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Cumhurreisimiz · 
Ve refikaları dün reyle

kullandılar • • 
rını 

intihap faaliyeti yurdun her köşe .. 
sinde hararetle devam etmektedir 
Mllntrhipsani ıcçimi için liç 

giln evel bqlam11 olan faaliyet 
blltün hararctile de•am etmek 
tedir. 
Aydın merkez kazasında : 
Cuma, Kurtuluı, Ramazanpa 

•• Ye meıudiye maballelcrilc 
lmamk8y, Umurla, Dalama, Ka 
rabayt, Glllhiaar, Kocak, K6şk, 
Baıçayır, Karapınar, Erbeğli, 
Mqeliköy, Germencik, Kara 
•iaçlı, Bıyıkl•, Glldllflil, Dede 
kay intihap ıabelcrinin seçimle 
ri tamamen bitmiıtir. 

Bu aeçiçimlerden alınan neti 
ceye g6re halkamızın y6zde 
doksanı reylerini kuıl•nmıı bu 
lıınmaktadırlar. 

Geriye kalan yBzde onuna 
haatalaP ;1.- : - L! L -r - --•-- - ' - • 

kadar yOrllmeie mecali olmıyan 
ihtayar Te dermansızlar ve in
tihap mıntakaları haricinde bu
lunanlar teıkil etmektedirler. 

Akıi bir tlli olarak devam 
eden yağmura, kııa Te kara 
rağmen kadın erkek balkımızuı 

köy1erinden kalkarak reylerini 
kollanmak için intihap merkez
lerine koımalan türk milletinin 
siyasi olgunluk ve terbiye
ıindeki geniı iıakiıafa en bii
yilk bir misil teıkil etmektedir. 

Reisicrımlaur r11glerini 
k•llandılar 

Ankara 17 - Reiıi cumhur 
ismet lnanü Ye bayan ismet 
İnönll beraberlerinde bq 
vekil doktor Refik Saydam ol
duğu halde bu gün Hat 17 de 
Belediye daircıine gelerek mlln· 
tebip ıaniler için reylerini isti· 
mal etmiılerdir. 

İkinci mOntebip seçiminin 
llçDncU gllnU bitmiştir. Bu faa· 
liyet yurdun her köıesh>de ha· 
raretle ve btıyük bir alaka ile 
de~fGAp"Wa~l~i'iacçıw ı:ıam suu 

