'l' b 
t e ı ırse u 

muvaff akiyetin d . 
b. d erecesı ilzerinde 
ıraz urmak h 

za . ve sa ısların na-
rı dlıkkata çe '<enlerini (darıl· 

mama arı ricasile) B' k' t' ır araz çe· 
ış ırmek, seyirci gözünden kaç· 

mı yan daha dogv rusu b"t'' 
z h' l u un vu-
u ıy e seyirci g" -h k ozune çarpan 

marke .etle~ioi kendilerine naklet
e ısterım. 

Piyesin k h 
(Sadi .. .. a ramanı Murad 
la b ) roblunu beniı:nsemiş olmak-

era tr b 
dekil · . sa neye ve sahne-

erın ıcab d h 
ne b' e en areketleri-

ır az lak 
olmakla t ayt ve laübali 

anınmış b 1 Burada· h u unuyor. 
ve öl .. ' ~rp meydanında, ateş 
dın s:ı:ı ~ tında bulunan Mura· 
lirse d gu b'kanlı oluşu takdiı cdi· 
ateşli o~' ıra~ da heyecanlı ve 

D'V ması laz ım gelmez miydı? 
ıger subay l·· d ( rem) . . ro un e, Muhat· 

t .. sa~ıalarsınıza hemen bü-
uo t~msıl b 

vermekle o~~nca. ayni sesi 
ma du ve gozlerımizde dai-

i . rgun hareket yaratmakla 
p ye~ın heyecanına muvazi git
memış olmuyor mu ? 

Rasim rolünde ( A . ) 
aleyhine çalışan b' vnı ' vatan 
olması itibarile b'lhır salt~natçı 

t . ' ı assa pı · ne ıcesinde d" .. v.. yesın 
b' uştugu müşküı ·· 
ıraz nedamet h. l . u 

saydı ve . ıs erıle karıştır-
pıyeste sözlerine 

mıyan jestlerden b' uy. 
etseydi · ıraz feragat 
l 

' pıyeste muvaffak l 
o ınaz mıydı ? o muş 

Miralay rolünde ( H . . 
te · amıt ) ış-

pıyeste .... 
h sozu, hareketi ve 
eyecanı yekd'v . 'd ıgerıne muvazi 

gı en· ·1 h 
k 

' sesı e, areketile etrafta 
ya ın b" f ' 

d 
ır elaket dolaştığını 

ma unlarına b 
t . l u ses ve hareke-

t an atmagv a kaf' 
sah 'b' ı g< len bir rol 

ı ı, 

Rol" u un .ı azlığına binaen ikt'-
zaların b . ı 
bir d ı. enımsemiş ve sahnede 

akıka bile bulunmamakla 
onun battıhareketinden biz b' 
Şt.yler anlıya b'I . ' ır 
d . d . ı mış, sığoağın 
ışın a bır 1 d" 

sezenlem· t'kşey er onduğünü 
ış ı . 

anne rolünd (S . d ) 
de heyeca ~ edyı e • piyesin-
Y elnız b n uy u ve duyurdu .. 
rek . u heyecanlar o kadar sü 

sız oldu ki b" . . 
ru sür'· '-l' ızı pıyese doğ-

UK ıyeu bu } 
diğerini k 

1 
ıeyecan yek-

kısa ve de ova ıyamadı, hepsi 
varnsız k ld B 

beraber Seyid a ı.. ununla 
tıgv ı .. v .. h e, ara sıra yarat-gogsu ırpal 
da olsa bu he ıyan devarnsız-
de k yecaolarını yerin-
i b .. ullanm kla muvaff k 
a ılır. a sayı-

im Sey~an rolünde (Muazzez) da-
a lakayt ve sogv uk d . 

tuk . aırna lu-
ve gelışi güzel bir hareket-

AYDIN 

Vilayet makamı 
1 '"- ~~ ..... :_, .'- •• ,,, .. -!.·• ...\i. ' 

Muhtar ve ihtiyar heyetleri 
hakkında bütün köylere 

talimatname gönderdi 

• • 
seçımı 

bir 

Baş tarafı birinci aahlfede ı 

esaslar aşağıda madde halinde 
ta·f ndan toplanarak merkez 
köy bürolarının delaletiyle se· 
çim kiğıtlarının toptan olarak gösterilmiştir. 

