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1939 Devlet bütçemiz Viliyet .umumi meclisi Yeni 
11 milyon fazlasile 260 milyon 959 bin Dün ikinci reis Bay Neşet Akkorun İlçeyönkurul baş

kan ve üyeleri lira olarak tesbit edildi reisliğinde topla~dı 
'--~ 

Fuat Ağralının Ajans 
Ankara 28 - Maliye vekili 

Fuat Ağralı Anadolu ajansı 
muhabirine atideki beyanatta 
bulunmuştur. 

1939 yılına ait bGtçe hazır
lanmış, bugün Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. 939 biltçe
si 938 senesi bütçesine nazaran 
on bir milyon lira fazlasiyle 
260 milyon 959 bin lira olarak 
tesbit edilmistir . 

Varidatla masraf arasında 
tam bir tevazün vardır. 

Memleketin müdafaası noktai 
nazarından milli müdafaa büt
çesine geçen seneden 11 bu· 
çuk milyon lira ~am yapıldı. 

muhabirine beyanatı 
Bundan başka maarif bütçesine 
bir buçuk milyon lira, zirai 
mahsullerimizi korumak için zi
raat bütbesine altıyüz bin, hal
kın sıhhatinin korunması ve 

sari hasalıklarla mücadele hiz
metleri ve hastanelerin ihtiya-

için sıhhat ve içtimai muavenet 

bütçesine altıyü bin, memleket 

huzur ve asayışı muhafaza eden 
emniyet ve jandarma teşkilatı 

bütçelerine sekiz yüz bin lira 
zam yapılmıştır. Diğer dairele-

rin mübrem ihtiyaçları için de 
bir milyon liraya yakın bir zam 
yapılmıştır. 

Varşovada 
Almanlar aleyhine şiddeli 

nümayişler yapılıyor 
Varşova 28 - Talebeler Al

man evioe hücum ederek bul· 
duklar Almanlara hoyratca mu
amelelerde bulunmuşlar, eşya 
ve evrakları yakmışlardır. Su
vari polisler sokaklarda dolaş-
maktadır. Alman sefarsthaoesi 

polisin himayesindedir. 

Danzing fen fakültesinde çı
kan hadise üzerine Polonya hü

kumeti bu mektebin kapatılma
suu Danzing bükiımetinden iste
miştir. 

Gene al F rankoyu 
Evinin önünden geçen yüz 

lspanyol selamladı 
bin 

-------
Barselon, 28 - Katalonya zaferinden sonra yüz bin kişi Fran

konun eviniu önünden geçerek kendisini selamlamtşlardır. 
General Franko halka karşı bitap ederek kazandığı zaferi 

kardeşlerimize karşı değil beynelmilel komonizme karşı kazandık 
Bu gençliğin zaferidir demiştir. · 

• 
~in l\'Iillet Meclisi · 

Fevkalade içtima yaparak mühim 
kararlar aldı 

Londra 28 Çin ajansi bildiriyor: 
Çin Büyük Millet Meclisi 12 şubattan 21 şubata kadar Fevka

l~de içtima ederek mühim kararlar almıştır. Kararlar arasında 
bılbassa tayyareciğin inkişafı ve mühim merkezlerde hava müda
~a~ tesisatının yapılması, harp zamanlarında fabrikaların serbeatce 
ışlıye bilmelari için gereken tedbirlerin alınması vardır. 

-= 

Bulgaristan da 

Eski başvekilin kardeşi 
tevkif edildi 

S?fya, 28 -;- Polis eski beş
v~kıl Çankof un yaldaleri nez· 
dınde araştırma yapmış ve Çan
kofun kardeşini tevkif etmiştir. 
Bu araştırmanın sebebi Çanko
f~n .d~stları tarafından yapılan 
bır ıçtımadır. 

Kudüste sekiz ya
hudi tevkif edildi 

--+--

Kudüs, 28 - Müfrit yahudi 
tedhişçilerinin suikastları üzeri

ne Roziyonlar tarafına mensup 

sekiz yabudi tevkif edilmiştir. 

Tevkif edilenler içinde spor teş
kilatı reisi de bulunmaktadır. 

Viliyet umumi meclisi dün 
öileden sonra ikinci reis avuk1t 

B. Neşet Akkorun reisliği al
tında beıinci içtimaını yapmış· 
tır. 

Bu toplantıda eski zabıt o

kunarak yazıldığı gibi kabul 

edildikten sonra ruznamedeki 

maddelerin müzakeresine geçil
di. 

Filistin meselesi 
-~~-

y ahudilerin lehine mi 
dönüyor 

Londra 28 - Havas ajansı 
muhabirinden İbnissuudun Fi
listin meselesi hakkında başve · 
kil Çemberlayne gönderdiği 
mektup terazinin gözünü geçen 
hafta araplar tarafına eğmişti. 
Fakat Lort Halifaksla görüşen 

ı Amerik sdiri Kendinin yaptı
ğı teşebbüslerle bu hafta tera
zinin küfesi yahudiler tarafına 
eğilmiştir. Kenedinin bu müda
halesi resmi mahiyette olma· 
makla baraber yahudilerin nok
tai nazarını tesbit etmektdir. 

Mülteci ispanya 
Almanya ve İtalyan yar

dımını unutmıyacak 
Berlin 28 - Havas ajansı 

muhabirinden. Bergos hukfımeti 
dahi1ye nazırı Suner bir Alman 
gazete muhabirine beyanatta 
bulunarak deıniştir ki müşkil 
saatlerde Almanya İtalya bize 
yardım etmekte tereddüt etme
mişlerdir. Bunu unutmıyacağız. 
Zaferin tahakkuk ettiği zaman 
yeni bir çok devletler peyda 
oldu. Bu?Jları nezaketen kabul 
ediyoruz. Fakat eski devletle· 
rimizle bunlar arasmdaki farkı 
daima iÖZ ?nönde tutacağız. 

Bugünkü hava 
durumu 

Devlet meteoroloji işleri u· 
mum müdürlüğünün tesbit etti
ğine göre yurdumuzun garp 
bölgeleri Yunanistan üzerinde 
merkezleşen ve fıtınalar yapan 
alçak tazyıkın tesiri altında ol• 
duğundan bu gün havanın do-
ğu ve Karadenizin ş..trk kıyıla
rında bulutlu, Orta ve ceonbn 
şarkı Anadolusu ile Kocaelinde 
kapalı ve mevzii yağışlı, diğer 
bolgelerde kapalı ve yağışlı ge
çeceği ve rüzgarların cenup ve 
cebu şark Aoadolususda cenup· 
tan, Trakya, Kocaeli ve Kara
deniz kıyılarında şimalden, di
ğer bölgelerde şakten, Karade
niz ve Ege denizinde mutedil 
fırtına şeklinde eseceği tahmin 
edilmektedir. 