gDn öğleyin tamamlamışt11. 
108659 birinci müntehipten 

103164 kiıi reylerini kullanmıt 
ve yllzde 95 iıtirak nisbeti lel • 
de edilmiıtir. Geri kalanların 
haıta ve villyet haricinde ol-
duktan anlaıılmıştır. a.a 

~~~-==~~===~=:~~~~~~·=··· T 

IŞBANKASI 
Umumi heyetinin senelik içtimaı 

Ankara 17 - it bankaıı a- yar ve maliye vekaleti namına 
mamt heyeti bu l(ÜD alellde Cemal Y eıil bulunmuılardır. 
senelik içtlmaını Fuat Bulcauın Parti mevzuatına göre meb-

bqkanlığında yapmıt ve 938 uıluk idare meclisi izalığının 
plançoıuyla kir ve zarar hesap telifi mümklln olmadığından ve 
tarını tetkik ederek idare he.. blltiin heyet idare izası da meb-
yetini ibra etmiıtir. uı bulunduklarından Fuat Bul-

Bu toplanbda riyaseti cum-
h umumi kitibi Kemal Ge- canın imzasını taşıyan idare 

darı cumhuriyet halk partisi keyetinin istifanamesi okuıımuş 
e ec, D k Fik · b ö · ·d b t• genel sekreteri o tor n ve una g re yenı ı are eye ı 

T iz.mir mebusu Celal Ba- intihabı yapılmııtır. a.a. 
mer, .- ==~~~~;;;-----=-:;; 

Romanya ilk okullarımız 
- ·~ 

Rey sandıkları başında 

Bulgar B~şvekili 
Ekselans Dr. Köse lvanof An
karada merasimle karşllandı 

Atatürk'ün tabutu önünde eğilen muhterem misafirimiz 
şerefine Başvekilimiz Dr. Refik Saydam tarafından 

Ankarapalasta bir ziyafet verildi 
Ankara 17 - Bulgar başve- vekil refakatlerindeki zevatı bi· doktor Köıeivanof bu gün aaat 

kili ve hariciye nazırı ekselinı ribirlerine takdim etmişlerdir. 11/15 de riyaseti cumhur k8t· 
doktor KöıciYanof ve ref kası Bayan Kase lvanofa mütead- knne giderek defteri mahıuıu 
maiyetlerindeki zevat ile bera• dit buketler takdim edilmiştir. imzalamıılardır. Ekselinı misa-
ber bu gün saat 10/35 de hu· Bando Bulgar • Tllrk milli fir müteakiben baıvelcil doktor 
auıi trenle ıebrimize gelmiıler- martlarını çalm11tır. Mubtllrem Refik Saydamı, BByUk millet 
dir. misafirimiz ihtiram resmini ifa meclisi reisi Abdülhalik Renda .. 

Gar, Bulgar ve Türk bayrak- eden aıkeri teftiı etmit ve yı ve hariciye vekili Şükrü Sa· 
lariyle donatılmışdı. Muhterem .. merhaba asker,. hitabilc ıe• raçoğlunu ziyaret etmiılerdir. 
miıafirimiz, Baş.vekil doktor limlamııtır. Aıkerlerimiz de Ve bu ziyaretleri iade edilmit 
Refik Saydam, hariciye vekili " sağ ol ,. diye mukabele et· tir. Bayan KlSseivanof ile bayan 
Şükrü Saraçoğlu ve bayan Sa- miıtir. Muhterem misafir gar• Saraçoj'lu da karıılıklı ziyarette 
raçoilu vali ve belediye reiıi dan aynlmazdan evel merasim bulunmuılardır. 
Nevzat Tandoğan, mevki ku· ıalonunda bir müddet istirahat Ekselinı Köseivanof öğleden 
mandanı, protokol umum müdll· ederek baıta Romanya elçisi ıonra saat 16/30 da Bulgariı· 
rü, devlet demiryolları umum olmak üzere Balkan devletleri inuzesnie "gıderek AtaturkuD ta· 
müdOrtl, hariciye vekaleti birin· elrjl,. .. i ;ı. U --- l · f Baıve- b"tu o"nünde egı"' ·1mit ve bir ç.e· 
tanı tarafındau kartu11,.ınlfıau· t.ks~lanı Kl>se vano ' . ... B m 

kil Refik Saydamla otomobıle lenk koymuştur. u meraıı 
dırEkselanı Köıe lvanof ile binerek istasyonun iç ve dııını esnasında bir polis müf~ezeıi 
refikası trenden iner inmez dok.. dolduran balkın ınrekli alkıtla· ihtiram resmini ifa etmiıtır · . 
torJ Refik Saydam ve Şllkrü rı arasında ikametlerine buıusi Bundan sonra refaka!ınd~kı 
Saraçoğlu ile refikaıı " Hoı daireler tahıis edilen Ankara· zevatla lımet İnönü enıtıtüıune 
geldiniz " demişler ve iki baş· palas oteline gelmi~lerdir. giderek enstitilyll gezmekte olan 

Bayan Köse lvanof da ~~n.. Bayan Köse 1,,anofa il~ihak 1 

Vatandaşlann işlerinden 
güçlerinden . ~alma· 

malan ıçın 
- 3eE 

dilerine refakat eden Harıcıye etmiı ve beraberce Ensbtllyll 
vekilimiz Şükrn Saraço~lu ve gezmekte olan Bayan Köse 
efikaıı ve diier zevat ıle be· İvanofa iltihak i etm~ş ve . bera 
~aber Ankarapalaı oteline gel· berce cnıtitüyll gezmıılerdır. 
mittir. fi Muhterem misafirimiz şerefine 

Muhterem mi1afirimiz ıere ne bu akşam saat 20,30 ta başve 

1 d b• gardan Ankarapalasa kadar k'ıl doktor Refik Saydam tara 
Davaların birce se e ı· f B l Türk bay k 

olan meıa e u gar • - fından Ankarapalasta bir a 
ti·rı"lmesı·ne çalışılacak raklarile tezyin edilmiş bulunu- . 

,am yemeği verilmiştır. . 
-- yordu. a. a. Ziyafeti, bir kabul resmı ta 

Vatandaıların uzun videler~e Ankara 17 - Bulgar baıve· a o 

~~·cyan~ru~~~\~k:i:li~v:e~h:•:r:k:fy:e~n:a:n:n~e:k:s:a.~.n.•~-k-~~e~d·e·c~~~t-ir~·-~~~~~·~·-
ü d . }erinden guçlerınden 

2 n en ıt Ad k• b } olduklarını göz önüne alan : 1 Halkllflinde: \ Bu akşa~_ı a o 
live v ekiletimiz bu hale manı - .. ,..,.., o· k. --. 
olmak için tedbirler düşünmek- Nakış ve ı ış Öğretmenler yardım sand•ğ•-
te, sık tamimler yapmaktadır. d } • nın bu akıamki balosunun çok 
Bu hususta teşkilata son yapı· erS eri . olacağı anlaşılmaktadır. 
lan bir tebliğle yine bu mesele- Halkevimizde açılmıı olan di· ca~~vetiye tevzii için pek az 
ye temas edilmiştir. kit ve nakış der1leriue baılan- gün tahsis edildiğinden matlup 

Ceza mahkemeleri uıulü ka· mış ve timdi ye kadar kursa 19 1 tır 
göre ceza davalarında talebe kaydedilmiı bulunmak· ıekilde davetiye dağıtı amamıı · 

nununa b rkt · h·tı rinde İsteklileri mahrum etmeme~ 
taraflarla ir 1 e şa 1 e tadar· d f verı-Nazırlar meclisi Ukran

yanın himaye teklifini 
reddetti 

Lo d 17 _ Havaı ajano 
n ra b'ld' d. - h b' . . bilkreşten ı ar ı--..u a ırının . . bu 

ğine ıöre l nazırlar meclııı 
1
; 

Şehrimiz ilk okul yavruları 
öiretmenlerinin nezaretinde muh· 
lelif semtlerdeki intihap sandık
ları baıına giderek milıahede· 
de bulunmakta ve öğretmenle· 
rinin izahatını dinlemektedirler. 

·ık duruımaya çağrılmaları ve Derslere ciddi ve muntazam üzere kapıda da ave ıye . . 
~avanın esaı olarak bir celsede bir şekilde devam edil~ekle be· lebileceği ve bir davetiyenın bır 
bitirilmesi hakkında hüküm var- ı raber kayıt muamele11 de dur- bay ve iki bayan içi~ mutebet 
ken, mahkemelerin ilk .duruşkml ı· mut değildir. . . . olduğu bildirilmektcdır. 

alnız tarafları çagırdı arı Aydın kadınlığının ıstıfadesıne ~ 
~= ~u ilk celsede, şahitlerin de açık bulundurulan kursların ta.. Kaputbeıi ve iplik 
ağırılıp dinlenmesi için bir ta· lebeıi de gtın geçtikçe artmak- nat'hl kaldırıldı .. 

ınu· toplanarak Karpatlar a 1 

U ~ t eı· si tara· kraynası hOkume r 
fuıdan topraklarının Romanya 