A - Köy kanununun 20 
maddesini değiştiren 2329 sa
yıll kanunun 1 inci maddesi 
aynen : kabul tarihi 26/10/933 
No 2329. 

1 - Her köyde bir köy der· 
neği ve bir köy muhtarı birde 
ihtiyar meclisi bulunur. Köyde 
24 üncü maddeye göre köy muh
tarını ve ihtiyar meclisi izala
rım seçmeğe hakkı olan kadın 
erkek köylülerin toplsnmasına 

köy derneği derler. 
Köy muhtarı ve ihtiyar mec

lisi azaları doğrudan doğruya 
köy derneği tarafından ve köy· 
lü kadın ve ~erkekler arasmdan 
seçilir. Köy muhtarı ihtiyar 
meclisinin başıdır. 

2 - Mezkur kanunun 30 cu 
maddesi aynen : 

Karı, koca, ana, baba, kız, 

oğul, gelin, damadıo bir arada 
ihtiyar meclisinde bulunmaları 
yasaktır. Bunların seçi'miş· ol
duğu görülürse işlerinden en 
çok rey alan kad n veya erkek 
azalık ta bırakılır. 

Sayılara beraber olurs:ı evli 
olan, ikisi de evli ise yaşı bü
yük olan yaşları da beraber ise 
çocuğu çok olan tercih olunur. 
Çocuk adedi de beraber olursa 
kura çekile-rek kurada adı önce 
çıkan azalığa alınır. 

B - Köy kanunun 31 inci 
maddesi mucibince köy derne· 
ğinde seçim sırasında işi boza
cak veya geri fbıkacak olanlar· 
dan ve fenalık yapanlardan 
ilkinde 100 kuruştan 500 kuru
şa kadar para cezası al nır. 

İkinci para cezasr iki kat 
olarak alınır. 

3 - Bu sene yapılt cak se
çimlerde 2459 sayılı tayyare 
resmi hakkındaki kanun hüküm
lerine göre köy kanı nu tatbik 
eden köyler maliy veznesinde 
bulunan (20) kuruşluk seçim 
mazbataları kullan c '.lklardır. 

.. Köy kanunu tatbik etmiyen 
koylerde dahi (20) kuruşluk se
çim: kağıdı ile birlikte aza ve 
muhtar adedince (20) kuruşluk 
buyrultu kağıtlarının alınması 
mecburidir. 

Malsandıkları bu kağıtları 

1 şimdiden temin edilmesi icap 
eder. 

4 - Seçimin 1/2/939 da bar 
hyacağma göre her kamun 
merkezinde seçim kağıtları aza· 
mi 6/2/939 gününe kadar ve 
kamun merkezinde de kamuna 
bağlı bütün köyleri seçim k!ğ t
ları azami 1012/939 gününde 
vilayet ve kaza merkez~erinde 
bulundrulacak ve köy kanunun 
25 ci maddesi gereğinin m abal· 
li jandarma komutanlığı ye 
cumhuriyet müddeiumumiliğince 
23 ve 30 cu ma 1de mucibince 
yapılacak tetkikatı nüfus ve 
askerlik kanunlarına göre ara
nılan durumların nüfus ve as• 
kertik şubelerinde takip ve in· 
taç etmek üzere her kamundao 
bir köy katibi gönderileeektir. 