Bozdoğan azasından Haaan 
Çiftçi ile Çine azasından Atıf 
Çinerin intihap mazbatalarını 
tetkik eden hususi encümen 
mazbataları okunmuş ve kabul 
edilmiştir. 

BunC:ian sonra gelen evrak 
okunarak aid oldukları encü
menlere havale edildi. Meclis 
3 mart 939 cuma günü tekrar 
toplanacaktır. 

Spor işleri : 

Beden terbiyesi 
bölge heyeti 

toplandı 
Benden terbiyesi bölge heyeti 

dün akşam ilbay Özdemir Gün· 
dayın başkanlığında toplanmış 
ve memleket sporunu alakadar 
eden işler üzerinde konuş
malar yapmış ve kararlar almıı-
tır. 

\ 

Futbol likleri 
Gene tehir edildi 

Pazar giluü bölge futbol aja
nının başkanlığında toplanan 
bölge futbol lik heyeti Mendres 
sporun Sümerspor iltihakı üze
rine tahaddüs eden yeni sicil 
işlerini mümkün kılmak için lik 
maçlarının tehirini münasip gör
müş ve liklerin martın 26 ıncı 
pazar günü başlamasına karar 
vermiştir. 

Lik heyeti bu toplantısında 
bölge likinde beş takım kalması 
dolayısiyle yeni bir fikstür tan· 
zim etmiştir. 

•• -·-
Oğretmenler 

balosu 
Vilayetimiz öğretmenleri ara· 

aında teşekkül ve taazzuv etmiş 
bulunan (öğretmenler yardım ve 
tasarruf) sandığının bu teş~kkUl 
ve taazzuvunu kutlulama münase
betiyle 11 mart cumartesi günü 
bir balo verileceği haber alın-

• maktadır. 
Kültür hayatımızda yeni ve 

değerli bir ufuk sayılan bu kal-
kınmanın ilk adımı ve bu tesa· 
nüdün ilk ifadtsi olan balonun 
cazip ve şerefine değer bir hal
de başarılabilmesi için alika
darlarca hazırlığa başlanmıştır. 
Balonun halkevimiz salonunda 

Dünkü ıayımızda parti ilyön· 
kurulunca vazefeleri tasdik o· 
lunduğunu bildirdiğimiz, partimiz 
ilçeyonkurullarını bildiriyoruz: 

Merkez Aydın: 
Başkan ı Avukat SOleymaıı 

Eravdı:ı 
Üye: Merzuka Güzen 

,, Nail Ergun 
,, Asaf Gökbel 
,, Mustafa Güven 

Gine : 
Başkan : Hüseyin Tan 
Üye : Nuri Güngör 

" 
: Osman Cirit 

il 

" 

: Hidayet Yavaıoğlu 
: Osman Balabaı:ı 

" 
: Cafer Uyguç 

Ka,acasu: 
Başkan : Ali Riza Fitil 

Üye : Must:ıfa Akay 
it : Halil Koduğ 
,, 
ti 

: Mebmed Portakal 
: Hüseyin Tarakçı 

it 
: Mustafa mete 

" 
: Kamil Çolak 

Nazilli: 
Başkan: Avukat Sami Kutlu~ 
Üye: Hakkı Piyancı 

,, Emin Bilgen oğlu 
,. Kemal Yakar 
,, Halit Arpaç 
,, Nuri Bilgen 
" Mahmut Giirçeo 

Söke: 
Başkan: Eyup Özbaf 
Ôye: Rıfkı Ulusoy 

it 

" 

Hilmi Fırat 

Cemal Özbal 
,, Necip Esuy 
,, Esat Ilgaz 

Hüsnü Adalı it 

• 

Vazi/eleri tastik olunıın 
Halkeule'i başkanları: 

Nazilli Halkevi başkanı : 
Sami Kutluğ 

Çine Halkevi başkanı : 
Nuri Güngör 

Söke Halkevi başkanı : 
Necip Ersoy 

Sümer Halkevi başkanı : 
Hikmet sogun 

Tashih 
Dilnkü sayımızda Silmer Hal

kevi sehven ( şehir ) Halkevi 
çıkmıştır. Tashih ederiz. 

•••• +-.,> ....... .... ··~ yapılacağı duyulmaktadır. . 
1 --··- Halkevi spor şubesi 
l F ransanın : başkanlığından: 
1 ' 
Suriye fevkalade komiseri . Şubemi:ıce 19 Mart 939 pazar 

1 p · 28 (A A ) · giinü için kızlara 1500 metre-

! 
arıs . . - F ransanın . 

Suriye fevkalade komiseri yeni · !ik, erkeklere beş kilometre-
Suriye hükümetiyle Suriye siya· · lik bisiklet koşusu tertip edil-
si vaziyeti hakkında ve Fransa miştir. 
ile münasebet meseleleri etra- : İsteklilerin adlarını şubemi-
fında dün ilk görüşmeyi yap· ' ze yazdırmaları rica oluuur. 
mıştır. 

. 
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ZEYTINCILIGI 
Islah ve yabanilerinin aşılattırılması 

hakkında kanun 
Kanun No : 3573 

Madde 10 - Bankaca ikraz 
edilecek paranın birinci kıımı 
arazi tamamen temizlenip r deli
celerin aşılanmağa elverişli bir 
hale getirildiği hakkındaki zey
tin bakım memuru raporuna 
milsteniden, ikinci lnsmıda yapı
lan aşının yüzde dokum muvaf
fak olduğu yine memur rapori· 
le tesbit edilmek şartiyle aşının 
tatbikinden bir sene sonra veri· 
lir. 

Madde 11 - Aldığı arazi 
parçasını açıp deliceleri aşıya 
h~zır bir hale getirerek Ziraat 
banhasından ilk taksidi alıp ta 
o mevsimde aşı işini bitirmeyen
lerden bankadan aldıkları para 
faizile beraber, bankanın zirai 
alacaklarının tahsili yolundaki 
usulüne tevfikan icıtirdat olunur 
ve tapu da iptal edilir. 