hnt_ • • • tevdi ettiu"ibnetı hımayeaıne 
ğini bildiren talebini tetkik ede--
tek red etmiştir. 

Çtınkü, Karpatlaraltı Ukra~· 
1'aıı Macarlar tarafınduı kian· 
len itgal cdilm~tir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 
- .. .-. ...... "• • A """"1'. + ... & .& .. 4 .. ı 

l esaıı dütünce ve dileği vatan-
' daşlan her türlü ayrılıktan ~ 
· korumak, onları, kendileri ve l 
: Büyük Türk Ulusu için fay-
, dalı kılmaktır. 
·.., •• -..qyıv ~ ,,... .. .,.... .... 

~k kararı verildiği görülmüştür. tadır. lktiıat Vekaleti, evelce go· 
V ekilet cuınhuriyct mtlddeiumu· --- ..._. •• - • ...... .... . l'k ve 

h ı. k ..- .. • ..._,_,. • ·~ rllleo lüzum üzerine ıp 1 
miliklerine bu a ın anuna uy.· Yeni seçimin batında mem· hl ı 
guD bulunmadığmı., bütiln delıl- kaput bezine konan nar . ~r ' 

d ü leketimiıin haiz olduğu kıyDJet bu husuıtaki kanunun kendısıne 
terin bir celse e ırat ve m na- .. e kudret göz kamaştıracak f d d 
kata edilerek itin aynı celsede • verdiği salibiyetten isti a e e e-

l · · ·kti tt• bı'r va·ı·yctte bulunuyor. k k \d lmı•lır sona erdiri meaının ı :ı.a e ı· • ........... , ... ,. • .,.... re a ırı ~ . 
iiDi bir da•• bililirm\ttir. ...-~ .... ' '~ 



YOZ ı 2 

C ü m hu riyeti n 
Demiryol Poli ik~sı 

VE 

Örülen Demirağlarımızın Plançosu 

Yaptığımız ·mendüferler; (Milli Vahdet), 
Milli müdafaa ve Milli istiklal :zaruzetiniıı 
rOo tehir ini kabul ctmiyen ıcabıdırlar. 

IS ET iNô Ü 
Siv&1ın itletmeye 
açılma tareninda 

30/ Atuıtoı/930 
• • • •......,. • "" • ' .......... • • er • ............ • ~...,,...,..,....,.. ~ .,. 

Türkiye Bfiyük Millet Meclısi 
1920 yılında millt idareyi eline 
aldığı zaman lmemleket sıoırları 
içinde bulundugu demiryolların 
uzunluğu (4138) kilometreden 
ibaret idi. Ve imperatorluk dev-
rinin demiryol politikasının ka • 
rakteristik vasfı milli olmayışı 
•e milli ihtiyaçlardan doğmayışı 
idi. 

Cumhuriyet devrimizde demir 
yol politikasının karakteriıtik 
vaah iıe milli ihtiyaçlardan 
doğmuş bulunmaıı ve tamemen 
milli olmasıdır. 

Bu milli ihtıyaçların hedefle· 
ri iıe : 

Yurdun bayındırlığı 
Ulusun birliği 
Millt iktisadın inkişafı 
Halkın huzur ve refahı gibi 

kalkınma esas ve prensipleri 
oluıuştur. 

Bu kalkınma hedefleri de (Mil
li müdafaa), (Milli istiklal) nl· 
J-n•--İ".',l .. ..11,f,,.ftnı..+ı~. Q\J haki
kati r.bedt ~er; cumriurıyet hü-
kCrmetinin kalkınma politikası· 
na eıas olan. 

• A A .__.,_... A .._. ._.., A • • • + + 4 • t • 

Milletimizin medeniyet yolun
da ink~şafı için bütün hayat 
şubelerınde dilşündt\ğümüz 
" Maddi ve manevi ,, bütün 
tedbirler "ancak,, şimendüfer 
ve " yollar ,, hakiki verimi· 
ni verebilir. 

K. ATATÜRK 
~ ................... y 

vecizesiyle çok şümullü olarak 
tebarüz ettirmişlerdi. Bu pren· 
siplerle kurulmuş olan demir 
yol politikasının Cumhuriyetin 
15 senelik icraat devresinde 
ördilğü demiryolların uzunluğu 
2975 kilometreyi bulmuştur. 
lmperatorluğun, müsait arazide 

1 - Samsun (Gümrük) • Kalın 
2 - Ankara - Kay 
3 - Kayseri • Sıvas 
4 - Kütahya - Balikesir 
5 - F evzipaşa • Diyarbakır 
6 - Y olçatı - Elazığ kolu 

ve uzun inşaat devr~lerinde se
nevi ancak 60 kilometrelik de· 
miryol yaphrmıı olmasına mu
kabil; cumlluriyet hükümetinin 
yapmış bulunduğu 'demiryolların 
senelere isabet eden uzunluğu 
200 llilometreden aıağı düşme
miştir. 

Bayındırlık ifleriode cumhuri· 
yet hükilmeti; yabancı sermaye 
sıözetlememiş, devletin hazine· 
aine ve milletin enerji kaynak· 
larına giiveomiştir. 

Türkiye büyük millet meclisi
nin demiryol inşaatı için ilk 
yaptığı kanun 499 numaralı ka
nundur, 23/Mart/924 tarihli o
lan bu kanun, (Samsuo-Sivaı) 
Ankara-Musaköy) hatlarının 5 
senede yapılıp bitirilmesi kay-
dile 65000,000 lira tahsisat ka· 
bul etmi§tir. Evvelce (Ankara-
Sivas) demiryolunun (Samıuıı -
Sivas) hattile teliki noktasının 
(Musaköy) olması mütalea edil· 
-:" ;\c.,n bi\lharc Kayseriden 
8' .. ,:.H'":"•İ ve her i~: L-u-
(Kalıo) ıstasyonunda telaki et· 
mesi bir çok bakımlardan daha 
faydalı görülmüş ve inşaata bu 
istikamette devam edilmiştir. 

Bundan sonra tasdik edilmiı 
olan muhtelif kanunlarla: 

- F evzipaşa • Malatya - fu..; 
gani • Diyarbaır. 

- Kütahya • Balıkesir. 
- Kayseri • Ulukışla 
- Ankara - Ereğli 
- Sıvas • Erzurum 
- Afyon - Antalya 
Diyarbakır - Irak ve İran hat

larının yapılmaları kabul ve tas· 
tik edilmiştir. 

Bu ka-ıunların verdiği sala· 
hiyetle Cnmhuriyct Nafıasının 
29/10/938 tarihine kadar başar
drğı milli demiryollarımız. 

379 L 658 Kilometre 
379 - 940 

" 222 420 
" 252 524 
" 504 T 028 
" 

7 - Boğazköprü • Kardeş gediği 
8 - Irmak - Eilyos 

23 + 927 
171 + 816 
390 ..L 260 
335 - 000 
139 ,- 820 
112 1- 400 

" 
" 
" 9 - Sıvas - Erzincan 

10 - Çetinkaya - Malatya 
11 - Afyon - Karakuyu 

· 12 - Bozanönü • Isparta kolu 
13 - Baladız - Burdur 
14 - Filyoı • Zonguldak 

baliğ olmuştur. 

13 200 

" 
" 
" il 

23 900 " 
26 305 Kilometreki 

2975 + 215 Kilometreye 

. Cu_mhu.riyet nafıamız; milli demiryollarımızın inşaat faaliyetine 
dinamık ~ır hız v~rer~k senede 200 kilometrelik bir demiryolu kur
mak ve ıtletmek ımkanlannı yaratırken diğer taraftan da bir çok 
hatları satın alarak devlete mal etmek politikasını başarmışbr. 

Devlet demiryollarına katılan bu hatlann uzunluğu: 
Anadolu battı 1032 + 000 Kilometre 
Mersin • Adana 67 -L 158 
Samsun (gümrük) • Çarşanba 39 ~ 465 " 
f zmir - Kasaba ve tedidi 702 t- 696 " 

" Aydın hattı ve şubeleri 608 + 584 ,, 
Şark· demiryolları 336 286 k. 

" ı 

Ccman 2786 848 Kilometreyi 

AYDIN 

y Tuğrul Akanın 
Evvekli akşam Halkevimizde "Seçim,, 

münasebetiyle verdiği konferans 
Sayın Aydınlılar, 

Bugünlerde çok önemli bir 
memlek«;t işi, ulusal bir vazife 
karf.JSındayız. Hepimizin malu
mu olduiu vechile; yüz yıllarca 

ihmal edilmiı, hakir görülmüş, 
her haktan mahrum bırakılmış 
olan Türk uluıunun en nihayet 
öz yurdunu da Clüşmanlar, ya
bancılara satmaktan çekinmi· 
yenlere ve yurda saldıranlara 

karşı büyük Atatürkün yalnız 
birbirine dayanan, bir düşünen 
dilekleri ve arzuları ayni olan 
bu milletin kudret ve kabiliyet
lerinin her tehlikeyi bertaraf 
için kAfi geldiğini cihana tanıt· 

• m k ü~ere kurduğu ve kurul
duğu gündenberi yüksek men-
faatlerimizi bütün dünyanın gıp· 
tesini çekecek şekilde temin ve 
tahakkuk ettirdiği Büyük Millet 
Meclisinin yeni seçim günlerini 
