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Müntehipsani seçimi 
yarın başhyor 

Muvakkat intihap heyetleri bugün 
vazifeleri başına hareket edeceklerdir 

--------------------· Mnntebipaaai seçimine vili· Öğrendiğimize göre müntehip 
yetin her tarafında yann bat- ıani seçimi 21 Mart 939 salı 
)anacaktır. günü akşamı tamamen ikmal 

Bu hr1uıta icabeden hazırlık· edilmit ve müntehipsaniler inti-
lar yapılmıf, ve muvakkat inti· hap maz atalarını almış olacak-
lıap ıubelerinde çalııacak memur· lardır. 
lar, heyeti teftiıiye büroıundan Geçen intihap devreıinde Ay-
iatihap dosyalarını alm1şlard1r. dın merkez kazasından 190 

Bu memurlar bugün intihap müntehipsani çıkarılmıştı. Bu 
dairelerine harekot edecekler· intihapta müntehipsaoi sayııı 
dir, 216 ya baliğ olmaktadır. 

Filistin kongresi perşem
be günü kapanacak 

Yeni İngiliz plinına göre Filistinde 
müstakil bir devlet kurulacak 

Londra 13 - Makdonald ve 
Batler dlla akıam yahudi mu· 
rabbaılarile görlifmtiş ve hü
kGmetin yeni pllnının ana bat· 
lannı murabbaılara izah etmiş
lerdir. 

Makdonald, on bq gün evvel 
tevdi edilmit olan teklifler üze· 
rinde ısrar etmiıtir. 

Bu plina göre Filiıtinde mils· 
takil bir devlet teıis edilecek, 
bu bOkfimet bir intikal devre
ainden sonra timdiki mandater 
hllk4rnetio yerine geçecektir. 

Yahudilerle arıplar iktisadi 
ve icrai konseylere: ittirik ede
bileceklerdir. 

Yahudi ajanı bu tarzı halli red· 
detmiıtir. a.a . 

Londra 13 - Nazırlar mec
lisi, Filistin hakkındaki İngiliz 
plinını tasvip etmiştir. 

Plana göre bir intikal devre· 
ıinden sonra Filistinde müsta
kil bir devlet tetkil edilecek 
idari ve siyasi tedbirleri ihtiva .. 
etmek üzere birde konsey ku· 
rulacakhr. 

Milli bir yabudi yurdu teıki
li de muhtemeldir. İngiliz rpllnı 
yarın yahudi ve garp fmurah
haılarına tevdi edilecek ve per
şembe günü konferans resmen 
nihayet bulacaktır. 

_ a: a.a 

Sıtma 
--

Mücadele reisleri ...... 
Dün Ankarada toplandılar 

Ankara 13 - Memleketimi
ıin muhtelif mıntakalarında bu-

lunan ııtma mücadele " tqkilitı 
reiıleri, Sıhhiye Vekili Doktor 

~uluıi AlatHın başkanlığında 
hır kongre halinde toplanmıştır· 

Bu toplantıda Ankara, Aotal· 
Ya ve Aydın mıntakaları müca-

~~leleri ve neticeleri hakkında
" 

1 ~aporlar okunmuı ve sıtma 
azıyetleri görüıülmüştllr. a.a -... ~.._ 

Muğlada şiddetli 
bir fırtına oldu 
Muila 13 - Dnn . ld 

caeıı "dd . 4ıma en 
d tı etlı rUzgir ~ehir . . • e baz v 

1 
ıçıa 

ha ı •ıa ç arı devirmiş ı ve 
zı e•lerin kiremitlerini ' 

ınuıtur. uçur-

N&1•ıça rayiat yoktur. 

Patrik --
Mironun cenazesi -·-
Bükreş büyük kilisesinde 

ziyaret ediliyor 
Bükreş 13 - Dün öğleden 

sonra kral, kral müşavirleri ve 

hükumet azalariyle ordu mümes 

sillerinin huzurunda başvekil 

patrik Mironun naşı istasyondan 
Bükreş büyük kilisesine n;ıkle

dilmiş ve halkın ziyaretine açık 

bırakılmııtır. a.a 

Halkevinde kukla 
Halkevi salonunda 15/3/939 

çarşamba günü saat 14 de mek 

tep talebelerine 15 ve 16/3/939 
çarşamba ve perşembe günleri 

saat 20 de umuma kukla oyunu 

gösterilecektir. Bu oyunlar için 

davetiye dağılmayacaktır. Her 

kes gelebilir. 

lzmirdeki maçlar 
yaptlamadı 

Bölgemizin her iki takımı da oyna
madan döndüler 

İzmirde tertip edilen kupa 
maçlarının ikinci haftası bu 

Pazar günü yapılacak idi. 

Tertip edilen proğrama göre 

P~zar günü Aydınsnporla Doğan 
spor Sümersporla da Üçok ta
kımları kaşılaşacaklardı. 

Lakin cumartesi günü bozu· 
lan hava pazar gunü de ayni 
bozukluğu muhafaza ve hatti 

artırmıı olduğundan, müthiş 
rüzğir ve sağnaklı yağmur al
tında maçlann yapılmasına im· 
kin görülememiş ve bu maçlar 
gelecek ayın ikisine talik edil .. 
miştir. 

Gelecek pazar günli bölgemi· 
zin iki takımı yani SOmerspor• 
la Aydınspor ve f zmirin de Üç 
ok ve Ateıspor takımları kar· 
şdaşacaklardır. 