Madde 12 - Aşılı zeytinlik
lerin bakım işleri için zeytin 
mUstahsillerin~ mahsulün :satış 

mevsiminde ödenmek üzere Zi· 
raat Bankasınca kısa vadeli 
ikraz yapılır. 

Madde 13 - Muayyen kıta

daki zeytinliklerde toprak ve 
ağaçlar ayrı ayrı hakiki veya 
hükmi şahıslara ait olduğu tak
dirde arazinin kıymeti yüksek 
ise toprak sahibine, ağaç kıy· 

meti daha fazla ise bunun sa
hibine diğerinin malını satın 
alması teklif edilir. Her iki ta· 
rafta reddettikleri takdirde ara
zi hükümetçe kıymetlerine naza
ran aralarında taksim edilerek 
tapuya bağlanır. 

Madde 14 - Zeytinliklere 
davar ve keçi sokulması ve başı 
boş hayvan bırakılması ve otla
ma maksadile hayvan sokulma
sı ve zeytin sahalarının ağıl 

yapılması yasaktır. Zeytinlikler
de çift sürme veya nakliyatta 
kullanılan hayvanata iş esnasın
da ağızlık takılması mecburidir. 
Bu hükme riayet etmiyenler be
lediye veya köy jhtiyar heyetle
ri, zabıta memurları ve zeytin 
bakım teşkilatına dahil memur
lar tarafından tutulan zabıt va· 1 

AYDIN'ın Tefrikası : 9 

Kabul tarihi :26/1/939 

Neşri tarihi : 7 /2/939 

rakaıı üzerine beş liradan 60 
liraya kadar hafif para cezası
na milhküm edilirler. Bu husus
ta tutulan zabıt varakaları bili
fı sabit oluncaya kadar mute· 
berdir. 

Madde 15 - 500 ağaçtan a
şağı olmamak üzere yabani zey
tin aşılıyanlara veya aşılı zey· 
tinlerinin bakım işlerini en !iyi 
yapanlara Ziraat [vekaletince 
takdir edilecek miktarda 'nakdi 
mükafat verilir .. 

Madde 16 - Fenni budama 
aletlerile aşı takımlarının zeytin 
müstahsilleri arasında yayılabil
mesi için budama ustalarile ehil 
müstahsillere Ziraat vekaletince 
meccanen budama aş~ takımı ve 
levu:ımı verilebilir. 

Madde 17 - Yapılacak ni
zamname dairesinde zeytinlik
lerde bakım işlerini vaktinde 
yapmayan zeytincilerden bin 
ağaca kadar beş liradan 25 li
raya, bin aR"açtan beş bin ağa
ca kadar 25 liradan 50 liraya, 
beş binden 'fazta ağacı olanlar• 
dan 50 liradan 100 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. 

Madde 18 - Dördüncü mad
de hükmüne göre verilen müd
det zarfında aşılama ve temiz· 
leme işleri yapılmamıs olursa 
verilen mezuniyet sakıt olur ve 
saha geri alınır. Aşılama ve te
mizleme vesilesile talep ettiği 
sahadan elde ettiği odun, kömür 
ve saire tazmin ettirilir. 

Madde 19-Alelümum el, hay
van ve makine kuvetile işliyen 
yağhane ve zeytinyağı fabrika
larında ve salamura zeytincili
ğinde yüksek vasıflı zeytinyağı 
ve salamura zeytin tanesi istih· 
sal edilebilmesi için alınması 
lazımgelen telkınci ve öğretici 
tedbirleri alma~a Ziraat Veki
leti salahiyetlidir. 

Madde 20 - Zeytin içinde 
veya fabrika İnşa eylemek, zi
raat vekiletinde mezuniyet al
mağa mütevakkıftır. Aksi takdir
de inşa olunan yağhane işletti
rilemez. 

Madde 21 - Bu kanunda ya-

YAZAN: it -fc 

Bakır Madalyon 1 • 

İçerisinde bizi tanıyanlardan e · 
ser bulunmıyan muhitlere gide · 
ceğiz. Bir yuvamız olacak. Bu 
yuvada ikimiz yalnız kendimiz 
için. yalnız kendi sevgimiz için 
her tiirlü kirden, üzüntüden u • 
zak olarak yaşayacağız. 

Belki bir çok şeyleri kaybet
tim Şükran. Fakat sana benim 
Şükranım diyebilmenin verdiği 
hangi maddi varlık ödeyebilir?. 
Bu zevki, bu gönül varlığını .. 
hiç bir şey ödeyemez Şükran. 
Ben yalnız senin için, yalnız se· 
nin .sevgin için yaşıyacağım. 

Hiç bir şeyim olmasın. Yalnız 
ıen benim ol. Ben buna inan· 
dıktan sonra her mahrumiyete 

Büyük Hikaye -

omuz silkmekten korkmam, Be· 
nim olacaksın değilmi Şükran?. 
Her zaman, her yerde ve her 

~ ? 
şeye ragmen ... 

- Seninim Ahmet diyor. İ
nan bana. Beni senden ancak 
ölüm ayırabilir. Ve yanan başı
nı göğsüme dayıyor. Hıçkıra, 
hıçkıra doya, doya ağfıyor ... .. 

Her hafta muntazaman geli-
~r.- Gardiyan· odasında konuşu-
yor, dertleşiyoruz. Omuzlarımda 
ki bedbinlik yükü kalktı. Kur· 
tulmak ümidile yaşıyordum. Ni · 
hayet mahkeme bir sürü talik
ler, tahkiklerden sonra bitti. 
Öldürdüğüm adamın sabıkalı 
olma!ı, her zaman serhoş bu-

Bu seneki y: ğmur 
miktar 865 
milimetre<l ~ t 

İpekböceği tohu- Kır koşuları yapıldı 

-
Mıntakamıza 938 yıh kanunu 

sanisinden dünkü 939 şubat so
nuna kadar 865 milimetre yağ
mur düştüğü öğrenilmiştir. 

Bu miktarın bu seneki pamuk 
zeriyatı için mıntakamızda ve- 1 

rimli bir zemin haz;rladığı da 
mütehassısların ifadesiden an
laşılmaktadır. 