yaşamaktayız. 

~rkadaşlar; Atatürk erginli· 
ğimizi kazandırırken, bizi mede
ni seviyenin en ön safına ge· 
çirtmek için ' çalışırken bütün 
hareketlerinde, · bütün devrim 
işlerinde daima TürkOn ayni 
dileği taşımalarına, iyi, doğru 
ve yeniye karşı bir ve beraber 
hareket etmekte gösterdiği yilk· 
sek: kabiliyetine ve temaytile 
dayanmıştır. 

J\rkadaşlar Biz en ıztıraplı 
- ·· •--!-!-..le _.""' • ••• ...__ '"'--,---
da gördüt;. '1Bizi aeven, bizi an· 
lıyan, bizim için her şeyini ve· 
ren bu" Atanın ·kara günlerimiz· 

de ac~larımızı unutturan yüksek 
irşadları bize enerji ve hız ver .. 
di . Biz hayata, refaha, saadete 
ondan ·aldığımız ilhamle, ulusu· 
muz için, yurdumuz için en ve• 
rimli bir enerji menbaı olmak 
üzere kurC:luğu Cumliuriyet Halk 
partisinin direktiflerile eriştik. 
Cihanşumül bir sevgi ve sayğı 
taşıyan Büyiik ve ölmez Ata· 
nın bu yurda, bu ulusa kazan· 
dırd1ğı ne değerli ne unutul-

maz eserler var .. 
Bu eserlerin başında Cumhuri· 

yet Halk Partisini görüyoruz. Ad• 
anıldığı zaman kalplerimiz se· 
vinçle doluyor. Onu düşündügü
müz zaman devrim, muvaffaki
yet, teoıiz ve tükenmez ülküle
rin toplandığı bir yer hatırımı· 

za geliyor. Memleketin kurtulu -
şunu müjdeleyen ve ondan son· 
ra · birbirini takip ve velyeden 
devrim ve yeniliğe ait eserleri
le partimiz ulu9umuz için feyiz 
yeri, yükselme ve ilerlememiz 
için hayat ve 'ideal kaynağı 
olduğunu ispat etmiştir. Bugün 
varlığımızla bağlı olduğumuz cum· 
buriyet halk partisinden güve· 
nerek her şeyi bekleyebiliriz. 

Arkadaşlar, Atatürk büyük 
erginlik savaşını ve bütün yurt 
işlerini, devrim hareketlerini ya-
parken bugün büyük şefimiz o
l~n İsmet fnöoünü hiç yanından 
ayırmamıştır. Atatürkiln her işi 
oeraoer auşuoerea, u.:;ı auc ıuı· 

rarlaştırarak yaptığı bu milli 
şefi . bugün başımızda ve cum· 

Devamı 3 Oncl aahffede 

bulmuştur. Bunlardan başka Sovyet ruslardan: 
.(0.75 lik (Erzrum • Sarıkamış 231 + 940 kilometre 
(1.524 lük) Sarıkamış - hudut 123X444 ki ceman 335+ 384 

kilometre ve muahede ve sair suret1erl de: 
Konya • Yenice · 346+ 009 kilometre 
Adana· Fevzipaşa 141 + 431 ,, 
Toprakkale • Payas 39+ 784 ,, 
F evzipaşa • Meydanıekbez 34 552 ,, 
Mudanya - Bursa 41 110 ,, ki 

ceman 602 886 ,, 
demiryolu tamamen millileştirilmiş ve devlet demiryollarJ şebeke
sine katılmıştır. Halen Türk sınırları içinde ancak 

Normal Çohanbey ·Nusaybin . 
" ve Derbesiy - Mardin 405 474 kılometre 

)0.60 lık) Ilıca - Palamutluk toptan 29 000 ,, ki 

şirketlerce işletilmektedir. 
Şu halde: 
Cumhuriyetin 15 inci yılında 

da devletçe işletilen demiryolla. 
rımızm uzunluğu 6818 536 kilo 
metreyi ve yine bu tarihte top
raklarımızın üzerinde işletilmek
te bulunan bütün demiryolların 
uzunluğu da: (7153) kilometreyi 
bulmuştur. 

Bunlardan başka Erzincaodan 
Erzuruma doğru 213 kilometre 
uzunluk üzerinde hızlı bir de· 
miryol inşaat faaliyeti buluudu· 
ğu gibi 1 Diyarbakırdan başlıya· 
rak Irak ve İran hudutlarımıza 
doğru ilerlemekte bulunan de-
miryolların 131 kilometresi üze· 
rinde de mühim inşaat ve ame-
liyat yapılmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve 
hükumetin ülkü halinde takip 
ve tatbik edegeldiği bu büyük 
demiryol poletikası sayesinde, 
Bu gün demiryollar Karade-

• nizde Samsun ve Filyosa ve 
Akdenizde Mersin limanına u-

444 474 demiryolu 

laştırılmış ve bu suretle Akde
niz ve Karadenize bir kaç kol
dan bağlanmıştır. 

Görülüyorki imparatorluk dev
rinin efsanelerine karışmış bir 
hayal, Cumhuriyetin yapıcı, ya

ratıcı feyizli elinde Türk ulusu
nu gururlandıran bir hakikat 
olmuştur. 

Dün Y abşıbanda Kızalırmak 
kıyalarında beşaret düdükleri 
çalan Cumhuriyet · lokomotifleri 
bu gün Erzincan garında zaferj 
düdükleri çalıyor. 

Yarın Erzurumda daha son-. . , 
rada Irak ve Iran, iki komşu 

ve dost nıemleketlerle bitişik 
sınırlarımızda · milli vahdet ve 
milli istilalimizin yeni bir zafe
rini daha cihana ilan edecektir. 
Çünkü Türk inkılabı dinlenmi
yen bir irade, zabtedilmiyen 
bir heyetiın, yetişilmiyen bir 
sürattir. 

SAYI ı 41~ 

1 RADYO 1 
CUMAR TESl - 18131939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

20 Kw. 

12.30 Program. 
13.35 Müzik (K: bare, çiıan • 

Pl.) 
14.00 Memle~et saat - ~yarı, 

meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Cevdet Kozan, Ruıen 

· Kam. Okuyan: Muzaffer lıkar. 
l - Rauf :Yekta - Mahur Pef"'i 

revi. 2 - Litifağa • Mahur ıar· 
kı - l" elif edebilsem, 3 - Rai· 
bey • Esir ettin beni. 4 - Şük
rü "Şenozan - Bu sevda ne tatlı 

yalan. 6 - Rahmi bey - Ser
vüzazı seyre çıkmış. 7 - Şem· 
seddin Ziya • Şu gUle bir lia
kın. 8 · - Saz semaisi. 

14,40 30 Müzik (Dans milzi· 
ği • Pl.) 

17.30 Program 
17.35 Müzik (Dans müziği ·Pi) 

18.15 Türk Müziği (Halk mu
sikisi) 

Sıvaslı aşık Veysel ve İbrahim 
18.35 Türk müziği (Fasıl he

yeti) Safiye To1'ay ve Tahii!' 
Karakuşun iştira1'ile. 

19.00 Konuşma ( Dlf politika 
hadiseleri ). 

19.15 Türk müziği ( Folklor· 
Halil Bedii Yönetgen ). 

19.30 Türk müziği ( Muallim 

Nori Halil Poyraz ve arkadat
ları ). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha-
berleri, ziraat borsasİ ( fiyat ) 

20.15 Müzik Neşeli plaklar-R. 

20.20 Esham, tahvilat, kam· 
biyo - nukut l.Jorsası ( fiyat ) 

20.30 Memleliet ıaat ayarı. 

GAtA PROGRAMI 
20.30 a ) Takdim. 
b) Temsil ve Türk müziği. 

Binbir gece masallarından· Ma

ruf. Yazan : Ekrem Reşit. Tem· 

silde Türk müziği: Küme oku· 
yucuları (Koro). İdare eden : 
Mesut Cemil. 

21.15 c ) Meşhur virtüoz Zi· 

no Francescati'nin keman resi· 

tali. 1 - Johann - Sebastian 

Bach • Konçerto ( La minör ) 
Allegro moderato Andante Al

legrp assai. 2 - Ludwig van 
Beetboven - Sonata N. 9 opus 
47 (La majör) ( Kreutzer'e it· 
haf edilmiş ) Adagio sostenuto

Presto Andante con variazioni 
Finale ( Presto ) 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.15 Resitalin devamı 
(Zino Francescati tarafınaan) 

3 - Gamille Saiot - Saens • 
R<>ndo Ka priççyozo. 4 - a ) • • 
Maurice Ravel • Tzigan. b) Paı>· 
lo de Sarasate Romanza Anda
luza c) Manuel de Falla - İspan

yol dansı. Piano da refakat 
eden : Dr. Otto Herz 

23.00 Müzik 1 ( Cazband • Pl.) 
_ 23.45~24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
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Gezi Notları : 

Bursaya kadar 