A vuSturyanın ilhakının 
yıl dönümü 

Hitler bu münasebetle __ Viyanayı 
ziyaret edecek 

Bedin 13 - Hitler, Avustur· 
ya paytahtına ·girmesinin yıldö· 
nü~ü olan o~ beş martta Vi· 

yana garnizonunun bütün kıta

atına bir geçit resmi Jyaptıra
cakbr. 

Hitlerin Avusturyada bir tef· 

tiş seyahati yapması muhtemel· 

dir. Hususi muhafız kıtaatı ıim· 

diden Viyanaya gitmiıtir. 

Bu geçit resmi münasebetiyle 
Hitlerin bir nutuk söylemeıi 

ümit edilmektedir. a.a -· 
Prağda sükünet 

avdet etti 
Hükômet aldığı tedbirleri kaldırdı 
Biradislava 13 - Prağda ge· da yalnız devriyeler gezmiştir. 

ce; tam bir sükünet içinde geç

miştir. Halk, mühim bir sebep 

olmadıkça evlerinden çıkmama

ğa davet edildiklerinden, sokak 

larda kimseler yoktu. Sokaklar-

Bugünkü hava 
durumu 

Yurdumuz, Karadenizin şark 
kısmı ile Kırım yarımadasmda 

merkezleşen derin alçak taz
yiklerin altında bulunduğuna 

göre bugün havanın Eg('! ve 
Akdeniz sahillerile Orta Ana

dolunuo garp kısımlarında bu· 
lutlu, Trakya ve Kocaelide 

kapalı, Doğu ve Karadeniz sa
hillerile Orta Anadolunun şark 
kısımlarında kapalı ve yer yer 
yağışlı geçecegı, sühunetin 

fazlalaşacağı , rüzgarların 
Trakya ve Kocaeli ve Egede 
şimalden, diğer bölgelerde ce
nuptan orta kuvvetle, Karade
nizde karayel fırbnasınıo daha 
mutedil eseceği tahmin edilmek
tedir. 

Bradislava 13 - Baıvekil 
Karii Sidor sükunetin avdeti 

için bükümetince alınan askeri 
tedbirleri kaldırmıı ve sivil me· 
murlarla jandarmalara salihi-
yetlerioi iade etmiştir· a.a. 

Tarla f arelerile 
mücadele 

Şehrimiz Ziraat !dairesi mab
sulle-rimize mevsiminde pek mü
him ve tehlikeli zararlar iras 
eden tarla far el erile mücadele 
için hazırlanmaktadır. 

Geçen ve evvelki yıllarda ya
pılan mücadele neticesi olarak 
bu yıl tarlalarımızda pek f fazla 
fare görülmemekle beraber tü· 
remesi ihtimaline karıı ki.fi 
miktarda · zehirli buğday hazır
lanmıştır. 

Zehirli buğdaylar fare görü
len tarlalara atılacaktır. 

~tiz;; ...... ·~ı 
Yazımızın çokluğundan bu } 

haftaki Edebiyat sahifemizi 1 
koyamadık. Okuyucularımız· 
dan üzür dileriz. 
"'T'••••~•• ~••••v•<•• 
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Villlgette : 

Daimi encümen 
toplandı 

Villyet Daimi Encllmeni dlln 

ilbay Ôzdemir Gilndayıa bq· 
kanlığında haftalık mutad top

lanbsını yapmı§br. 
. •&• . 

Belediye 
Daimi Encümeni 

toplandı 
~-

Belediye daimi encOmeni don 
6ğleden ıonra Belediye reiıi 

Bay Etem Mendreaia reiıliil 
altında toplandı. 

Elektrik f abrikaıına yeniden 

ilAve edilecek mot6r ve diğer 

elektrik tesiıatının Nafia Ve· 

klletinden gelen direktif daire· 

ıinde kapalı zarfla münakaıaya 

konulmanna karar vermittir. 

•••• 
Halkevi Yönetim 
kurulu toplandı 

Halkevi Yönetim kurulu dlln, 

baıkan avukat Neıet Akkor'un 
başkanlığında mutat toplanbıını 

yapmlfhr. 

Tayinler 
Münhal bulunan Karacaıu 

hllkfımet tabipliğine Birecik hll· 
kümet tabibi Oıman Dura tayin 

edilmif tir. -·-
Beden Terbiyesi 

Bölge heyeti 
toplandı 

Beden terbiyeıi bölge heyeti 

dün akşam İlbay ve bölge bq· 
kanı Ôzdemir Gündayın baıkan· 
lığında toplanmış ve memleket 

ıpor işlerini alikadar eden itler 
üzerinde müzakereler yapmıı 

ve kararlar almıştır. --·-Halkevinde 
Dikiş, Nakış ve çiçek 

kursu açıldı 
Halkevinde açılacaiını ilin 

ettiğimiz dikit, nakış ve çiçek· 
çilik kurau dünden itibarca 

faaliyete başlamlfbr. 

Halkevinde 
atıcılık dersi 

Halkevimizde gençlerimize 

nazari atıcılık derıleri verilece· 
ği haber alınmııtır. Dertlerin ne 

vakit baılıyacaiını ayrıca bil· 
direceğiı. 



vazı 2 

Şef 
söylüyor!. 

Malımut Esat Bozkurt 
fnönü'nfin, ilniversitelilere bi· 

tap edeceğini İzmir .. Ankara 
yolunda öğrenmiştim. 

Ankara istasyonuna çıkar 
çıkmsz, doğru evime koştum. 

Radyomun başına oturdum. 
Vakıt henüz erkendi.. Fakat 
Şefi dinlemek merakı, beni, sa· 
bırsızlandırıyordu. 