Jandarm~d~~,... 1 

Jandarmaya karşı 1 

Yayuz köyünde yapılan bir 
1 

düğünde çalgı çalmak ruhsati
yesi almamış olarak çalgı çalıp 
gecenin saat 3 ünde etrafı r a
hatsız ettikleri Köşk jandarma· . 
sınca anlaşılan düğün evinde 
rakı masası başına oturup da- 1 

vul zurna çaldırarak eğlenen 
315 doğumlu Ahmet Dalgıç 

kendisine müdahale eden jan
darmaya küfür edip karşı geldi
ğinden yakalanarak müddeiumu
miliğe verilmiştir. 

mu geliyor --·----
Şehrimiz ziraat dairesince 

bundan bir kaç gün evvel zi
raat vekaletine bağlı denizli 
ipekböceği istasyonundan iste
nilmiş olan 50 kutu ipekböce· 
ği tohumunun, mıntakamızda 
açılış zamanının nisan başlarına 
tesadüf etmes: dolayısiyle 25 
martta gönderileceği bildirilmiş· 
tir. 

Şimdilik ipekböceği tohum · 
rının Bursa kışlağında muh 
faza edilmekte olduğu ve İzmi . 
Muğla, Manisa, Aydın Denizli, 
Burdur, Isparta vilayetlerine de 
ayni tarihte ipekböceği tohumu 
ıevkinin mevs: ·· '"Özetme itiba-• 
riyle yerinde olacağı ipekböceği 
iıtasyonundan haber verilmek
tedir. 

.....,.a+ClıeCE• • 

Mahkemelerde : 

3 ay ve 93 liraya 
mahkum oldu 

Sarhoş olduğu halde etrafını 
rahatsız ettiğini görerek hareket· 
lerine müdahale eden polise 
küfreden ve merkezde çalııan 
polis memurlarını da tahkir et
mek isteyen eyüp oğlu Ferid 

zıh '8uçlardan dolayı muhakeme 
icrası sulh mahkemelerine aittir. 

yakalanarak mahkemeye veril-
i miş ve cürmü meşhud mahke· 

Madde 22 - Zeytin ve zey
tin yağı standardı için iktisat 
vekaletinin talebi ile zeytin ba
kım teşkilatına daimi vazife ve
rilebilir. 

Madde 23 - Yabani ağaçta
rın aşılanması hakkındaki 1528 

mesinde suçu sabit görülen F e
rjd 3 Ay 6 güne ve 93 lira 30 
kuruş para cezasına mahkum 
edilmiştir. 

Av malzemesi 
dağıtılıyor 

numaralı kanunun yabani zeytin 
ağaçlarının aşılanması ve islahı 
hakkındaki hükümleri mülgadır. ' 
Ancak mezkur kanunun hüküm-

Şehrimiz ziraat dairesinden 
sürek amelelerine ve küylüleri
mize domuz sürek avlan için 
mikdarı kafi hart ve kurşun 
dağıtılmıya başlanmıştır. 

lerine göre başlanmış ve henuz 
intaç edilmemiş olan muamele
ler bu kanunun hükümleri dai· 
resinde ikmal olunur. 

Madde 24 - Bua kanun neş· 
ri tarihinden muteberdir. 

Madde 25 - Bu kanun hü
kümlerini Adliye, Dahiliye, İkti
sat ve ziraat vekilleri yerine 
getirir. 

lunması ve o uğursuz gecede 
ilk defa saldıranın o olusu es
babı muhaffefeden sayıldı. 14 
aya mahkum oldum. 

Zaten mahkemenin hitamına 
kadar bu müddetin sekiz ayını 
bitirmiştim. İki ay kadar daba 
yattım. Milli bir kurtuluşun yıl 
dönümü münasebetiyle affa 
uğradık. Bir sürU zavalJı mah
kumla birlikte hapishane duvar
larından sıyrıldık. · 

-( 3 )-
Günlerce onun hazırladığı o

dacıktan dışarı çıkmadım. Ta· 
nıdık bir yüz görmek korkusu 
ile en kenar mahallelerde dola· 
şıyordum. Yüzümdeki yara ci
nayetimin tevil edilmez bir de
lili idi. Resmi dairelerden iş a
rayamazdım. Bu hak benden 
tamamen alınmıştı. Kanun na
zarında daima mücrimdim. Ne 
kadar üzüldüm, ne kadar acı 
çektim anlatamam ağ~bey. Bana 
en ağır gelen ,ey derdimi her 
şeye rağmen ondan saklamak 

Yeni mektebin 
Beton keşfi yapıldı 
'iultanhisar ( Hususi ) - Pa-

z~ r günü nahiyemize gelen Ay· 
dı J Nafia Baş mühendisi Bay 

• Feridun yeni mektebin beton 
keşfini yapmıştır. 

İlk beton kısmın inşası iç in 
yapılan keşif 3800 liradır. 

mecburiyeti idi. Ufak bir dal· 
ğılığt.am onu inçify.Jcu (Ben 
sebep oldum Ahmet. Fakat ne 
yapabilirdimki?. Olan oldu bir 
kerre.) Diye sızlanıyordu niha
yet: 

- Şükran dedim, Bu memle
ket, bu hava bizi boğacak. Baş-

. ka yerlere gidelim. Hayatımızı 
oralarda kazanalım. Üzerimizde· 
ki bu kötü hatıralar, bu buhran 
lar muhakkak surette bizi ta
kip etmiyecek. Seninle, sevgi
mizle baş başa kalacağız. 

Bir gün her köşesinde çocuk
luğumdan, kendimden bir parça 
saklıyao yerden kaçtık. Biraz 
makioecilikten, tamircilikten an
lardım. Ufak tefek iş eksik al-
mıyordu. Fakat yine de sefalet· 
ten kurtulamıyorduk. Nihayet 
tesadüf hapishanede tanıdığım 
bir şoförü karşıma çıkardı. Be
raber çalışmamızı teklif etti. 
Kabul ettim. Zamanla vaziyeti-
mi düzelttim. Kendim bir oto
mobil aldım. Bu gün, sefil ve 

· Bilyükler arasında 5000, .kü· 
çükler arasında 2000 metrelik 
kır koşuları spor alanı ile Telli 
dede yolu arasında yapıldı. 
5000 metrelik müsabakaya üç 
atlet iştirak etti. Daha evelki 
koşuların daimi ikincisi Tahsin 
Özalp çok iyi bir derece ile 
5000 metreyi 18.29. 7 dakikada 
koşarak ilk Aydın rekorunu yap
tı. Devamlı ve proğramlı çalış· 
masile iyi derece vadeden bu 
genç atleti tebrik ederiz. Sanat 
okulundan HUseyin Ondül yine 
19.6.7 dakikada koşarak ikinci 
geldi. 