-12 -
O. Beeerik 

Bursa Ankara ve lıtanbuldan 
'?ura kültür faaliyeti en ileri 
bır villyetimiıdir. 1 Tllrkiyenin 
kültllr alanında üçüncn lgelen 
Burıada villyet merkezinde: 

Erkek, kız liseleri, kız öğret· 
men Okulu, (bunların r 6ç6ndede 
orta kısımlar vardır.) Erkek sa
nat okulu, kız enstittiıU, aıkert 
ve ıivil orta okulları ve kaza• 
larında da İDeıöl ve Gemlik 
orta okulları vardır. 

Saat 3,30 dan .onra vilayet 
matbaasının l5n0nden bktımet 
bulvarına inen caddeden bir 
saatten fazla devam eden tale
be akınını Buraada kaldığım 
her gün g6iaiim kabararak, 
millt gururum yllkslerek seyre· 
d$rdim: 

,Sunada kültür faaliyetini ta· 
mamlamak için, ilk tahsil vazi
yeti hakkında aldığım notlan 
da buraya kaydetmek isterim. 

933 Vaziyeti: 163 okul 303 
ötretmen. 11, 130 talebe. 

937 Durumu : 250 okul, 527 
öğretmen, 27, 754 talebe. 

Bet senede lokul ve öğret• 
men aayııında % 50 ye yakın 
talebe sayısından da %60 artış. 

Okuma çağında çocuk aayw 
41,000 olduğuna 16re ~ 72 
çocuk okuyor demektir. 

Viliyetin heailz mektebi ol• 
miyan 585 k6ylladeki çocuklar 
için 13 yerde pansiyon açılmıı. 
. Bı.ıılin Bursa kültnr müdür& 

olu ve vilıyetimizde bulundu· 
ğu m&ddetçe, Aydın kültürüne 
yaptığı kıymetli hizmetleri dai· 
ma anacağımız B. Fakirin 'bu 
malümatı odasının duvarlarını 
ıüsliyen maarif harita ve gra
fikleriyle küçük not def terinden 
aldım. 

8. Fakir bana, Bunanın res· 
mi faaliyetini tebarliz ettiren 
bu malGmabna iliveteıı, kültür 
elemanlarının halk terbiyesi ve 
kalkınması alanındaki çalıtma
larını anlatmak lütfnnn esirge
medi. 

Buna vilayeti şimdiye kadar 
161 halk okuma odası açnıııtır. 

Kay öğretmenleri beş !'enede 
köylerde 1026, temail tertip et· 
mifler. Muvzuları 6 Ok, asker
lik, vergi, köy kanunu ve muh
tarlar, · ihtiyar heyetleri vazife
leri, içtimai yardım, hayır ku
rumları, umumun faidesine ça
lışan busususi teşekküller, ka
dınlık ve köy kadını, kartulut 
•avaıı ve bütün inkiliplar olan 
408() konferans vermişlerdir· 

Bu konferansları kolaylaştır
nıak için muhtelif mevzulara ait 
hrüı&rler bastırılarak bütün öğ
retnıcnlere üçer tane dağıdılmıf. 

k Bursa dönüşümde bir gün 
kaybetmemek için akşam üzeri 
t •ikan bir kaptı kaçtı ile Mus-
af a Kemal paşaya geldim. Bir 

gece ac . d'.. . b . . k b 6 çır ıgım u şırın aıa-

·tnın tam ortasından eski ismi 
1 

e B anılan Kirmasti çayı geçer .. 
" dıu çayın üzerine vilayetinde 
Jllt • l 
sarf· mıy e 926 da 77,800 lira 
k •yle muhteşem bir köprü 

urulmu 
Bu köp .. ü .. • d 

lcr r , uzerın en geçen· 
ıij ~ İstanbulun Karaköy köprü
~ ek geçiyor hissini veriyor. 

li Grnet ve diğer resmi dai · 

8. Tuğrul Akanın 
konferansı 

Bat tarafı ikinci sahifede 

huriyet halkpartisinin değiımez 
başkanı iörmekle en yüksek 
gururu ve bahtiyarlıiı duymak• 
tayız. 

ismet İnönü en sevdiğimiz, en 
değerlimiz, en büyüğümüzdür. 

' onun yurdun yüksek menfaatla· 
rı için bize verdii'i direktifleri 
canla, batla yapmak hepimiz 
için en kıymetli vazifedir. 

lımet lnönünün dileği bizim 
dileğimizdir. Onun arzusu Türk 
ulusunun hürmetle eğildiği, ve 
ba11asiyetle üzerinde titrediği 
bir illkü ve arzudur. 

Arkadaşlar, biz bu günkü 
yllksek mevkie hep birbirimize 
bağlılığımızla hep temiz ve vasıf· 
larımızla, hep bir ve beraber 
hareket etmekte gösterdiiimiz 
titiılikle kavuıtuk. Bundan son· 
rada iman ile yurtdaşlarını ar· 
zularımızın ~üstnnde baıarmağa 
muvaffak olan büyüklerimizin 
Emirleri ve partimizin direktif· 
leri dahilinde hareket ederek 
baıarmağa çalışacağız. Sözüme 
son verirken hepinizi bu çok 
önemli seçİ!ll vazifenizi de her 
zamanki gibi beraberlik ve bir· 
lik içinde yapmağa davet 
ve bu veıile ile de Ttlrk ulusu
na ve onun yüce başkanı ismet 
lnönüne huzurunuzda tazimleri· 
mi arzederim. 

relerle simdililC Halkevi yapılan 
binaların bulunduğu karıı taraf· 
ta Atatürkün bir heykeli var. 

Eskiliğini olduğu gibi muba
f aza eden buraya mukabil her
gilo yenilqen ve inkişaf eden 
diğer tarafta [bilhassa Belediye 
meydalll dururken, heykelin ye
rini kimin intihap ettiğine doğ
ruaa ıaıtım ve bili da f&fıyo· 
rum .. 

Kemal pqa Belediyesinin 937 
biHçesi 49000 lira tahmin olun
duiu halde 53000 lira tahıil 
edilmiı. 62000 lira tahmin olu
nan 938 bütçesinin de 7 • 8 bin 
lira bir fazlalıkla kapachlacağı 
kuvvetle umuluyor. 

Hiç borcu olmıyan ve borç 
yapmak istemiyen belediye yıl· 
lık tasarrufltnndan artırdığı pa• 
raıile kasabanın elektrikinin 39 
bin liralık kısmını ihale etmiş. 
20000 liralık kısmını da içinde 
bulunduğumuz yıl tasarruf ve 
tahsisatından yeptırmak kara
rında .. 

A.YDIN 
1 ı 

Cumhuriyet devrinde 
Posta, Telgraf, Telefon ve radfonun 

maEhar olduğu inkipf 
----------------~~~·-

P. T. T. medeniyetin en müb· 
rem ve tabii bir ihtiyacı oldu
ğu halde saltanat idareai za· 
manında diğer bütün işler ribi 
P. T . T. ye de layık olduğu 
ehemmiyet verilmem~ti. Bu tq~ 
kilit cumhuriyet türkiyeıine öy
le bir ıekildc devredilmiştir ki 
bütün tesisatı pek iptidai bir 
11aziyette bulunmakta ve bina· 
enaleyh her suretle ıalaha ihti
yaç göstermekte idi. Cumhuri· 
yet idaresinin her sabada yap
tığı yenilikler ve ıslahat meyı· 
nında bu teşekkülde gündn gü· 
ne inkişaf ve terakkiye maı· 
har olmuş ve on beı senelik 
cumhuriyet idaresinde halkın 
bütün ihtiyaçlarına cevap vere· 
bilecek bir bale gelmiştir. 

Saltanat devrinde postalar 
sırtla ve hayvanlarla nakledilir 
ve ekser mahaller arasında an· 
cak haftada bir veya azami iki 
posta alınıp verilirken bu gün 
bir çok yerierde postalar oto· 
mobillerle nakledilmekte oıduğu 
gibi posta seferlerinin adetleri 
de ihtiyaca güre tezyit oluna
rak evvelce ancak haftada bir 
posta alabilen yerlere haftada 
bir kaç posta yapılmıt ve bu 
suretle balkın postadan azami 
aurette istifade etmeleri temin 
olunmuttnr. Bundan lmaada 
Cumhuriyet devrinde meınleke· 
tin muhtelif yeı-lerinde bir çok 
P. T. T. merkezleri açılmış, bir 
çok merkezlerde mahalli 'bti
yaca ıöre bir takım. posta mu· 
ameleleri yapılmaya ba~mı.ş 
ve balkın ve ecnebi turistlerin 
seyahat halinde bile postadan 
istifade edebilmelerini teminen 
fimendifer iatuyonlarında ve 
hatta vapur ve trenlerde dahi 
mektup ve telgraf kabulü ma· 
ameleleri 'ibdaı oluam~tur. 

Meıeli : Saltanat . devrinde 
bütün Türkiye dahilindeki psta 
ve telgraf merkez ve şubeleri 