Radyoyu bir iki defaa açtım, 
kapadım. Ses seda yok!. Hita
be onbirde olacaktı. Halbuki 
saat ancak dokuz buçuktu! 

Saat on.. Radyoyu bir daha 
açtım! Ne sesler Ya Rabbı!. Or
talık mahşere d6nmüş fakat 
besbelli Türk gençliğinin sesleri!. 

Umudlarla. inanlarla, heye
canlarla dolu sesle •. 

Y arınlann hakimi sesler l 
Saat onbire geliyor, hareket, 

kıprayış ğittikçe artıyor. Sanki 
radyo, heyecanından kırılacak, 
çatlıyacak gibi. 

Tam onbire on var .. 
( Yaşa ) larla ve ( alkışlar )la 

kanıık, kıyametler, tufanlar 
kopuyor. 

Belli ki, Şef geliyor .• 
Atatürk ihtilalinin bayrağını 

taşıyan, INÔNÜ ~eliyor ! 
Kıyametler, tufanlar bayra

ğın önllnde sükun buldu. Ve bu 
ıllkiınun içinde güvenli bir ses 
ytikıeldi. 

Bu, Şef'in sesi.. 
Şef ıöylliyorl. Şef söyledi. Ve 

Tiirk gençliği dinledi. 
lnönü'nün hitabesi, alkış sel

leri arasında, gençliğin varlığı

na karıştı. Onun varlığında 
kaynadı! 

Buraya kadar, süren satırla
rı, tarihe bir belge hizmeti 
ğörıün diye karaladım. 

• 
Şefin, Türk gençliğine büyük 

hitabesinin ehemmiyeti, ben
ce, şu noktalar içinde toplan
maktadır. 

1) Türk gençliği ve üniversite
liler, bu memleketin en büyük 
kıymetidir, ve milletin büyük 
meseleleri ona açılır. 

Türk inkilibının yüksek fari
kalanndao birisi de bu oldu. 

Atatürkün nutkuyle, Devlet 
Şefimizin son söyleviyle bu ha
kikati tatbikat alanında tecelli 
etmiş görüyoruz. 

inkılap hesabına kaydedebi
leceğimiz bfiyük kazançlardan 
birisinin de bu old uğuada şüp
he yoktur. 

Türk inkılabının temel taıı 
Tilrk gençliği olabileceği ..ıe 
göre, kendisine verilen önem 
de haklıdır ve çok yerindedir. 

Zaten Atatürk, cumhuriyeti 
Tiirk gençliğine emanet etme
di mi?, 

2) Şef, Atatürk ihtilalinin de
mokrasi, Halk hakimiyeti yö
nünden, inkişaf ve tekamülüne 
de iliştiler. 

Bir kere daha anlaşıldı ki 
bizde, parti, devlet, millet diye 
ayrı ayrı anlamalar yoctur. Bun
lann hepsi birdir. Hepsi Türk 
milletinden ibarettir. 

Bütün Türk ülküsü: Türk mil
leti ve vatanı .. millet iradesinin 
kayıtsız şartsız hikimliğidir. 

Dirimiz de ölmüz de bunlar 

AYDJN SAYI , 471 

Yirmi beş •• sene once Maarif Kadrosu 
genişletilecek İngiltere Araplara nereleri vadetmişti? 

Maarif Vekaleti çok mühim 
kanun projesi hazırladı 

bir 
Üzerinden yirmi beş sene 

geçtikten sonra o zaman Mısır 

fevkalade komiseri olan Sir 
Henri Mak Mahon tarafından 
Mekke Şerifi Hüseyne gön
derlimiş olan mektup ve bu 
iki zat arasında yapılan muha· 
berat neıredilmiştir. 

Maarif Vekaleti mektep kadroları hakkındaki kanuna bağlı 
bir numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkında bir kanun orojesi 
hazırlamıştır. 1 Haziran 939 tarihinden itibaren yürürlük mevki-
ine girmesi istenilen· bu projenin hazırlanması mucip sebepler 
layihasında ş<Syle izah edilmektedir. Şimdi bunun neşrinden fU 

mesele çıkmıştır : Sir Henrinin 
o mektabunda lngiltere namına 
istiklalini temin etmeği vedetti
ği Arabistana Filistin dahil miydi, 
değil miydi ? 

"Maarif Vekalatine bağlı lise . ı 
ve öğretmen okullariyle orta 
okulların talebe sayısı her yıl 
12000 - 18000 arasında artmak
tadır. 1937/938 ders vılında bu 
okullarda 1801 sınıf ~c şubeye 
devam eden 91.621 talebeye 
mukabil bu ders yılı 2088 sınıf 
ve şubede 105 bin 632 talebe 
okutulmaktadır. Bu hesaba gö
re önilmGzdeki beş yıl içinde 
talebe ,sayısının bu günkü mev
cuda göre 75.000 kadar çoğa
lacağı tabiidir. Her yıl mevcudu 
15 bin artan talebe için vasati 
bir hesapla her yıl yeniden 300 
dersanenin açılmasına ihtiyaç 
hasıl olacağından önümüzdeki 
beş yıl içinde dersane - sa
yısınm da 1.500 kadar atırılması 
ve bundan başka irfan ihtiya
cının memleketin her tarafında 
şiddetle hissedilmesinden dola
yı kazalanmızda yeni orta okul
lar açılması lazım gelecektir. 