Gençler arasında yapılan 200o 
metrelik kır koşusuna 72 atlet 
iştrak etti. GUnden güne böl
gemizde artan atlet adedi genç
sağhğı ve memleket sporu için 
büyük bir kazançtır. Gençlerin 
devamlı çalışmaları netiçesi ola· 
rak evvelki rekorlarını kırarak 
yenilemektedirler. 

2000 metrelik kır koşusuna 
iştirak eden gençler arasında 
sanat okulundan Muammer Ar· 
tuner 6.50.1 dakikada koşarak 
daha evvelki rekoru kıran ye
nilemiştir. 

Evvelki müsabekalarda dör
düncü üçüncU gelen bu atlet 
çok iyi çalışması neticesi olarak 
bugün kendisi için iyi denilecek 
bir derece ile birinci geldi. Ev
velce Halk evi tarafından 2000 
metrelik kır koşusunu birincisi 
orta okuldan Hasan bir göğüs 
farkiyle 6.50.2 dakikada koşarak 
ikinci gene orta okuldan Ali Rıza 
6.51.1 dakikada koşarak üçüncü 
geldiler. 

Derece alan atletler çok kıy
metli sporcu lıbayımızın iltifat 
ve sevgilerinden aldıkları ilham 
kuvvetile daha iyi derecelere 
sahip olacaklardır. l. ...... 
Iran veliahdı Bağ

dada vasıl oldu 
Bağdat, 28 - Sürye yolu ile 

Mısıra gitmekte olan İran veli
ahdı F eyz Muhammet han bu
raya muvasalat atmiştir. 

muhtaç değilim. Dünü unuttuDl· 
Dertli ablanın dediği gibi niba-

1 yet yıllarca süren gece bir gu~ 
ne ulaştı. Hayatımdan karımdao 
memnunum. Yalnız kendi se"' 
gimizi düşünerek yaşıyoruz. Me
suduz ağabey. .. 

Ortalık ağarıyordu. Ahmet 
ayağa kalktı: 

- Kusura bakmayın dedi· 
Sizi uykusuz bıraktım. Af edio 
gideyim artık. Muhakkak ki uyu-
yamamıştır. Her zamankindeO 
daha kaygısızım şimdi. İçimde 
biriken son buhranları da boşalt
tım. Minnettarım size ağabey· 

Kahveden çıkıyor. Hiç bit 
şey söyliyemeden arkasınd•11 

bakıyorum. Biraz sonra bir m0 '" 

tör sesi duyuluyor. Ve karao" 
lıklara dalıyor. Ahmedin otoın°'" 
bili. Gayri ihtiyari mmldanıyo· 
rum: 

Zavallı Ahmet! ..... · 
BiTTi 

• 
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Bursaya kadar 
-8-

O. Becerik 
Mustafa Kemal paşa kasaba· 

sına Bursa istikametinden giren· 
ler bir köye girdikleri zannına 
kapılıyor. Bu tarafta, yolun iki 
yakasını işgal eden desti ima
lathaneleri, belediyenin imar 
faaliyetini Bursa istikametine 
teksif etmesine sebep olmuş. 
Öğle yemeği için, eski Kir

masti bu günkü Mustafa Kemal 
paf anın meşhur kebapçılarından 
birisine girdik. Ne sorduksa 
var dediler, Fakat göriinürde bir 
şey yok. Kebapçı, çırağmı koş
turdu, yakın kasaptan kıyma ve 
pirzola getirterek yemeğimizi 
hazırlamağa başladı. Bir taraf
tan işini görüyor, bir taraftan 
izahat veriyor. 

- Burası körfez bir memle
kettir. Yolcu geçerse iş olur. 
Bugün fazla yolcu geldi, etimiz 
kalmadı, müşteri geldikçe lü
zumu kadar alıyoruz. pratik ve 
sigortalı bir iş. 

Yemek yerken dikkat ediyo
rum, kasabanın çamur deryası 
ıokaklarından geçenlerin hepsi
nin ayağında lastik var. Fakat 
çoğu beyaz yün çorapla.ela mest, 
iskarpinsiz üstu kapalı lı:ıstik 
giyiyor. 

Şoförün isticaline, bizim de 
bir an evvel Bursaya yetişmek 
arzumuz uygun geliyor. Musta
fa Kemal paşayı dönüşte gezip 
görmeği daha uygun bularak 
bu şirin kasabadan ayrılıyoruz, 

Kanbaya girerken harap bir 
manzara ile karşılaşmıştık.. Ay
rılırken belediye önünden şo
saya kadar devam eden ve iki 
tarafı modern ve muazzam 
binalarla süslenen yeni caddeyi 
hayretle geçtik. Bu tezat bizde 
belediyenin arkasını Balıkesire 
çevirdiği yönünü de Bursaya 
verdiği hissini yarattı. 
Kemalpaşadan biraz l\yrılınca 

Karacabey hizasına giriyoruz .. 
Bir saatten fazla süren Hara 
mıntakasını geçerken iki taraf
lı merinos ağılları, Karacabey 
cins aygır ve kısrakları ve merinos 
sürülerini seyrederek ilerliyoruz. 

Tesadüf Kemalpaşadan bize 
hra rnuhasip mesulünü yol arkadaşı 
Yapıyor. Ve bu arkadaş, gelecek 
Yazımda, bu sütunlarda bana 
hara hakkıoda malumat verm(!k 
İçin izahat almamı temin ediyor. 

Sultanhisarda 
Çocuk bahçesi f aaliye:tine 

geçildj 
Sultanhisar ( Hususi ) - Ge

çen sene inşasına karar verilen 
ve fakat temin edilen 200 lira
nın kafi gelmemesi yüzünden 
bırakılan çocuk bahçemizin in
fası yolunda yeniden faaliyete 
geçilmiş ve tesviye krokisi mü
hendis B. Satıha bırakılmıştır. 
.. 1 ~sviye krokisinin hazırlığı 
111 de bitmiş olmakla çocuk bahçe .• 

sının geçen seneden bu sene-
ye bırakılan mütebaki inşaatına 
da. girişilmiştir. 

Önümüzdeki ayda verilecek 
müsamereden temin edilecek 
?l~n gelirle bahçeye çocuklar 
ıçın oyun alfitı ve saire getiri
lecektir. 

Nahiye müdürümüz Cemil Bor
manın bu işte yüksek gayret 
ve alakaları görülmektedir. 