688 adetten ibaret ıken bugün 
1329 adede baliğ olmuş ve cum-

lıuriyetten evvel yalnız lS hat
ta postalar otomobille nakledi
lirken bugün 267 posta hatbn
cla nakliyat otomobillerle yapıl
makta buluomU.ftur. Saltanat 
devri kö1lüııüıı poataclao iati· 
fadeıini biç nazarı dikkate al• 
mamış olduğu halde cumhuriyet 
postacılığı bu nokta üzererinde 
de ehemmiyetle durarak k&ylü· 
ler namına gelen mektupların 
sahiplerine salimen ve muntzaa· 
man ulaştınlmaıı teminen posta 
merkezleriaıde mecmuu 28,871 
adede çıkan kay kutuları vücu· 
de getirmiş ve posta güzerga
hında bulunan kl>ylere ait mü
raselit da doğrudan doğruya 
posta sürücüleri vasıtasiyle köy· 
lere gönderilmekte bulunmuştur. 

Mamafih adli tebligatın posta 
idareıile yapılması hakkında o· 
lup yakında tatbik mevkiioe~gi· 
recek olan kanunun tatbikatına 
baılandıktan sonra köyltilerimiz 
poıtadan daha şllmullü bir ıekil
ae istifade etmeğe batlıyacak-
lardır. 

Saltanat devrinde polta itleri 
yukarıda yazıldığı şekilde müh
mel bir vaziyelt• bulunduğu gi· 
bi telgraf iıleri de aynı halde 
idi. Mürekki memleketlerden 
ıarfıaazar komtu P. T. T. i.la
relerinde bile telgraflar aeri 
makinelerle alınıp verilirken 
memleketimizde en iptidai tel
makineıi olan Morı kullanılmak
t a ~e telgraf şebekesi 'ıe ırık 
dökük ve gart mütecanis mal· 
zemelerden teekklp ,et.mit bu· 
lunmakta idi. Cumhuriyetin te· · 
eulaiaden sonra telgraf ifleri· 
mizin ıslihına da -ehemmiyetle 
alika iÖsterilerek ıebeke yeni 
makinelrin istimaline salih bir 
vaziyete sokulmuı ve P. T. T. 
merkezlerinin bir çoğu simens 
Hilk, Teleemmprimör ve telep· 
rinter gibi seri Te tabii makine· 
lerle teçhiz edilmiıtir. Cumhu
riyet devrinde mevcut telgraf 
hatlarına ilave edilen tellerle 

I' ~ı6tlıAA6AAAı~66ilaı&ılı• 
ı Halkevi Başkanlığından : 

Halkevimiz sosyal yardım ıubesi tarafından Park karıı
sında Spor bölgesi binasında 20 mart 939 pazartesi gününden 
itibaren Bakımevi açılacak ve aşağıda gösterilen gün ve 

1 saatlerde doktorlarımız tarafmdan her vatandaş muayene 
ve te<lavi olunıtcaktır. 

Muayene ıünü Saat 

Sabahın saat dokuzundan be· 
ri beş dakikaya kadar hareket 
edeceğini öğrendiğim otobfisü. 
müz saat 11 de kasabadan ay
nlabildi. Fakat bu ayrılış Beledi
~~ meydanı~dan ayrılıştı .. Çarşı fi 
ıçznden aldıgımız yük ve kasa· ı 
ha dışından binen müşterilerin 
arkasını alarak yola dilzüldü· • 
ğümüzde saat 11,30 olmuştu. 

Pazartesi 

Sah 

2 - 3 

3 - 4 

4 - 5 

Doktor Fahrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahasaııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaba1111ı) 

Suıırhğa geldiğimizde gt:rçi 
ekispresin müvasalatına henüz 
yarım saat vardı, fakat sabah 
saat sekizde Buraadan kalkan 
otobüslerde tirenden evvel gel
diler ve müşterilerini yetiıtir
diler. 

Ekisprese vaktinde yetişmek 
için Bursadan lüzumsuz olarak 
bir gece evvel ayrılmaktan duy
duğum üzüntüyü,. Kemalpaşa 
kazasını da gezmış ve görmiif 
olmak kazanciyle beğendim . 

SON 

Çarşamba 

" 

Perşembe 

Cuma 

" 

2 - 3 
3 - 'i 

4 - 5 

5 - 6 

2 - 3 
4 - 5 

Operatör Nuri !Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hHtahkları mutahaıııaı) 

Doktor Muhsin 1 
tİç hastalıkları mutahaasısı) 

Doktor Şevket Kırbaı 
(İntani hastalıklar . mutahaasııı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Münif Erman 

(Kadın hastalıkları mutahuaııı) 

Cumartesi 3 - 4 Doktor Halil G6ıaydın 

... ·'"""•••"'vrr• ''''~ ııı~:ı•ı~, ... ,.:.!.-
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yealden yapılan hatların · mec• 
muu '6'lf/ kilometre tulllode 
bulunuıaktadır. 

CumliarJyet idaresi telli tel· 
graç kaamında bu ialihatı yap• 
malda beraber memleketin tel· 
ıiıdende istif adeaiai dilnütiin•· 
.rek lstaDbulda ve Aakaradş 
alıcı ve verici telıiz istasyonla· 
rı vücude getirmif ve bu saye· 
de memleketimizin muhtelif 
memleketlerle doğruca telsizle 
mubaberc edilmuini temin et· 
mittir. 

Telefondan diier memleket• 
ler 19 ncu aaırda iıtifadeyo 
başladıklari halde memlekete 
her yeoil8iği sokmakta tevelı· 
hüm eden saltanat devri halkı 
hu vasıtadan da mahrum hıra• 
karak ancak meşrutiyetin illi· 
nından sonra yalnız lıtanbulaa 
telefon tesisatının ' ytpdmasına 
muvafakat· edet>ilmiş ve fakat 
bu tesisatın işletme imtiyazmı 
da ·bir ecnebi şirkete vermittir • 

Cumhuriy~t devrinde ecnebi 
tirketler elinde bulunan aiğer 
işler meyanında stanbul ~le· 
fon tesisatıda satın alınmıt ve 
vilayetlerin bir çoğunda ayrıca 
dahili telefon şebekeleri tesis 
edilmi~ olmakla beraber bir çok 
şehirlerde telefon batlariyle 
yekdiğerine bağlanarak balkın 
telefon ihtiyacıda karıılanmıt 
ve yapılan telefon tesiıatı uzak
lık mefhumunu ortadan kaldır· 
dıiı için memleket iktisadiya
tında da mühim bir tesir vUcu· 

·de getirmiıtir. 
Şimffiye kadar çekilen tehir• 

ter araeı telefon devereleriniD 
ttiu 8890 lrilometreye ve teie· 
foa görüşmeıine a~k merkezler 
adedi de 200 e baliğ ohnuı olup 
ilükümetçe ıkabul edilmiş olaıı 
telefon proğramı mucibince pe" 
yakın bir atide öitlin vil~Y.e~e
rin telefon batlarile y:ekdıierıne 
bajlaması lausuauadaki ıaye 
tahakkuk etmiş olacakttr. 

Her medeni vasıtadan mem• 
lektimizi feyizlendirmeyi şiar 
edinmif ilan cumhuri"t reji~i 
radyonun haiz olchliu e emmı• 
yeti göz önüne alarak 926 se· 
ne1inde radyoyu da memlekette 
tatbik sahasma koymuş ve bu 
işi bidayeten ( Türk "telsiz tele· 
fon anonim şirketi) adlı milli 
bir şirkete verilmiş ise de bU· 
nun şirket tarafından mal.l~p 
idre edilemediği görlilünce bu 
iıin de hOkfımet eliyi :: tedviri 
muvafık görülerek radyo neş
riyatıı:an idaresi şirketten alına
rak P. T. T. idaresine C:lene
dilmiş ve ayni :zamanda biri 
120 kilovat anten takatında 
uıun dalgalı ve diğeri 20 kilo
vat anten takatında kısa dal· 
galı iki postayı ihtiva etmek 
üzere Ankarada Etimesgutta 
bir radyo iltasyoniyle Ankara 
şehir dahilinde bir radyo evi 
yiptarılarak lCiirreyi · dolatan 
sesler arasında Türkiin ~r ıe· 
sine de girmeıi temin olunmuş· 
tur. 

Radyo neşriyata P. T. T. ida· 
resine geçti~ten sonra tatbi~ 
edilen neşriyat progranılannda~ı 
mükemmeliyet b:ılkın bu neşır 
vasıtasına karşı olan alakasını 
artırmış ve şirket zamaiıında 
5175 · adetten ibaret bal'Jnan 
radyo abone adedi~ene b~sene 
tezayüt göstererek bu gun 46 
bin 244 adede baliğ olmuftur. 