Bnun tabii bir neticesi olarak 
bir taraftan okullarımnın idare, 
talim unsurlan kadroların bu 
talebe, dersane ve okul teza• 
yüdü ile mütenasiben genişle
mesi, diğer taraftan okullarızda 
halen istihdam edilmekte olan 
yardımcı öğretmeler yerine asıl 
öğretmenler tayini suretiyle o
kul kadrolarının takviyesi, bu 
suretle kedrosu genişliyecek 
olan idare ve talim unsurlannın 
1702 numaralı kanun hükümleri 
dahilinde terfi işlerinin gereği 
gibi yürütülmesi zaruretleri kar
şısında bilen tatbik edilmekte 
olan azami kadro ve önümüz
deki 939. 94() ders yılından iti
baren ihtiyaca kafi gelmiyecek
tir. 

Okullar da telebe sayısının 

içindir. 
Bu suretle demokrasi, en ku

vetli ifadelerinden birini, İnönü
nün bu formüllerinde buldu. 

3) Büyük hitabenin, en yük
sek parçalarından birisini de; 
Türk gençliğinin, ablak ve ka
rakter bakımıudan, bütün bir 
cihan gençliğine örnek olacak 
bir kudret ve kuvvette bulun
ması teşkil eder. 

Bu parça; arasıra fuzuli ah
lak vaizliklerine kalkışan, bir 
kaç zavallıyı bari tatmin et
seydi ! 

Fakat eh ! ne olurdu.. Ata· 
türk bunları duysaydı ! 

Evet ne olurdu ? ! Atatürk, 
kendinin en yakını, İnönü'nün 
elinde, ve türk gençliğinin ö
nünde, ah ne olurdu ? ! Ne o
lurdu ki : en sevgilisi, türk 
gençliğini... kadın erkek, bu 
gençliği.. öz izerini.. bu haliyle. 
O; bir daha görseydi ! 

Ne yazık!. 
Türk ihtilali bayrağınının bo

yuna yükseldiğini görseydi ! ? 

her yıl gittikçe artması ve ders 
vasıtalariyle okul kütüphanele
rinin bu inkişafla mütenasip o
larak zenginleştirilmesi, okul 
sekreterleriyle, memur kadro
sunun da genişletilmesine ihti
yaç göstermektedir. Bundan baş
ka direktörlerle yardirektörle
rin terbiye, tedris ve inzibat 
işleriyle daha yakından alaka
dar olabilmeleri için mali ve 
maddi işler de kendilerine müs
mir ve müessir bir surette yar
dım edecek olan sekreterler 
ve memurlar kadrolarının hem 
kemiyet ve hem keyfiyet bakı
mından takviyesine lüzum var
dır. Bunun içindir ki bu proje 
hazırlanmış ve kadrolar ihtiyaç 
nisbetinde tevsi edilmiştir. 

Yeni kadro ile vekalet, ma
arif müdürlerinin sayısını 9 faz
lasiyle 70 e, maarif müdür mu
avini, muallim ve stajiyer sayı
sını 1907 fazlasiyle 6285 e, da· 
biliye şefi sekreter ve memur 
sayısını 350 fazlasiyle 750 ye 
çıkarmayı teklif etmektedir. 
Vekaletin teklif ettiği kadroda 
90 lira asli maaşlı 80, 80 lira 

Devamı 3 llncl aablfede 

Bu muhaberat,Şerif Hüseynin 
kendi hükümdan olan Türkiye 
padişahına isyan edeceğini 
bildiren 14 temmuz 1915 tarihli 
mektupla başlamakta ve Sir 
Aenrinin 10 mart 1916 tarihli 
mektubu ile bitmektedir. 

Teati edilen mektuplarda bir 
çok meselelere temas edilmiştir. 

14 Temmuz tarihli mektubun 
da Şerif Hüseyin, Filistin ve 
Suriyenin Maverayi Ürdün ve 
ve Irak ile adana ve Mersinin 
de kendisine verilmesinı ve bu
rada müstakil bir arap hüku
meti tesisini istemiştii Sir Hen-
ri 30 Ağustos tarihli cevabında 
evelce Lord Kiçner tarafından 

gönderilen ( henüz bu mektup 
neşredilmemiştir ) bir mektup
tan bahsediyor ve diyordu ki: 

Bu mektupta bizim Arabis· 
tan v~ araplar için tam bir is
tiklal temin etmek arzusunda 
bulunduğu!Duz bildiririlmişti.,, 

Gene bu mektup , hudutlar 

Sayın Aydınhlar 
Belediye v·e Teftiş Heyeti Reis

liğinden : 
İntihabı mebusan kanunu mucibince müntehibi sani se· 

çimi 15 Mart 939 çarşamba günü başlayarak 21 Mart 939 
salı günü bitirilmiş olacağından Aydın şehri içindeki mahal
lelerin intihap günleri aşağıda gösterildiği gibi tesbit edil
miştir. 

İntihap Günleri 
1 - Cuma, Orta, Zafer 
2 - Kurtuluş, Güzelbisar Cumhuriyet 
3 - Rama~an paşa, Hasanefendi 
4 - Mesudıye, Meşrutiyet, Kemer 

mahallelerinin müntehibisani seçimi 15, 16 17 /Mart/939 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma 

5 - Veysipaşa, Köprülü 
mahallelerinin müntehibisani seçimi 18, 19, 20 mart 
939 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri yapılacaktır. 

İntihap Merkezleri 
1 - Cuma, Orta, Zafer mahallelerinin rey sandıkları in

tihap merkezi olarak tayin olunan Cuma mahalle
sidde Akmescit camii karşısındaki C. H. P. Cuma 
ocağında. 