5 - Seçim sırasında vilaye
tin 1/9/938 gün ve 155 sayılı 
yazısiyle tebliğ olunan yüksek 
dahiliye v la yetinin 27 /8/938 
gün ve seferberlik şubesinin 
890 sayılı buyı ukları gözönünde 
bulundurularak bilgili ve bece
rikli ve askeri bakımdan deruh
te edilen mesuliyeti takdir ka· 
biliyetinde bulunanların tercih 
edilmesi lazımdır. 

6 - Seç min köy kanunun 
27 inci maddesi buyuruğuna 
uyarak köy heyetlerir.ce seçim 
gününün önceden tesbit olarak 
karar defterine geçirilmesi ve 
en az üç gün evvel köyde ve 
köye bağlı bütün mahal!erde 
ml.tat vasıtalarla ilan edilmek 
suretiyle bütün köylüye bildiril-
mesi en ziyade dikatle yapıla
cak vaziferden birid"r. 

18 yaşını bitirmiş ve köy 
nüfusunda kayıtlı olarak o köy
de 6 aydanberi yerleşmiş bulu
n ım kadın, erkek seçim hakkım 
haizdir. Stç mden önce bu gibi
lerin isimleri hane ve numarası 
sırasiyle köy nüfus defterinden 
bir kağıda yazılacaktır. Bunlar 
içinde ağır hapis ile kati olarak 
mahkum olmuş olanlar, delilik, 
bunaklık, Sefihlik gibi sebepler
le üzerine mahkemece vasi ta
yin olunmuş bulunanlar varsa 
onların isimleri birinci defterden 
çıkarılarak ikinci bir deftere 
yazılıp her iki defter de mühiir
lenecektir. Birinci defterde ya· 
zıh kalanlar köy dern ğini teş-

ayrı ayrı satmadıklarıedan her 
kamun dahilindeki ihtiyara gö
re paraları kamunbaylıkla:- ta 
rafından Sf Çilecek bir mutemet _ Sonu yarın _ 
~~===~~~~==~.:_~~~~- ~~~ 

kil ederler. 

le muvaffakiyet göstermek iste-
di. Fakat pek tabii ki olmadr .. ı 

Çünkü rol bsaibinde ulolan ş ' Y 
o rolü benimsemek ve kendini 
sürekli şekilde unulmaktar .. 
Pek çok artistlerin uzun zaman 
kendirioe gelemedikleri vakidir. 
Bu da onun gibi. 

Maksut rolünde (Rifat) salta 
nat lehine çalışan bir hafiye ... 
Mutabasbıor, mürai, dalkavuk .. 
M~uphem ve esrarengiz bir tip. 
Rıfat, bunları başarabildi ve se · 
yirci gözüne kendini böyle verdi. 

Bununla beraber zaten bi7 

temsil kolumuzdan fazla bir şe; 
bekliyor değiliz .. Yalnız. eleman-

ların provalarda tenkit edilmesi, 
lazımsa söz ve hareket arasın· 
da mutabakat temin edilebil
mesi için,~ hareketlerinin t ~ krar 
ettirilmesi bize daha n ümtaz 
bir ( Halkevi temsil ~. olu ) ka
zandıracak gihi geliyor. 

Rejisörün ı ol sahibini; sahne
ye mıhlarcasma zamanında ani 
ve fevri müdahalesi; kazanılan 

aksi itiyatları kökünden söküp 
atmağa kafidir. · 

Ümit ediyoruz ki, temsil ko· 
lumuz, yakında hazırlamasını 
temenni ettiğimiz temsilinde bizi 
daha çok ürpertecektir. 

Çiğdem 

1 RADYO 1 
2011139 CUMA 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc!I. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Ttirk müziği • Pl. 
13.00 Saat, ajan!', meteorolo · 

ji ha beri eri. 
13.10 14 Müzik ( şen parça~ 

lar • Pi ). 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği ( inceıaz 

Acem aşiran ). 
19.15 Konuşma ( haftılık spor 

saati ). 
19.30 Saat, ajans, rr;eteoroloji 

haberlerı ve ziraat borsası (fi
yat). 