Radyomuzun yaptığı ilmi ve 
( Llllfe• sevtrlnb ) 



Resmi Tebliğ 
Neıri: Reımi ıuete: 3/3/1393 No. 4147 

iKTiSAT VEKALETi - iŞ DAiRESi REISLICINDEN : 
lı kanununun 31 inci maddesi mucibince, işinden her hangi bir 

ıuretle çıkan Yeya çıkarılan iıçiye, iıveren tarafından, yalnız itin 
DeY'inİ, mahiyet Ye mllddetİDİ f6ıtereD bir ıebadetname yeriJmetİ 
icap etmektedir. Bu tehadetnameye, ancak ifçi tarafından talep 
edilc:lifi takdirde, keediıinin hal ve hareketile çaııımaıının ne yol· 
ela olduf11 da aynca yazılabilir. 

Kanunun yukanda emrettiği ıekilde işçiye ıehadetname verme
mek veya ıehadetaameye ifçi hakkında dofru olmıyan yazılar 
yazmak, it kanununun 108 inci maddeıinin 13 Oncll fıkra11 muci· 
bince cezayı mllıtelzim bulundujıandan, bilCUnam ftverenler tara· 
fından kanuni ,artlara aypn olarak verilecek ıahadetnamenin 
lSnıeii qafına dercolanmUftar. 

iŞÇi ŞAHHDETNAMESI 

ltYerenin Ticaret ıicilinde ka-
71t~ . olu OaYaD ve adreai 
ftçınm ; 

Adı ve ıoyadı: 
Doğum yeri ve tarihi: 
İtçilik numara11: 
Y apbjı itin nevi ve mahiyeti 

Fototraf 

Yakanda bll•eti yazılı ve fotofrafı yapııık ----·----··- · n 
. • • • • . • tarihindea • • • • . • . tarihine kadar müessesemizde 
çahfbğmı ghterir ıehadttnamedir. 

.... / . . . . I 19 

------------,-------·--·--·- -·----------· 
-----------·r---~~~---,~~ 

ftveren veya iıveren vekilinin im .. 
zaıı ve varaa iş yerinin firma mü~ 
hOr •eya damgası. (2) 

!,Yere •... . ....•.•. aiD it kT . yukardaki imzaıı taıtik olunur.(3) 
Yeren Ye ı ı • • • • • • • • anı 

[1] Buraya, ancak itçi tarafından talep olunduğu takdirde ken• 
cliahıba çal1fmaıınm ne yolda olduğu yazılar ve . işçiye dahi imza 
ettirilir. lıçi tarafından b&yle bir talepte bul•Dulmazsa burası çiz• 
gi ile kapablır ve bir ıey yazılmaz. 

(2) 1, Kanununun 31 inci maddesinin 4 flncn fıkraıı m11cibince 
ayhk ncret tutan 30 lirayı geçmiyen iıçilere verile• ,abadetname
ler her tOrlil reıim ve harçlardan muaf tutulduğuna göre, aylı1' 
llcret tutarı otuz lirayı geçen işçilere verilecek ıahadetnamelere, 
Damga Rumi Kanununun 11 inci maddeıinin 48 numaralı bendi 
mucibince lS kuMlfluk pul yapııtınlması icap etmektedir. 

[3] Bu taıtik, İf)'erinin bulunduğu mahal zabıtası tarafından 
yapılacakbr. 

Nazilli 
Ziraat Bankasına bağh 609 sayılı Tanm kredi 
Kooperatifindenf: 
2836 Sayılı kanuna gare teıkil edilmiı bulunan ve ortakların· 

daD llçte ikiıinin ekıeriyetiyle 609 ıayılı Çiftlik Tarım kredi koo• 
peratifiyle birleımesine karar verilen 631 ıaydı azizabat koopera· 
tifinin bu birleıme kararı Türkiye Cumhuriyeti iktisat Vekileti 
ve Ziraat Bankuı Umum Müdürlllğünce tasdik buyrulmuı oldu
ğundan alikadar ortakların 8 mart 939 tarihinden itibaren altı ay 
zarfında (Hali tufiyede bulunan 631 ıayılı Azizabat Tanm kredi 
kooperatifine) mllracaat etmeleri, Türk Ticaret kanununun 460 ıncı 
ve kooperatif ana mukavelesinin 72 ve 74 üncil maddeleri muci-
bince ilin olunur. (1212) 18 24 4 

bedii nefriyatla memleket kal· 
kmma11nda pek mühim hizmet• 
ler ifa etmekte olduj'unu da çok 
yerinde bir kaclirpubk olur. 

Velbaııl memleketi ıaywz 

nimetlere mazhar kdan Cumhu
riyet rejimi her ıahada olduğu 
gibi P. T. T. iflerinde de yu-

kanda izah edildiği ıekilde bir 
çok yenilikler vncude ıetirmif 

olup devletin diğer teıekknlle· 
rinde olduğu ribi bu teıekknl 

de rejimin hamlelarile mntena· 
ıip bir ıurette mGtemacliyen 
tekimille doinı ylirllmektedir. 

1ati,u aahlbl vo Umamt Nefrl1•t 
MUdUrll ı Etem lleıu:lr• 

Buılclıtı JU 
C H r ... _.~ 

ilin 
Aydın vakıflar idare .. 

sinden 
420 lira 50 kuruı keıif bede

li bulunan idare binaıının cilm· 
le ve bahçe kapııiyl~ alt kat 
oda ve pençelerine demir par
maldık ve lllt kat antresine 
kapı ve camekan yapılması işi 

16/3/939 dan itibaren pazarlı· 

ğa bırakıldığı cihetle taliplerle 
fazla malumat almak isteyenle· 
rin % 7 buçuk muvakkat temi· ... 
natlariyle birlikte Aydın vakıf· 
lar idareaine mnracaatları. 

1211 18 29 6 15 

AYDIN 

ilin 
Söke belediyesinden: 

Belediyemizce yapbnlacak 3664 
lira bedeli keıifli belediye bina• 
sının ihaleai 20 mart 939 Pa. 
zartesi giinil ıaat 16 dadıJ'. 

Proje ve ıartnamesioi istiyen. 
ler belediyden alabilirler. lıtek. 
lilerin 2490 sayılı kanundaki 

şartlan haiz bulunmalan meşruttur. 

Muvakkat teminat 274 lira 
83 kuruıtur. 

12 14 16 18 1194 

ilin 
Çeştepe köy 
muhtarlığından: 
Aydın - Çeştepe köyü tuğla 

ve kirmit ocağı 939 senesi ni
san iptidasından 939 senesi bi· 
rinci kinun gayesine kadar do· 
kuz aylık icarı arbrma suretiy-
le ıatıhğa çıkarıldığından talip
lerin veya daha ziyade tafsilat 
almak iıtiyenlerin kay ınuhtar-
lığına mUracaatlan. · 

14 16 18 21 1198 

ilin 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Meırutiyet mahalle· 
sinde 391 ada 3 parsel numa
ralı ve 104 metre murabbai ar
sanın mülkiyeti açık artırma 
ile aatışa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli met· 
reıi 40 kuruıtur. 

3 - ihale bedeli peıin öde· 
necektir. 

4 - isteklilerin şartnamesini 
g6rmek üzere Belediye yazı it· 
leri müdürlüğüne, arbrmaya it· 
tirak etmek nzere 312 kuruıluk 
muvakkat teminat makbuzlariyle 
birlikte 3 niıan 939 r pazarteıi 

ğiinü saat 16 da Belediye daimi 
encümenine mUracaatiarı ilin 
olunur. 

1213 18 23 28 1 

SAYI ı 41t 

.. .. .. 
Doktor Şevket Kırbaş 

• .. .. 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
ı Muayenehanemi Nazilli kaprlisO karşısındaki tapucu 
J. Snleymanın haneıine naklettim. 
1 hastalarını her gün saat yediden ıekize kadar ve 
• öğleden sonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ! kan, balgam, maddei gaita ve laer türln tablilitı icra 
t] eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo-

[+] torakıi ile hastalan tedavi eder. (971) 

~es~~ ••••••••••••••••• 

pAA ~ lllıı ı ılı AdlııW~ 

. 41 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

i Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine · 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledibııiştir. 
.. fstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 
~ ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bwunmıyaıa 
G kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta içia· 
411 de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Ce· 

ıitll ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
• 1~ 