2 - Kurtuluş, Güzelhisar, Cumhuriyet mahallelerinin . rey 
sandiği Halkevi salonunda. 

3 - Ramazanpaşa, Hasanefendi mahallelerinin rey sandı
ğı itfaiye garajında. 

4 - Mesudiye, Meşrutiyet, Kemer mahallelerinin rey san
dığıv Meşrutiyet mahallesinde C. H. P. Meşrutiyet 
ocagında. 

5 - Veysipaşa, Köprülü mahallelerinin rey sandığı Bele
diye evlenme dairesinde bulunacaktır. 

22 yaşından yukarı ve intihap hakkını haiz olan vatan· 
daş!ar~n numara pusl.alariyle beraber yukarıda yazılı günler
de ıntıhap merkezlerıne müracaatla reylerini kullanmaları 
ilan olunur. 

1195 12 14 

ve sınırlar meselesinin harbın 
bu hararetli çağında henüz gö• 
rüıülemiyeceğini, bu bahıin be• 
nilz mevsimi olmadığını da ya• 
zıyordu. 

Şerif, 9 Eylül tarihli cevabın .. 
da, kendiıine verilen cevabı 
şüphe ile karşıladığını, çünkü 
bu meselede hudutlann bayatı 
bir ehemmiyeti haiz olduğunu 
bildiriyordu, 

Sir Henri Londra ile istişa· 
re de bulunduktan sonra Şerife 
bir cevap vermiş ve bunda hu• 
dut tekliflerinin kabul edildiği
ni, yalnız bir noktanın tadili 
lazım geldiğini anlatıyordu. Ta
rihi 24 ilk teşrin 1915 olan bu 
mektupta tadili gereken nokta, 
şöyle bildirilmişti : 

Mersinle İskenderunun, Şam, 
Hama, Humus ve Halebin gar
bına düşen Suriye aksamının 
tamamiyle arap olduğu iddia 
edilmiyeceği için buraların bu· 
dutlar içine alınmaması daha 
doğru olacaktır. 

Acaba Sir Henri işaret ettiği 
bu topraklarla Filistini de kast 
etmiş· miydi? 

Şerif Hüseyin, bunun ne de· 
mek olduğunu, etraflıca anla
mış ınıydı? 

Mektubun bu noktayı tenvir 
eden taraflarından şu anlaşa· 

lıyor: 
Aynı mektupta Sir Henri, in· 

gilterenin doğrudan doğruya 

mukadderatını tayin edemiye'" 
ceği toprakların, müttefiki Fran· 
sanın menfeaatlerine dokuna· 
cak kısımların da huduttan ha· 
riç tutulması lüzumunu bildiri· 
yordu. 

5 ikinci teşrin tarihli ceva· 
hında Şerif Hiiseyin, Mersin ve 
Adana vilayetleri üzerindeki 
iddiasından vaz geçiyor, ., fakat 

Halep ve Beyrut vilayetleri ile 
bunlann sahil kısımları kimileD 
araptır ve müslüman araplarla 
hıristiyan araplar arasında biç 
bir fark yoktur. ,, diyordu. 

14 ilk kanun 1915 tarihli ce· 
vabında Sir Henri diyordu ki : 

' . 
" Beyrut ve Halep vilayetlert 
hakkındaki dileklerinizi büyük 
Britanya dikkat ve ehemmiyetle 
tetkik etmiş ve not almıştır. 

Fakat buralarda müttefikinıiı 
Fransanın menfaatleri olduğıı 
için meseleyi büyük bir ehenıi
yetle telakki etmek lazımdır· 

Şerif 1 sonkinun 1916 d• 
verdiği cevapta araplann sabil 
kısımları hakkında azami tadi
lat yapmış olduklarını, fakat 
Fransa ile olan ittifaka da ı• .. 
rar vermek istemediklerini bil
diriyordu. 

Sir Henri de buna bir ce\'•I' 
verdikten sonra muhaberat JJİ" 
hayet bulmuştu. 

20 senedn beri araplar, bıl .. 
rada hudutlarının başında 1'•1 .. 
masını kabul ettikleri kısııııl• .. 
rı olduğunu, İngilizler ise Fili' .. 
tinin de buna dahil bulund1.1i'&1' 
nu iddia edip durdular. 
Aynı mesele, Filiınin koofe" 

ransında münakaşa olunrn•"" 
tadır. 

- Daily Herald _.. 
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Tayyare Piyangosunun 
50,000 liralık ikramiyesi 
kalecimiz Fikret Can

bazoğluna· çıktı 

Mart ayı tayyare piyangosu· 
nun bllyQk ikramiyesi olan 50000 
lira 18682 numaraya iıabet et· 
mittir. Bu biletin onda biri Ay-
d.ınspor kalecisi Fikrf't Canbaz 
oğlunda olduiundan 5000 liraıı· 
Dl keodiıi alacaktır. 