DAMLA DAMLA : 

İtişmek arzusu 
insanlar bazan çok kötü iti• 

yatlann eıiri olmakla zavallı-
dırlar. Bu zavallılık; bu itiyat· 
ların kendilerine olan zararla-
rından değildir de, daha çok 
muhitlerini izaç etmeleri bakı-
mından bir zavallılıktır. Hepi
mizin küçüklüğümüzden gençlik 
devrine gelinceye ve takriben 
14 yaşlarımıza kadar her halde 
kazanılmış kötü itiyatlarımız ve 
çocukluğumuzun sağa sola e-
hemmiyet vermiyen avarelikle· 
ririnden doğan f analıklarımız 
olduğu inkar edilemez. 

Fakat iyi hatırlayorum ki, ilk 
mektepten çıkıp orta tahsile 
ayak atacağımız günlerin arefe
sinde, bu her kesi iz'aç eden 
hareketlerimizi, bu tahsil mües
sesesinin eıiğiode bırakarak sı
nıflarımızda yer almıştık. 

Şimdi gczümün önünden ge
çen orta mektepli arkadaşlarım 
(ki bu gün hepsi üniversitenio 
ayrı ayrı şubelerinin sonlarında-

dırlar.) Hiç birimiz toplu yerler· 
de kol kola ve uslu uslu gez
mekten baıka bir şey yapmaz· 
dık ve bir şey yapmnğı kendi
mize yakıştıramazdık. 

Bizde daha o zamanlarda, 
muhite ve topluluğa hürmet 
meseleleri, hakikaten bize hi
kim ve müessir bulunuyordu. 

ir 
Hemen her gün değilse bile 

ekseri akıam Üzerleri, Aydına 
gelen Nazilli - Söke ve Ortaklar 
- Denizli trenlerine inerim. 

Bu trenlerin kalabalığını her 
keı bilir. istasyon lebaleb dolu
dur. Ve bu kalabalığın dörtte 
birini de talebeler teşkil eder. 
Çoğu 15 - 16 yaşından aşağı 

olmayan yaşına göre de Levend 
gibi bir vücut taşıyan talebelere 
göz gezdirirseniz onlar, biribirine 
tekme atmak, biribirinin yaka
sını tutup silkmek, biribirinin 
ayağını çelmek, biribirinin en
seıine tokat vurmak, biribirinia 
şapkasını alıp kaçmak hulisa 
daha neler neler bilmiyorum 
bütün bunlarla meşguldürler. 
V, e bu hemen her gün böyle· 
dır. 

Bir arkadaşa gösterdim : 
- Bak; dikkat et.. Eğer itiş

meden. duran tek talebe varsa 
sena bir çift çorap bir kravat 
var. 
Arkadaşım çorapla kıravatın 

kendisine verdiği sevinçle, be· 
nimle görüşmeği bıraktı, etrafı 
kontrola başladı. 

Daha da trenin gelmesine 20 
dakika vardı. Tren geldi, tren 
kalktı, tren uzaklaştı, tekrar 
sordum. 

- Var mıydı itişmiyen ? 
Arkadaşım; benim bu hadi

diselerden mütevellid duyduğum 
ıztırapla cevap verdi: 

- Çorap ve kravatından vaz 
geçtim. Eğer itişmiyen iki kişi, 
iki talebe görseydim çok sevi
necektim doğrusu .. 

Bu itişimelerin talebe ağzına 
yakışmıyan sözlerle vukunu bı-
rakın, oradaki yolculan sarsıp 
incitmesi de ayrı bir yürek ya-
rası oluyor. itiş enin kakııanın 
etrafını gördüğü yok ki ona 
saygısı olsun .. 

Tabii istasyonda başlıyan bu 
hali trende de devam ediyor .. Ve 
kim bilir tren yolcuları ne çeki· 
yor .. 

* Ben burada talebe arkadaş-
larımı ıslaha davet değil onla
rın muhitlerine hürmet etmeğe 
alışmalarını rica edeceğim. Çün
kü muhite hürmet zamanı, ilk 
mektep sıralarında başlar ve 

AYDIN 

Sağlık Notları: 
--~..__.....- .... 

Çocuk terbiye 
Kökleri 

• • 

Aşk, haydudluk ve macera filmleri. 
henüz kendini tutacak bir frene malik 
olmıyan körpe dımağlarda fayda 

yerine zararlar doğurabilir 

Çocuk büyürken ergenlik ça
ğında saklıyacağı 'ıahsiyeti de 
yavaş yavaş teşekkül eder, biçi· 
mini alır. Ayırd etmek, tenkit 
etmek kabiliyeti olmadığı için, 
kuvvetli ihtisaslar hayalinde 
yerleıir, derinleşir kalır. Çocuk· 
ları yetiştirmekle uğraıanlar 
bunları unutmamalıdır. 

Aile yaşayııı dikkat olunacak 
bir şeydir. Viyanalı Siymon 
Fröid'in tetkikleri, t tbikte he· 
DÜZ su götürür yerleri olmakla 
beraber, alakavi hadiııelerdeo; 
zekanın gelişip serpilmesinden 
ziyade sinir ve ruh h.ıstalıkları-
nın kökleşmesinde tesirli bir 
rol oynuyor. Ailenin ahlaki ha· 
yatının çocuğun terbiyesi üze
rindeki tesiri, tetkiklerden pek 
güzel anlaşılıyor. 

Çocuğun, tabii ahlakı düzgün 
bir aile içinde yaşaması, ahlak! 
kurumunun temelidir. Karşılıklı 
sevgiyle birbirine bağlanmıf ana
ıile ba-basına bakarak, çocuklar 
da onların sevgilerini paylaşır
lar. Ailenin biricik çocuğu, ken• 
disioe olan sevgilerine rağmen, 
anasile babasının arasındaki ıev-
gi blokunu parçalayıp dağıtma
malıdır. Terbiyede çetin!ik ge-
rektir amma, sertlik doiru de
ğildir. 

Çocuk, ailenin yaşayı~ına ka
rııtırılmamalı, onun dışında bı
rakılmalı. Bununla beraber ço
cuğun yanında söylenmiyecek 
sözleri söylemek, patavatsız 
davranmak demek değUdir. Ço
cuğun yanında konuşurken onun 
orada bulunmasından çekinir 
iİbi tavırlar da göstermemeli
dir. Bu yapıılar çocuğun hissiya
tını kurcalar, tecessüs ve hayal 
çocuğu uygunsuzluklara sürük
ler. Onların yanında konuşur
ken, sosyal basamakların değer
lerini gösterecek tarzda davran
malıdır. Bu, onları daha yük· 
ıeklere çıkmak için değilse bile 
bulundukları muhite yakııacak 
bir şahsiyet kazanmak için 
ateşler. 

orta mektep kapısı önünde en 
yugun şeklini bulur.. . 

