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Kemalist 
demokrasi .. 

Mahmut Esat Bozkllrt 
Biz demokratız. 
Ve bu, bizinı devlet sistemi· 

nin temel taşıdır, Atatürk her 
gün böyle söyledi. Ve lnönü, 
üniversitede, türk gençliği önün 
de ısrarla tekrarldı. 

Bu güzel hakikatı, büyük ıe· 
çim günlerinde belirtmeği çok 
zevkli bir 6dev sayıyorum. 
Kadın erkek; al yazmalı, kH• 

ketli, poturlu köylüsünden tu
tunuz da; melon ıapkah ıehir
lisine kadar, bütün türkler, Şef
lerile beraber sandık baılarına 
yığıldı. 

Sarsılmaz bir inançla ıöylü· 
yorum : demokrasinin en güzeli 
en doğrusu bizdedir. Ve bu tat
bikat bakımından olduğu kadar, 
ilim bakımmdan da böyledir. 

Tatbikat görDmünden, Ata· 
tilrk demokrasisinin on sekiz 
yıllık verimi ortadadır. B~ ve• 
rim, bin yılın tasfiyesini on se
kiz yıla sığdırmak olmuştur! Bu 
kadar da değil.. Tasfiyeden 
sonra, Türk ulusunu, modern 
millet haline koymak olmuıturf. 

Demokrasilerin değerini ölç
mekte mehek, verimleri ise, 
Atatürk demkrasisiyle boy gös· 
terebilecek modern bir devlet 
aiıtem· · be ını n bilmiyorum. 

Dün, bin yıl geride olan bir 
uluı bugü b 
d ' . n u alstemle 18 yıl-

a bın yılı . 
aııyor .• ve bugGnkü 

Yaııyanların b. . ır kısmını da ge· 
çıylı~r .. heybete bakınız! 

ım .... 
.. . . gorumünden hiçbir eksi-
gımız yoktu s· . . b. r. ıstemımız tam 
ır.demokraıidir. TOrk cumhuri

yet. ulus egemenliğine dayanı
Y.or .. Y•pılan büt6n işler mille
tıa ıradeıinin şekillenmiı birer 
~ormUlü, birer ifadesidir. Ve 

undan baıka bir şey değildir. 

ı . Türk uluıu iradeainin, tecel
ıle ·d· k. d .. rı ır ı bugünü yarattı. Ya~a· 

b ıgıauz .. gOnler iki büyük Şefin 
•ıknlıgı altında ulusal dilek

lerden doğdu. 
Demokratik milletlerin siyasi 

tc k·11 • 1 1 erı bakımından imrene-ce ... · ' 
gıınız, kıskanacağımız bir 

tey göremiyorum. 

Pa~;ktile onlardaki muhtelif 

010 

1 er usulüne, bizde ağızları· 
bunı:u~u akanlar oldu. Belki 
bulun: 

1
•n şurada burada hali 

~u ar d d Bu . a var ır . 

b i•biler de k . . k mu telif ' . mo rasıyı anca 
lar. Böyı Partılcrle anhyabiliyor-
kat bene: ~nlatabiliyorlar. Fa
partizanlılt .1u, . d~mokrasi değil, 

1 D:lıdırl 
Gene bu ~ ti 

krini, ilmib h: ~rln bu bilgili-
aldıklan bir tU~21~ kaynağından r u ö .. 
tni~tir. Ve zanned . grenileme-
le . crırn .... . 
D:lıyecektir de! ' <>grenı-

1 Muhtelif partilerle . d 
en kardeş demokra .; ~re edi· 
ta csltilcrdea b. büsı ~rın ·baş-

ır YÜgij oldu-

----~--
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B u 1 g a r B aş ve ki 1 i İng~lterede mühim siyasi 
Sofyaya döndü müzakereler yapılıyor 

Muhterem misafimiz Sirkeci istasyo
nunda hararetli tezahüratla teşyi edildi 

lıtanbul 22 - Bulgar; baıve.. men, Yunan, Yugoslavya kon· 
kili ve hariciye nazırı ekselans solosları Bulgar kolonisi ve ka· 
Köse lvanof bayanı ve maiye- labahk bir halk tarafından teı· 
tile beraber dün saat 23 le huC yi edilmiştir. 

ausi trenle iıtanbuldan müfare- Bando Bulgar ve Tilrk marş· 
kat etmiılerdir. lannı çalmıı ve bir kıtai aske· 