~~~--wmım~• .. •MJD:--~N19'~"'9· 

ilin 1 

Aydın vakıf /ar ida
resinden 

(Şeker oğlu hacı İsmail) vak- · 
fına ait Aydının cuma mahalle~ 
sinde pınar başı caddesinde 351 
lira kıymetli ada 220 pafta 45 
6 parsel numaralı 234 metre 
murabbaı arsa. Hanyah 02-lu 
vakfından orta' mahallesinde 101 
lira 25 kuruş kıymetli 53 ada 
33 pafta ve 6 parsel numaralı 
135 metre murabbaı arsa. Ça· 
kırlar kuyusu vakfından Aydı· 

nın arık başı mevkiinde 100 
lira kıymetli kütük 1606 pafta 
25 ve 33 parselde llayıtlı 9795 
metre murabbaı bağ bozuğunun 
mülkiyeti ıahlacaktır, Yedi ey
lül caddesinde muhterik miilga 
peıtemafcı tekke inin halihazır 
vaziyetiyle ve yıllık 24 lira he-

C. H. P. 

ıabiyle depo olarak kullamlınak 
üzere 31/5/939 kadar ican a• 
hrmaya konuldu. 

ihaleleri 25/3/939 cumartesi 
günü saat 10 da Aydın vakıf .. 
lar idaresinde yapılacaktır. Ta
liplerle fazla mal(imat almak 
isteyenlerin muhammen bedel 
üzerinden % yedi baçak niıbe
tinde mu-vakkat teminatlariyle 
birlikte vakıflar idaresine milra-
caatları. 

1188 10 12 15 18 

:··- .. Abone ıeraiti ·-·ı 
j Yıllığı her yer lçia 6 lira. l 
j Alb aybtı 3 liradır. ! 
I idare yeri: Aydında C. H. j 
l P. Buımevf. 1 
f ıa:ıeteye alt yuılar için 1 
} yuı itleri müdilrlütine, llln- 1 
f lar için idare m6d6rlütine 1 
~ '11Üraeaat edilmelidir. i .... ........................................ ..... 

BASIMEVİ 

Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

• 