19.40 Türk müzi ği ( muhtelif 
şarkılar, Rumeli türkült ri ) 1-
Bayati Araban peşrevi. 2 -
Udi Ahmet - Karcığar şarkı -
Zahmı hicranın gibi alemde. 3-
Hacı Arif - Göo1ıl beımi harap 
abad gamdır. 4 - Suphi Ziya 
Uşak şarkı • Dökülmüş zambak 
gibi. 5 - Dede - Uşak şarkı 
Ağladırlar güldürürler. 6 - Del
lal zade • Karcığar şarkı • İki 
de Turnam 7 - Kaıcığar saz 
semaisi. 8 - Rumeli halk tür
küleri : Koyun beni yükseklere. 
Sabah olsun ben bu yerden gi· 
deyim. Dağlar dağlar viran dağ-
lar. Alişimin kaşları kare. Oku
yanlar: Müzeyyen Senar, M. 
Çağlar. Çalanlar : Vecibe, Cev· 
det Çağla, Kem:ıl Niyazi Ser 
hun. 

20.30 Konuşma ( Çocuk esir
geme kurumu ). 

20 45 Müzik ( Riyaseti Cum
hur Flarmonik orkestrası • Şef. 
Praetorius ). 1 - Nino Neid
hard : İkarus, senfonik şiir op. 
67. 2 - Nino Neidhardt: Yaylı 
sazlar kuarttti ve orke!lra için 
Konçerto, op. 74. 3 - W. A. 
Mozart: ·senfoni Re majör No. 
504 Adagio - Allegro, Andante 
Presto. 

21.45 Saat, eıbam, tahvilat 
kambi} o · nukut borsası (fiyat) 

21.55 Müzik ( küçük orkestra 
şef : N cip Aşkın }. 1 - Johan· 
nes Brahms • Macar dansı No. 
8. 2 - Willy Richartt - Küçük 
balet süiti. 3 - Fried Walter 
Serenad. 4 - de Mickeli - Ço
cuk oyunları. 5 - Hanns Löhr 
Büyük vals 6 - Maiozer - Dü
gün töreni. 7 - Leopold - İs· 
panya melodileri - potpuri. 8-
Hans Mainzer - Serenat. 9 -
Tempo T t!mpo • galop. 

23.00 Müzik ( dans • Pi ). 
23.45 24 Son aj'los haberleri. 

Aydın Belediye Reis
liğinden 

1 - Kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulduğu evvelce i-
lan edilmiş olan Belediye elekt· 
rik santralına ilave edilecek 
motör ve teferruatının 12/1/939 
tarihinden itibaren bir ay iç n · 
de pazarlıkla netrcelendirilmesi
ne karar verilmiştir. 

2 - Muhammen kıymeti 
24860 lira ve kati teminatı 
3729 liradır. 

3 - Bu işe ait proje ve 
şartnameler arzu edenlere para-
sız gönderilir. Pazarlık için ta
liplerin pazartesi ve perşembe 

günleri öğleden sonra Belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

1058 18, 20, 22, 24 

YÔZ: 3 

1'ürk hava kurumu 
Aydın şubesinden 

Kurban bayramında topla· 
cak deri ve bartaklar yirmi glln 
müddetle ayrı ayrı mü.uyedeye• 
konmuştur. İhale 24/1/939 tari· 
hine rastlıyan Salı günii Hat 
on sekizdedir. Derilerin mu
vakkat teminat akçesi üç yüz 
barsakların iki yüz liradır. 

Şartnameyi germek, !azla taf 
silat almak isteyenler istanbul, 
İzmir, Aydın ve Manisa, Turgut
lu, Uşak zubelerile Aydına bai· 
lı kaza şubelerine müracaat 
edebilirler, 

(1036) 20 21 23 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden : 

Memleket hastanesinin ihtiya· 
cı olan 60 top kaput bezi 20 
top yatak kılıflığı 25 top ke· 
fenlik bez 30/1/939 pazarteıi 
günü saat onbeşte vilayet da• 
imi encümeninde ihale edilmek 
üzere 20 gün müddetle eksilt• 
meye konulmuıtur. 