Genç kalecimizi bu taliinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Maarif Kadrosu 
genişletilecek _...__ 

Bat tarafı lldncl uhlfede 

aıU maa~lı 190, 70 lira asli 
maaşlı 270, SS lira aıli maaılı 
298 öiretmen ve kllltilr direk
törll, 55 lira maaılı iki kültür 
yardirektlSrü, 45 lira maaşlı 318 
öğretmen ve kültür direktörü, 

45 lira maıılı iki kültür yardi
rektörO, 40 lira maaşlı 416 öğ-
retmen ve kültür direkt6r0, 40 
lira maaşlı 4 kültür yardirektö-

rü, 35 lira. maaşlı 770 öğretmen, 
kültür direktör ve yardirektörü, 
30 lira maaıh 2020 öğretmen 
ve ıtajiyer, 22 lira maaşla 110 
öğretmen ve ıtajiyer, 17,5 lira 
Hli maaşlı 60 öğretmen ve ıta · 
jiyer, 45 lıra maaıh 5, 40 lira 
maaşlı S, 35 lira meaşh 10, 30 

lira maaılı 15, 25 lira maaılı 
15 dahiliye şefi, 45 lira maaşlı 
5, 40 lira maaşlı 5, 35 lira ma
aıh 15, 30 lira maaşh 15, 25 
lira meaıh 100, 22 lira maaıh 
100, 20 lira maaşlı 150, 17,5 
lira maath 200, 14 lira maaşlı 
11 O sekreter ve işyar bulunmak 
tadır. 

Askerlik bedeli nakdileri 
nasıl alınacak ? 

Milli Müdafaa Vekaleti mu
vazzaf hizmete tAbi askerler 
larfından verilecek bedeli nak-

diler hakkında bir talimatname 
Yapmıştır. Bu talimatnameye 

göre bedel vermek istiyenler 
Ya kendileri, veya vekilleri bu
lundukları yerin askerlik şube
sine istida ile müracaat edecek
lerdir. Şubeler bedel verecek 
olanın kaydına bakarak bedel 

vermek hakkı varsa bedelinin 
alımasına bir mani olmadığını 
ve bedelinin kabulünü istida 

altına yazarak malmüdürlüğüne 
göndereceklerdir. Malmüdür-
1 • 
erı, parayı aldıktan sonra sahi· 

bine reımi ve matbu bir mak

buz vereceklerdir. Bedel sahibi 
~eya vekili bo makbuzu asker
lık şubesine gösterecek, şube de 
bu makbuzun tarih ve numara
sını kütük ve yardımcı defteriyle 
bedeli verebin nüfu, cü.zdanına 
~azıcaktır. Maliye Vekileti ta
lırnatnam · b· h k'l enın ır ulfısasını teş-

t Atına göndermiş ve bu tali
rnatnnrneye .. . 
ta . gore ış yapılmasını, 

hsılat müzekkeresinin askerlik 
şbubelerindcn istenmiyerek mu

asebe 'l 
tniıt· cı erce yazılmasını bildir-

ır, 

[RADYO J 
SALI 14/3/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Program. 
12.35 Türk Müziği .. Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Dans müziği-Pi.) 
13.25 14 Konuşma ( Kadın 

&aati.) 
18.30 Müzik (Senfonik plaklar.) 

19.15 Türk müziği ( Halk mu
sikisi - Tanburacı Os~an Peh
livan. ) 

19.35 TOrk mllziği ( Karııık 
program - Hakkı Derman ve 
arkadaşları.) 

20.00 Ajans. meteoroloji ha
b~rleri, .ziraat borsası (fiyat.) 

21.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecibe, Reşad Erer, 

Cevdet Kozan, Kemal Niyazi 
Seyhun. 

Okuyanlar: Sadi Hoıses, Me
lek Tokgöz. 

1 - Osman bey • Sabah pef• 
revi. 2 - Dede • Saba şarkı • 
Güşeyle gel bülbülleri. 3 -Hüs· 
nü efendi - Besteniglr şarkı • 
Çok sürmedi. 4 - Tanburi Mus 
tafa - Bir esmere g<Snül verdim. 
5 - Reıad Erer - Taksim. 6-
S. Kaynak - Şevkefza şarkı -
durupta bir bakışın. 7-Said de· 
de - Şevkefza şarkı - saz semaisi 
8 - Kazım Uz Kani değil. 9-
Rahmi bey • Bir ıihrai tarab. 
10- Muhlis Sabahaddin Baha~ 
geldi. 11 - Muhlis Sabahaddin 
• Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmi 

yayma kurumu) 
21.15 Esham, tahvilat, Kam

biyo - nukut .borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Muzik (Radyo orkestra

sı - Şef: Praetorius) 
1 - Gretry - Mottl: Belet suiti 
a) Tambourin. b) Menuatte. c) 
Gigue. 2 - Antonio Vivaldi: 
Conefto grosso sol minör, op. 
3, Nr. 2. Adagio e sibiccato • 
Allegro - Larghetto - Allegro. 
3 - J. Haydu: Senfoni do mi
nör, Nr. 95. a) Allegro mode· 
rato b) Andante c) Menuetto. 
Trio ç) Final, Vivace. 4 - G. 
F. Malipiero: Dört invansyon 
(4 İnvanzioni. ) a) Allegro gra
zioso, leggiero b) Allegro gari
zioso c) Andante ç) Allegro fes
toso. 5 - Marsel poot: "Ouver
ture joyeuse,, (Şen uvertür.) 

22.30 Müzik (Operetler) Pi. 
23.00 Müzik (:::>azband - Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Çeştepe köy 
muhtarlığından: 
Aydın - Çeştepe köyü tuğla 

ve kirmit ocağı 939 senesi ni
san iptidasından 939 senesi bi
rinci kanun gayesine kadar do· 
kuz aylık icarı artırma suretiy
le satılığa çıkarıldığından talip
lerin veya daha ziyade tafsilat 
almak istiyenlerio köy muhtar
hğına müracaatları. 

14 16 18 51 1198 

AYDIN 
g ;q j 

ilin 
Söke Parti 
Başkanlığından : 

... 