Muhite saygısızlık, ınsanlar 
için öyle büyük bir Doksandı~ 
ki, ilim, fen ve menşe_, bu nevı 
kimseler için değersız ve za
vallı kazançlardır. 

Biz, ilim yolunda yür~yen ço
cuklarımızı, evvela tabu bir ol
gunluğun köklü bir te~biye ve 
hürmet esasının misali gör
mek isteriz. Aksi takdirde onun 
ilmine ve fennine ehemmiyet 
vermeyiz. 

Onların bu hareketleri mana· 
sız olduğu kadar, çirkin, yersiz 
ve alelade insanların hareketle· 
rine çok beoziyen el şakaları 
ve ağızlarındaki yine bu alelade 
insanların çirkin sözleridir. 

İyi hareketler insanlara iyi 
mevki kazandırır. Bu gibi alela
de hareketler de, insanları etra
fına cemiyete alelade gösterir. 

Talebelerimizi iyi işler peşin
de ve olgun simalar gördükçe 
içimiz de onlara karşı daha 
başka bir yer veririz, 

ÇICDEM 

YAZAN: Dr. Ruscuklu Hakkı 
Okuyucularını dikkatle gözet· 

meli. Ulusal tenkidler, menkibe
ler, tarih okusunlar. Amma, ro· 
manları ellerine vermemeli. Bun
lar, gençlere zararlı bir uyanık
lık verir. Onların cinsi · sorgula 
rına karşı yalana, dolana sap
mamalı. Çocuğun ihtiyacına ve 
anlayııına göre, lüzumlu olan 
şeyler yanlış anlatılmamalı. Ço · 
cuklarda bir çok sinir hastalık
larının kökleri, aile muhitinde· 
ki uyguosuzluktadır. 

Aile, ıosyetenin temelidir. 
Sağlam, temiz düşünceli inıan 
yetiştirebilecek bir terbiye, an· 
cak, ııkı bağlarla birleşmiş ve 
ahliki vazifesine dikkat etmiş 
ailelerde bulunabilir. 

• Çocukların eğlencelerine de 
çok dikkat etmek gerektir. Ço-
cukların sinemaya gitmeleri, sa· 
kınılacak bir şeydir Orta A me
rikalılar filimlerden doğacak 
tehlikelere çok ehemmiyet ve· 
riyorlar. Çocuklara faydalı man
zaralar glSstermek meselesi 
münakaşa dışında kalır. 

O vasıta ile çocukların beyin
lerine ilmi, sıhhi, hatta ahlaki 
bilgiler yerle~tirilebilir. Bunlar 
ne kadar faydalı ise, baydudluk, 
adam öldUrmek, ahlaksızlık sah
nelerini gösteren filmler de o 
kadar zararlı olur. Tecrübesi 
olmıyan: iyiyi kötuden ayıramı
yan, kendisini tutacak bir freni 
bulunmıyan küçük cocuklar o 
tabloları seyretmesi çok tehli
kelidir. Çocuğun beyni tabii sa· 
iklerle itler ve gene o saiklerle 
yaşar. Etrafında olan biten şey
ler. onun beyninde, derin izla
le yerleşir. 

Sözlü filmler, sözlerin iyi ve
ya kötü tesirlerini katmerleşti

rir. Bu hayret verici san'at ah
laksızlığa ilet olmamalıdır. Film
ler iyi seçilirse hem hoşça vakit 
geçirmek için faydalı bir vasıta 
olur; hem eğlendirir, hem öğre
tir, hiç zararı dokunmıynak ... 
Çocuklara mahsus filmlerin bu 
bakımdan sansör edilmesi, ah
lakan normal yetişmelerine yar
dım eden en müessir vasıtalar
dandır. 

Ana, baba da çocuğa, güzel 
bir örnek olmalıdır. Önünde 
güzel bir örnek olmazsa ~çocuk 
ye ti:ıemez. Hem örnek olmalı, 
hem tavırları, hareketleri kon
trol edilmeli. 

Söylemiştim; çocuktaki akıl 
müvazenesizliğinin ve ruhi bo-
zokluğun kökü, aile içindeki 
uygunsuzluktadır. Onun için, 
bekim, çocukta akıl müvazene· 
sizliği ve sinirlilik alametleri 
gördüğÜ zaman aile muhitini 
araştırırsa, şaşmayınız. Birçok 

1 

sinir hastalıkları, nevruzla ora-
da kök salar ve orada filizle
nir. Ahlak güzellikleri oradan 
doğduğu gibi. 

YOZ s 
.............................. 

RADYO 
ÇARŞANBA 1/3/339 ~ 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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 Proğram 
12.35 Türk müziği .. Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Riyaaeti Cumhur ban

dosu ( Şef : ihsan Küoçer ). 
1 - Lincke • Muzaffer silahlar 
( marş ) 2 - Scbreiner • Kon
ser polkası ( Klarinetler için ). 
3 - Saint Saen!ll - Sarı prenses 
uvertürü. 4 - Mascagoi .. "Ka
veleriya rustikana (müzikli dra-
mından seleksyon ). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Çigan ve saire 

.. Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği ( Fasıl he· 

yeti - Nişaburek). Celal Tokseı 
Hakkı Derman; Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Basri Üfler, Ham· 
di Tokay. 

20.00 Ajans, meteoro~oji ha· 
berleri, ziraat borsası (fıyat). 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecibe, Refik Fersan, Fahire 
Fersao, Cevdet Çağlar. Okuyan· 
lar: Muzaffer İlkar, Semahat 
1 - Tatyosun - suzinak peş· 
revi 2 - Sedat • ıuzioak ıar· 
Ne çok çektim hasretini. 3 -
Hacı Faik - Suzinak şarkı -
Kazucuğum ne kaçarsı. 4 -
Suzinak geceler geçti. 5 - Fa-
iz Kapancı • Suzinak şarkı 
Unutma canım. 6 - Osman 
Nihat - Suzinak şarkı - Ne müş
külmüş seni seYmek. 7 - Faik 
Kapancı - Suzinak şarkı - Y •· 
tağını gülden yapsam. 8 
Şevki bey .. Hicaz prkı .. kış 
geldi firak. 9 - Şevki bey • 
Kudretin kafi degil. 10 - Aziz 
efendi - Hicaz şarkı • Çıkıp 
arzı cemal eyle. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma . 
21.20 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.30 Tem sil ( Doktor 1. Ya

zanlar : Ekrem Reşit ve Kemal 
Tözen ). 