Muhterem misafir istasyonda riye selam resmini ifa: etmiştir. 
İstanbul vali muavini, İstanbul Trenin hareketinde ' istasyon· 
komutanı, merkez komutanı, da bulunan halk muhterem mi· 
emniyet direktörü, Bulgar, Ro- safiri şiddetle alkışlamışlardır. 

~~~--'::===~~===~~~•:~-~-~=====-~~~!--~~-

B. Lobron Londrada par-
lak merasimle karşılandı 
Kral Fransız Cumhurreisi B. Lobron 

karşılıklı nutuklar söylediler 
Londra, 22 - Fransa Reisi

cumhuru B. Lobronu hamil hu
susi tren saat 15 de Viktorya 
garına muvasalat etmiş ve kral 
kraliçe ile hanedanı krali, baş
vekil Çemberlayn, hariciye na
zın Lord Halif aks, Londra şeh
remini ve diğer bazı zevat ile 
kalabalık bir halk tarafından 
karşılanmıştır. 

B. Lobron ile Bayan Lobron 
kral ve kraliçe ile beraber Bo
kingam sarayına gitmişler ve 
güzerkihta toplanan halk tara
fından ıiddetle alkışlanmışlar
dır. Kralın muhafız kıtaatı se· 
lam resmini ifa etmiş muzika 
Fransız ve fngiliz marşlarını 
çalmıştır. 

Saray~ meydanında toplanan 
balk polis kordonunu yararak 
Kralı ve Fransız Cumhurreisini 
görmek iıtiyoruz diye bağırmış· 
lar bunun üzerine kral ve B. 
Lobron balkona çıkarak halka 

ğu halde· çektiklerini biliyoruz .. 
Ve bunları örnek almaktan çok 
uzakta bulunuyoruz. Yalnız bi· 
zim örnek alınmamızı istiyen, 
hatta İngiliz muharrirlerini gö· 
rüyor ve biliyoruz. 

Son zamanlarda, bazı demok · 
rasilerin kendilerini kurtarabil-
mek için, partilere son vermek 
mecburiyeti karfısında kaldık
ları da bilinen şeylerdendir. 

.. Demokrasi, kendini f partiler 
ugruna kurban veren bir mües
sese demek değildir. 

Atatürk demokrasisi, insanlar 
arasında sınıf, imtiyaz, fark ta
nımıya~ bir sistemdir. Ve bu sos· 
yal olsun, ekonomik olsun, si
yasal olsun her yönden böyle
dir. 

Bu alanlarda, müsavilik tanı· 
yan bir demokraside muhtelif 
partilerin anlamı ne ile ifade 
olunabilir ? 

l görünmüşlerdir. B. Lobron bir saat sonra sa
raydan çıkarak valide kralı 
kraliçe Mariyi ziyaret etmiş 
'>radan Seİıceymis sarayına git
miş ve Londra belediye reisi 
kendisine resmen beyan hoı 
amedi etmiştir. 

Bay Lobron saat 18 de yeni 
yapılan Fransa elçilik binasının 
klifat resmini icra etmiştir. Ak· 
şam B. Lobron şerefine Bohin-
gam sarayında büyük bir ziya
fet verilmiş kral Jorj ve Lob
ron tarafından nutuklar irat 
edilmiştir. 

~~ ....... .,._.. ~ ... ·~ • 
~ Cumhuriyet Halk Partisi ; 
• her zaman halkın hükumet 
• 
· işlerini mürakabe etmesine : 

ve dilekleriyle düşüncelerini : 
arasız bildirmesine imkan ve- ~ 

· ren en demokrat bir rejimin , 
· ifadesidir. 

Akılsızlıkla, mantıksızlıkla de
ğil mi ? Yahut sadece entrika
cılıkla değil mi ? 

Biz bunların icaplarına uya
mıyorsak mazur görsünler ! .. 

Lafın kısası : 
Türk milleti, bu dakikada, 

yüzde ( 95) i ayaklanmış olarak 
mukadderabDI tayin ediyor. Ya
rının sabahları buna göre açı
lacaktır. Bundan daha güzel 
bir tarzda, millet hakimiyeti 
nasıl ve ne suretle kendini an
latabilir? 

İmrenilen hangi demokraside, 
millet eğemenliğinin bundan 
daha büyük bir yolda tecellisine 
tarih şahit olabildi ? 

Türk demokrasisi yaşıyor ... 
Ve yaşatıyor. 

Atatürk ! Senin eserlerini ya
şıyor ve yaşatıyoruz. 

Ankara: 19/3/1939 

Şarki Avrupayı teşkilatlandırma 
planı hazırlandı 

Mahkôm 
Olan Casuslar 
İı·mir 22 - Gazeteler İzmir 

ağır ceza mahkemesinin bir 
müddet evvel Kırklareli havali· 
ıinde yakalanan beş casusu mu• 