Kaput bezinin beher topunun 
muhammen kıymeti 990 yatak 
kılıflığı beher topunun muham
m .n kıyme ti 800 kefenlik bezin 
beher topunun muhammen kıy
meti 900 kuruıtur. 

% 7,5 mnvakkat teminat 75 
liradır, 

Daha fazla malumat almak 
istiyerılerin vilayet daimi encü· 
m~n kalemioe müracaatları ilin 
olunur. 20-22-26 (1048) 

Aydın Nafıa 
Müdürlüğünden 

9390 lira 15 kurut keşif be· 
d ili Nazilli pamuk istaıyonun-

da yapılacak Hangar ve Kara· 
casu Aliağa çiftliğinde yine pa
muk istasyonuna ait arazide 
yapılacak depo inşaahaın 8500 
liralık kısmı açık elisiltaıeye 
konulmuştur. 

Eksiltm~ 30/11939 Pazattesi 
günii saat 15 te Nafıa müdürlü• 
ğJ odas:nda yapılacalıtıt. 

Bu işe ait keıif; proje, şartna· 
mane ve res ·mıer Nafıa MOdllr
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 
638 lira dır. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş iç in alacakları ehliyet ve~ 
sikaları, muvakat teminatları 
ve ticaret odan vesikalatiyle 
yukaı ıda yazılı gün ve saatta 
Vilayet Nafıa müdür l:iğüoe gel· 
meleri ilan ol Jnu~. 

1045 20 22 25 

Aydın Belediye Re
isliğinden 

1 - Bel~diyeniıı mülkiyetin• 
de bulunan cuma mahallesinde 
pınar batı caddesinde 218 ada 
6 parsel numarala ve 165.50 
metre murabbaı arsanın mülki
yeti açık artırma suretiyle sa· 
tılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli met· 
resi bir liradır. 

3 - İhale bedeli taksitle ö• 
denecektir. • 

4 - İsteklilerio şartnameyi 
görmek üzere yazı işleri mü
dürlüğüne, arttırmaya iştirak 
etmek üzere 1242 kurut muvak
kat teminat makbuzlariyle bir
likte 23/11939 pazartesi günü 
saat 15 de belediye daimi en
ciimenine müracaatları ilin o· 
lunur. 1031 5, 10, ıs, 20 

lmtiya:ı: sflhibi ve Umumi Neırlyat 
Müdürü : Etem Mendreı. 

Basıldığı yer 
C H P Basımevl 



- ·~ .,,., . ,..,_ ~ ...... " ... ......,...- - ..... -------

Y0Zı 4 AYDIN SAYI ı 4!7 

ilin 
Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş 
Aydın ilinin Çine kazasında ilk 
mektep inşaatı 27570 lira 31 
kuruş keşif bedelidir. 

Senenin en Büyük DeVe Güreşi 
2 - Bu işe ait şartname ve 

evrak şunlardır. 
A) Kapalı zarf usuliyle ek

ıilt~e şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

O) Fenni şartname, 
E) Keşif : metraj cetvelleri, 
F) Resimler, 
İsteyenler bu evrakı Aydın 

Nafia müdürlüğilnde görebilir
ler. 

21,22so 
ve aza 

un 939 Cumartesi 
··n eri Aydında 

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

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

-

3 - Eksiltme 30/1/939 Pa
zartesi günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde yapılacakhr. 

4• - Eksiltme kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

5' - Eksiltmey girebilmek 
için isteklilerin 2068 liralk mu
vakkat teminat vermesi ve Ay
dın vilayetinden '"'bu iş için alın
mış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi yaptığı] en büyük 
işin bedeli 25000 liradan aşağı 
olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

Mükafatlar : Birinciye 40, ikinciye 20, Üçüncüye 10 lira ve birer Halı 

Aydın İzmir, ve Denizlinin şimdiye kadar bir çok güreşlerde 
Birincilik Almış En Meşhur pehlivan Tülülerinin iştirakile 

yapılacaktır. 