22.00 Müzik ( Küçük orkes• 
tra : Şef - Necip Aşkın ) 1 -
Willy Richartz - İlk baharda 
bir çift aşık • uvertür. 2 -
Tschaikowsky - Şarkıcık. 3 -
Lumbye - Şampanya ( Galop ) 
4 _ Siede - lık bahar melodi
si. 5 - Michcli - Buseler sere
nadı. 6 - F ranz Sadek • Vi· 
yana sen benim rüyalarımın şeh· 
risio. 7 - Henriques - Periler 
raksı. 8 - Culotta • lntermez· 
zo. 9 - Recktenwald • Viyana 
müzikleri - Potpuri. 

23.00 Müzik ( Cazband - Pi ~ 
23.45 24 Son ajans habcrlerı 

ı.... .... Abone şeraiti ._. .... i 
! Yıllığı her yer için 6 lira. i 
! Alb aylığı 3 liradır. J 
~ idare yeri: Aydınd11 C. H. i 
! P. Basımevi. İ 
~ gazeteye ait yazılar için J 
i yaı.ı işJ<:ri müdürlüğüne, ilin- 1 
i hır için idare müdürlüj'üne j 
E 'llÜracaat edilmelidir. i · .................... --...................... .. 

imtiyaz nhibi ve Umumi Neıriyat 
MGdUrU : Etem Mendre• 

Baaıldığı yer 
C H P Sa1ımni 
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1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 
ı Gazete Kitap Evi 1 
ı Görülen lümm üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın it 
fi Palas oteli al tına nakledilmiştir. ~ t İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir ·bütün kitap, mecmua & 
4I ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan g 
A kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için- ~ 
G de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- i) 
fi şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

\ 

1098 ~ 
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! Doktor Şevket Kırbaş :ı 
! Memİeket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ 
• entani hastalıklar mütehassısı ~~ • •• • Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu 4] 
t Süleymanın hanesine naklettim. +] 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve +] 
• öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, c!~ ! kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra [+] 
J eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- r•l 
+'f toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) [•] 
·~~....;ııı~ıı;t~._ıı;ın';'ll';'Jll' ... ıı:;,"ll,.~.ıw;u:ıı~~~t.;t:P~~l'+1~~ 

l::iiiı...,.ıl1ııı;if:lııi0il~~lııiilllıwH"""'hwi'!!ıh ıfl•w•lbiıllıi~ıw.ı ... 11~ d'""4~ıı.u.tıı;;:;ıtlııiiil:lııiiııı.iıllıiidd 

ilin 
Aydın Askeri Satınalma 
komisyonundan : 

1 - Aydında ciheti askeri
yenin göstereceği beş mahalde 
ayni keşif ve fenni şartname, 

resim ve planda ve her binanın 
bedeli keşfi 1931 lira 43 kuruş 
olmak üzere beştane bina yap
tırılacaktır. 

2 - isteklilere ya toptan ve 
yahut teker teker de ihale ya
pılabilir. 

3 - Toptan teklif halinde : 
A. ( Bu binaların heyeti u

mumiyesinin keşif tutarı 9657 
lira 15 kuruş olup ilk teminatı 
724 lira 28 kuruştur. Bu tak
dirde ihale kapalı zarfla yapı
lacaktır. 

4 - Teker teker teklif ha
linde: 

8. Bir binanın keşif bedeli 
1931 lira 43 kuruş olup 1lk te
minatı 144 lira 86 kuruştur. 
Bu takdirde ihale açık eksilt
me usulile yapılacaktır. 

5 - ihalesi : 15 Mart 939 
Çarşamba günü saat 1 l de iz· 
mirde Bornovada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - Bunlara ait keşif fenni 
şartname resim ve plan Afyon, 
İzmir, Bornova Aydında aakeri 
satın alma komisyoularında 

mevcut olup istekliler tarafın
dan müracaat -vukuunda göste
rilebilir. 

7 - istekliler 2490 sayılı 
kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ibraz etmeğe 
mecburdurlar. 

8 - Heyeti umumiyesiue iş· 
tirak etmek istiyen talipler 5 
inci maddede bildirilen gün ve 
saatinden bir saat eveline kadar 
teklif ve teminat makbuzlarını 
makbuz karşılığı adı geçen ko-
misyona vermiş olmalıdıı:lar. 

9 - Teker teker isteklisi o
lanlar bildirilen gün ve saatın
da teminatlariyle birlikte İzmir, 
Bornova askeri satın alma ko
misyouuna gelmeleri, 

(1150) 25 27 1 4 

ilin 
Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

979 lira 20 kuruş keşif be
delli Çine - Muğla yolunun 
64+000-64+600 kilometrele
ri arasında yapılacak kaldırım 
inşaatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme 13/3/939 Pazartesi 
günü ıaat 15 te Vilayet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve ,artname 
Nafıa müdürlüğünde görülebi
lir. 

Muakat teminat 73 lira 44 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetin
den bu iş için alacakları ehliyet 
yesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalariyle 
birlikte yukanda yazılı gün ve 
saatte vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilin olur. 

25 27 1 3 1153 

ilin 
Karapınar İlkokul inşaet 
Komisyonundan 

1 - Karapınar ilkokulu kapı 
pencere lentoları ve kargir in
şaat işçiliği 544 lira 05 kuruş 
keşif bedeli üzerinden eksiltme
ye konulmuştur. 

2 -- İhale açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

3 - 20/3/939 pazartesi günü 
saat 15 de Karapınar belediye 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait metraj pro
je, fenni şartname Karapınar 
mektep inşaat komisyonunda 
mevcuttur. 

5 - Muvakkat teminat mik
tarı muhammen keşif bedelinin 
yüzde yedi buçuğudur. 

6 - İşçilerin teminat m~k
tupları, ticaret odası • ehliyet 
vesikaları ile yukarıda yazılı 
gün ve saatte~ Karapınarda be
lediye dairesinde toplanacak o
lan inşaat! komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

1 2 3 1157 

AYDIN SAYI ı 4'1 

MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi .~ 32/2 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

.\ 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilümum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
lambaları envaı çeşit tıraş bıçaklan, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 
menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 1939 model/erile SPARTO[V radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

D9 12 ay veresiye satış 911 

·----------·--------------------------------------

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

l(asa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağl~m cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