Partice yaptırıl 'tcak 6735 lira 

9 kuruş bedeli keıifli Halkevi 
birinci kısım divar ve beton 

anneleri 21 giln müddetle mil· 
nakasaya konmuştur. 

ihalesi 1 Nisan 939 Cumar· 
teıi günü saat 16 dadır. Proje 
ve şartnameleri, istiyenler Söke 
Parti başkanlığından görebilir
ler. isteklilerin 2490 numalı 
kanundaki şartları haiz bulun· 

maları meşruttur. Muvakkat te· 

minat 505 lira 15 ~uruıtur. 
1195 14 19 24 29 

ilin 
Aydın icra 
memurluğundan : 

• 

Aydın gazetesinin 9/3/939 
tarihli ve 474 sayılı nüshas1Dda 
çıkan 939/1326 aayılı dosyamı· 

za ait gayri menkul satışı ili· 
nında satılan furuoun hudutları 

yazılmamış olmakla bu furunun 

tapu kaydındaki vaziyete göre 

yemini maryadan metrük dük

kan yasarı Davazlı Hasan kah
vesi arkası sucu Hüseyin Ali 
hanesi cephesi tarik ile 'çevrili 
bulunduğu ilAn olunur. 

• • • . ' 
• • 

' ,, .. 
Doktor Şevket 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ v 
entani hastalıklar · mütehassısı 

YOZ s 
# 

f Muayenehanemi Nazilli köprüıil ksrıısmdaki tapucu 
f Süleymanın haneıine naklettim. 

• hastalanm her ~n 1aat yediden ıekiı:e kadar ve 
• öğleden. sonr saat ilçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
: kan, balgam, maddei gaita ve her tnrln tahlilitı icr~ 
• eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinom~ 
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

. FA\~·:·2~x·:·tı:?'~41:tı11ı~•····~i9' •• ,,., •• ..,,~ • • • 

pı ISl!ıılı*AM! d'iı~tt ı M · ~n!ı • ılı 

~ Süleyman Gezer-Osman Sezgıner 

Gazete Kitap ·Evi 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul • Ankara • f zmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ı ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir,, bulunmıy.an 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bı~ hafta içın· 

41 de getirtilerek müşterilerine takdim et.meği ilzerıne ah~. Çe· 

Şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzl ve deruhte yerı. 

ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden . 
Viliyet hususi muhasebe mn

dürlüğüniln ihtiyacı olan 2000 
adet defter 20/3/939 tarihli pa-

1098 

Söke belediyesinden: 

1197 J zartesi günü saat on beşte iha • 
le edilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

Belediyemizce yaptırılacak 3664 
lira bedeli keşifli belediye bina· 
sınııı ihalesi 20 mart 939 Pa .. 

zartesi glinil saat 16 dadır. 
Proje ve ıartnameıini istiyen

ler belediyden alabilirler. lıtek-

r...... Abone teraiti ........ i 
: Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
ı . i Alb aylıtı 3 liradır. ! 
i idare .Jeri: Aydında C. H. i 
i P. Buımui. ! 

l
. l'Heteye ait yuılar için J 

yaıı i,leri müdürlütüne, ilin· f 
lar için idare müdürlütüne i 

i onüracaat edilmelidir. ! .................................................. 

4000 lira muhammen bedeli 
olan 2000 defterin eksiltmesine 
iştirak edilmek il.zere ~o 7,5 
muvakkat teminat 300 liradır. 

Eksiltmeye talip olanların 

daha fazla malumat almak üze· 
re hususi muhasebe müdürlüğü· 
ne ve encümen kalemine müra· 
caatları ilan olunur. 
7 10 14 17 1169 

lilerin 2490 sayılı kanundaki 

şartları haiz bulunmaları meşruttur. 
Muvakkat teminat 274 lira 

83 kuruştur. 
12 14 16 18 at94 

lmtlyas .,,bibi ve Umumt Nqrlyat 
MUdilrü ı Etem Mendrea 

Baaıldığ1 yer 
CHP BaaımevJ 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 
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HUSUSi MUHASEBE MODORLOGONDEN • • 
936 HDubado Aydua aaerktıiad.t y•pılu arazi tahririııde tahrir koıııiayODUD~a teabit edilen aruiye nıilt .. ıı~ olup lpawıi ikametıihlarile a ... ..ıc 

teblitat yapılabUocek kimseleri belll olmayu mllkelleflere alt ihtarnameler apitya çıkanlDUfbr. 
2901 ııumarah kaınuau 8 iaci •cldoaik bu ka'l\lllU ia«b edo-. ~ talimıtıınaeııia 7 isıci 

Olere ilb oluıaw, 
1Mcldesi muçibiıaçe koyfiyot tebliğ aıakalllılı& kaim olmak 

Tahrir Kı1••tl Ver,ı.ı Cllt Varak 
Sıra No. No. Cinai Hektar Ar. Metre. Lira K. Lira 1(.. Mahalleat Mil.k.Uefin iaaa1 No. - -

241 145 Ana 1 20 00 10 Cuma Bayramayte vcreaui 66 
242 151 " 

2 40 60 00 30 " Mustafa 72 
245 152 " 1 18 24 50 ıs Güzelhiau Berber salih veroseai 73 
244 75 " 

3 7 61 40 31 Mesudiye Fatma, Muıt.fa 419 
245 76 " 