6 ~ Teklif mektupları yuka
rı da 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz muliabilinde verilecek· 
tir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü madde
de yrzılı saata kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapstılmış olması 
lazımdır. 

Postada olacak 
kabul adilmez. 

gecikmeler 
(1044) 

20 22 25 

Aydın Nafıa 
Müdürlüğünden 

Eksiltmeye konulan iş, 362 
lira keşif bedelli Aydın sanat 
mektebi demir atölyesi elektrik 
malzemesi alımıdır. 

Bu işe ait keşif ve şartname
ler Aydın Nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Eksiltme 812/939 çarşanba 
günü saat 15 de Nefıa Müdür- ' 
lüğü odasında yapılacaktı. 

Muvakkat teminat miktarı 28 
liradır. İsteklilerin muvakkat 
teminat mikdarı ve ticaret odası 
vasikalariyle yukarda yazılı gün 
ve saatte Nafıa müdürlüğü oda
sına gelmeleri ilin olunur. 

1067 20 24 29 7 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Umurlu köyünün kel kuyusu: 
mevkiinde doğuqu batısı ve gü
neyi yo\ kuzeyi İbrahim dirhem-~ 
siz veresasi ve Ali Çoban ve 
kısmen köse oğlu Ahmed tarla
ları ile çevrili 13 dönüm tarlat 
Ali huca oğullarından Ali hoca
nın ceddinden kalmak suretiyle 
tasarrufunda iken 322 senetin
de ölmesile karısı Sultan· ve ço
cukları Mehmed ve esmaya kal 
dığı ve 323 senesinde yaptık
ları taksimde bu tarla veresedeıı 
Mehmed ve Esmaya isabet ey
lediği Mehmedin de 331 de öl
mesile karısı Fatma kızı Zeli
haya ve Esmanın da 339 da öl
mesiyle karısı Huriye ve Ulvi
yeye munhasır olduğundan ve 
bunlarda intikalden sonra sata
caklarından bahisle tescili için 
muracaatta bulunduklarından 

tarihi ilandan 11 gün sonra ye 
rinde keşif ve tahkik ve tapu 
kayıtları tatbik edileceğinden 

itirazı olanların bu müddet zar
fında tapu sicil muhafızlığına 
veya keşif günü mahallinde bu
lunacak memura 1013 fiş nu
marasiyle müracaatları ilan olu-
nur. 1013 

~~~IJl'!'ll~~~ll'!'llll'!."llP'~ ....... Jl1!'1nll!.'lll~~~~ 
arr---~ıı~ılh~ıfiı~ııi~'"~~ıı!°ıı11.~ımeıne.ıı1~~~ ... i'a 
! Doktor Şevket Kırbaş !~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ 
• entani hastalıklar mütehassısı •l 

1
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu :]i 
t Süleymanın hanesine· naklettim. • 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve + 

c! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, :~ 
[+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra +) . •t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+] 
f toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) ~·i 
• ~~~~P;.ıuı;ıw;_ıı:ıı.;qıı;ıııı·~';'Uı~~Qıı;',~~11+ + ıı;ıuı;qııı,;:;ıı;tıı;u' .. "' 
ı.:.ıı.-...-~.-~ lıWlllWı!lıh~o111:1ııUıı:11W;~ ~~lıMtl!iiifl&WllıMll ııwıtlıiii:ı lıQ'iiıl 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVi ' 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ ~2 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten ald ığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

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

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 

malları eşi görülmemiş ucuz Hatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONi radyo 19,19 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize i/lilıarla bildiririm. 

12 ay veresiye satış 

·-------------;-.--------------------------------