hakeme ederek kararını vermiı 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Casuslardan biri evvelce kalp 
sektesinden hapishanede ölmüş· 
tn. Diğer üçü beşer sene ve 
müddetlerini bitirdikten sonra 
hükfımetçe tesbit edilecek bir 
yerde üç sene dört ay nezaret 
altında bulunmağa, dördüncüsü· 
de üç sene dört ay hapse mah· 
kum olmuşlardır. a.a 

• •• ı ~c '• • • 

Litvanya çla 
Ürfi idare ilan edildi 
Kovuo 22 - Bütün Litvan

ya da ürfi idare ilin edilmiştir. 
Lihanya hariciye nazırı hu

susi tayyare ile Berline hare· 
ket etmiştir. Kendisine Berlin
de Litvanya elçisi ve ateşemil· 
teri iltihak edecektir. a.a. 

~ .. .... 
Roman yanın 
Londra sefiri 
Bükreşe geliyor 

Londra 22 - Romanyanın 
Londra elçisi hariciye nazırı 
Lord Hatif aksla görüştükten 
sonra Bükreşe hareket edecek 
ve dört gün kaldıktan sonra 
Londraya avdet edecektir. 

~ 

Koşucularımız 
Ankaradan 
döndüler 

Geçen pazar günü Ankarada 
yapılan 6000 metrelik kır ko
şusuna iıtirak için giden takı
mımız dün akşam şehrimize dön
müştür. 

Bölgemizde atletik sporlara 
çahşmanm pek yeni baılamış 
olmasına rağmen bu müıebaka· 
lara iştirak eden 17 bölge spor
cuları araımda koşucularımız 
on üçüncü olmoşlardır. 

Koşucularımızdan Tahsin •ise 
78 atlet arasında 21 nciliği 
kazanmıştır ki henüz başlangıç
ta böyle bir dertce almak ati 
için çok ümit vericidir, 

kanaklardan öğrendiğine iÖre 
B. Lobron kral ile görüşürken 
hariciye nazırı Bone de Lord 
Halifakısle doğu Avrupayı teı· 
kilatlandırmak için mühim mil~ 
lakatta bulunmuşlardır. 

Bu görüşmede Halifaks Boneye 
Fransa Sovyet Rusya ve Polon-
yaya bildirilecek olan pliouı 
metnini göstermiştir. 

Romanya 
T ahşidatı talim 
mahiyetindedir 
hudutlara sevkiyat 

yapı lmamı§tır 
Bükreı 22 - Kraliyet kon

seyinin aldığı kararlara göre 
hükumet muhafız kıtaatı teıki· 
)atını takviye için bazı aakerle
ri toplamak üzere tertibat al· 
mı~tır. Toplanan aıker huduttan 
çok geride talimlerle iştigal 
edecektir. 

Tahşidat talim mahiyetinde 
olduğundan hudutta hiç bir ter• 
tibat alınmamıştır. a.a 

• cırr;~ . 

Arazi tahrir neti
celerinin tatbiki 

... 
Maliye Vekaleti birkaç ıene-

denberi yapılmakta olan arazi 
tahriri neticeleri hakkında yeni 
kararlar almııtır. Vekaletin bu 
kararına göre arazi tahriri ne-
ticeleri mayıs 1939 sonuna ka· 
dar •katileştirilip ilan edilecek 
ve 1939 mali yılndan itibaren 
bütün arazi parçaları üzerinde 
yeni tahrir neticeleri tatbik ve 
ona göre vergi tarbolunacaktır. 
Tahrire ait ihbarname tanzim 
ve teblii işleri 15 nisan 939 
tarihine kadar bitirilmiş bulu
nacaktır. 

Tahrir itirazlarının mayıs so· 
nundan evvel tetkik ve karara 
bağlanmasında hiç bir gecik
meye meydan verilmiyecek vi
layetlerde valiler ve hususi mu· 
hasebe müdürleri kazalarda 
kaymakamlar bu işleri yakından 
takip ederek vaktinde bit~esi· 
ni temin edeceklerdir. Bu ışle .. 
rin vaktinde y;ı pılmaması arazi 
tahrir neticelerinin 939 ma
li yılında ts'ı:bik edilmeme
sine sebep olacağından ıe· 
bep olan memurlarla amirleri 
hakkında biç bir sebep ve 
mazeret nazarı dikkate alınma
dan kanuni takibat yapılacak 
ve tahririn geç tatbik edilme· 
sinden dolayı bir zarar vukua 
gelmiş ise, bu zarar da memur 
ve amirlere ödettirilecektir. 



YOZ ı 2 

CUMHURiYET 
Zabıtasının yurda ve millete temin 

eylediği f aideler 
Cumhuriyet rejimi, milletin 

idarcıini, elim ve ağır şartlar 
içinde ele aldı. Şehir ve kasa
bamız harap ve perişan bir hal
deydi. Birbirini takip eden harp
lerin neticesi olarak, eşkiyalık 