2 2 40 40 20 " Hatice 10 
246 77 .. 3 25 65 00 32 ,, Mela met 11 
247 78 

" 
94 39 20 20 

" 
Esma 12 

248 79 " 93 37 20 19 
H Denq 13 

249 80 .. 1 40 00 20 
" Emine 14 

250 81 " 1 40 00 20 
" 

Hatice 15 
251 84 " 

97 S8 20 29 
" İbrahim 18 

252 97 .. 1 3 30 90 ıs 
" Emine 31 

253 101 " 
2 52 100 80 51 .. Abdulla~ 35 

254 103 .. 1 94 67 90 34 .. Hatice 37 
255 105 ., 1 23 30 75 15 

" Yusuf 4139 
256 • 110 .. 1 4 ıs 60 08 

" Esma 44 
257 112 ., 1 16 11 60 06 

" Zeliha 46 
258 114 .. 1 15 23 00 12 

" Emine 48 
259 124 .. 1 73 35 60 18 

" Fatma 58 
260 125 .. 1 63 33 60 17 

" Abdurrabman 59 
261 126 .. 92 23 00 12 

" Muıtafa 60 
262 127 " 99 19 80 10 

" Gillıüm 61 
263 128 " 1 9 21 80 11 

" Fatma 62 
264 131 " 

1 27 19 05 10 
" 

Fatma 65 
265 140 " 

43 17 20 09 .. Hatice 74 
266 144 " 

2 82 70 so 35 
" Ane 78 

267 148 " 
1 1 25 25 ıs il Hatic.e wı 

268 156 .. 1 75 61 25 31 ,, Melımet 90 
269 157 ,. 1 14 39 90 20 " Ali 91 
270 159 .. · ı 27 31 75 16 

" Mehmet \ 93 
271 162 .. l 20 30 00 ıs 

" lımet 96 
272 87 

" 
1 31 39 30 20 Mqrutiyet Avukat ldriı 211 

275 90 " 
1 32 19 80 10 

" Aytc, Euna, Flltma 4 
274 91 " 

2 36 35 40 18 
" Eakici ıeyll Ali veruui 5 

275 92 .. 1 ıs 16 95 08 
" Fatma 6 

276 98 " 
1 17 17 ss . 09 ., Fatma H. 7 

277 5 .. 1 11 44 40 22 Muacliye Hatice ve Saniye 32 
278 6 " 

ı 11 33 30 17 it Hllseyin ye Abullah 33 
279 11 " ıs 9 00 04 .. Hatice 38 
280 12 " 

1 89 103 95 57 
" Hilaeyin 39 

281 ıs 
" 

1 28 25 60 lS 
" Ali ve Aytc ' 42 

282 19 
" 

1 2 20 40 10 
" Mehmet 4' 

283 23 .. 1 77 36 ss 18 " Mastaf a so 
284 26 .. 75 ıs 00 (fi 

" Nuri verueei 53 
285 31 " 

1 ıs 34 so 17 
" Hafize Ö. S8 

286 33 " 1 1 10 10 05 
" Fatma 60 

287 34 " 1 18 11 80 06 
" Fatma 2/61 

288 35 ,, 1 8 27 00 13 
" 

Ahmed 62 
289 45 " 

1 64 41 00 20 
" " 73 

290 59 .. 1 75 35 00 17 ,, Ayıe, Fatma, Glltöm Abdullah 87 
291 166 " 1 48 29 60 15 

" 
Hatice 6fl, 

292 167 .. ı 80 4S 00 22 
" 

Emine 3 
293 171 " 1 26 31 50 16 

" Mebmed 7 
294 172 " 1 3 22 66 11 

" Emine 8 
295 174 " 1 38 27 60 14 

" Saliha 10 
296 176 .. 96 19 20 10 

" Hüseyin 12 
297 194 

" 1 2 10 ıo 06 
" Arif ve Zehra 30 

298 195 
" 1 32 ıs 84 08 

" Mustafa 31 
299 198 ,. 1 36 17 68 09 ., Vesile 34 
300 202 • 4 88 48 80 24 

" Hatice 38 
301 203 " 93 13 95 07 

" Servet 39 
302 204 " 1 7 16 os 08 

" Ayşe 40 
303 207 " 90 10 80 os ,, 

" 43 
304 208 " s 47 54 70 27 

" Fatma 44 
305 209 

" 
1 21 18 15 09 

" Gülıüm, Fatma 45 
306 211 

" 
1 01 10 10 os 

" Fatma •eresesi 47 
307 208 

" 31 62 00 31 Ramazanpqa Hacı Mustafa 62 
308 229 

" 18 9 00 os n Sıdıka 83 
309 214 .. 1 53 61 20 31 Kaprillü Mebmed 13/3 
310 222 

" 
87 ı4 79 07 

" Huriye 11 
311 225 87 17 40 09 Abdullah 

i 
14 " " 312 228 .. 1 77 17 50 09 

" 
Duran veresesi 17 

313 230 1 34 13 40 07 Emine, Ayıe 19 • 
" " 3ı4 28 ,. 1 44 72 00 36 Orta Hacı Mehmed veresesi 47 

315 29 " 1 77 88 so 44 ., Hacı Muıtafa K. Fatma 48 
316 S6 " 1 80 54 00 27 Cuma Denizlili GOlıllm 75 
317 114 .. 1 48 37 00 18 K&prill6 Arap Sait 11/1 
318 117 it 1 24 24 80 12 ,. Emine 4 
319 118 .. 1 29 32 2S ı6 

" Arif K. Ay,e 11/5 
320 119 .. 94 18 80 09 ,, Himmet O. Ahmed 6 

DEVAMI YAR.iN lt!O 