itiyat haline gelmiı, ana yurdun 
d6rt bucağını istila eylemişti. 
Aıayiı tamamiyle bozulmuş, her 
tarafa bir emniyetsizlik havası 

çökmilıtü. 
Şurası muhakkaktır ki, dahili 

huzur ve sükiin mevcut olma
dan her hangi bir inkıllbın te
ıiı ve idamesine im kin tasa v· 
•ur olunmaz. Anarşi içinde ya
ııyan cemiyetlerde bir reform 
yaratmağa çalışmak boş bir 
emektir. Emniyetsiz hiçbir ıey 
yapılmaz. 

Bu itibarla, Cumhuriyet zabı· 
taıı, her şeyden evvel, yurdun hu
zur ve sükünunu temin etmeği ilk 
hedef olarak ele aldı ve pek kısa 
bir zamanda bu gayeye ulaştı. 

E.kiden bir gecede, hüçük 
bir kasa'banın bir mahallesinden 
abnr mahallesine gitmeğe te
reddüt eden vatandaılar, bugün 
Türk yurdunun her tarafından 
kendi evlerinde olduğu kadar 
emniyet ve huzur içinde dola
ıabiliyorlar. Cumhuriyet zabıta
ıının, memlekette tesis eylediği 
bu sük•ln ve emniyet sayesinde
dir ki, bir çok inkılaplarım1zın 
en milsait bir muhit içinde ya
ratmasına ve yapılmasına imkan 
basıl olmuştur. 

Ana yurtta, huzur ve sükfı· 
nun teessusü, sadece içtimai 
sahalarda vücude getirilen in
kılip ve hamlelere müessir ol· 
makla kalmamış, ticari ve ik· 
tisadi hayatımızın inkiıafında 
da imil olmuştur. Meml~kette 
gilnden güne vüsatini arttıran 
ve bacımh bir iktisad hare
ketinin baılamasında, sanayi ha
yatımızda kısa zamanda görülen 
feyizli ilerlemelerle dahili em
niyetimizdeki istikrarın büyük 
bir hissesi vardır. Türk polisi, 
bu hizmetlerin ifası esnasında, 
uhdesine düşen vazifeyi, ileri 
hükümetciliğin şıarına uygun 
olarak, yani halkı kudretine ol· 
duğu kadar, inandırarak muvaf
fakiyetle ifa etmiştir. 

Memlekette tam ve daimi bir 
ıilkiin tesisini asli bir vazife 
olarak ele alan ve bu işi hak
kiyle başaran Cumhriyet zabı
tası, 'diğer taraftan, suçların ön· 
lenmesi ve suçların takibi gibi 
idari ve adli sahalarda da büyük 
bir çalışma göstermiştir. On beş 
cumhuriyet yılında, zaman 
zaman zuhura gelen ve si
yasi, irticai mahiyetler arzeden 
suçlar; amansız bir takip neti· 
cesnde derhal cezalara çarptı· 
rılmışbr. 

Ayni zamanda: kanunların 
tatbikatı sahasında da, cumhu
riyet zabıtasının, memleketin 
içtimai hayalında, asırdide ana
nelerine daimi akidelerinde esas· 
lı tehavvüller husule getiren 
yeni ve modern mevzuata derhal 
intibak ederek, hiç bir aksaklık 
göstermeden icraata koyulduğu
ve işini hakkiyle başardıitnı 
görürüz. 

Buna bir misal olarak 1936 
ıenesinde kabul edilen (meşhud 
ıuçlar kanunu) un zikredebilıriz 

Bu kanunun tatbikatında cum
huriyet polisi büyük bir, sadakat 
göstermiştir. Bu sayadedirki, 
bütün ıehir ve kasabalarımızda 
(meıhud suçlar kanunu) nun 
şumulüne dahil suçların mikta
rında, az zamanda büyük bir 
tenakus srörülmüş ve kanunun 
içtimai hayatımızda istihdaf et
tiği gaye, takdire şayan bir 
sürat ve mikyasla hakikat sa
hasına getirilmiştir. 

Diğer taraftan, cumhuriyet 
devrine kadar yokluklarn his· 
ıedilen bir takım mevzuatta, 
muasır devletler teşkilatı tetkik 
olunarak ve memleketimizin 
bünyesi göz önfinde tutularak 
meriyet sabasına konulmuştur. 

Bu cümleden olarak r şu kanun· 
ları .zikredebiliriz : 

1 - Cumhuriyet devrine ge
linceye kadar, umumi yerlerde 

oturan vatandaşların, ikametleri
ni ihbara mecbur olduklarına 
dair bir hUküm mevcud değildi. 
Bu hal, suçların önlenmesi, suç· 
luların takibi bakımından büyük 
engellere sebebiyet veriyordu. 
1704 numaralı kanunla bu mah
zur izale edilmiş, ayni zamanda 
hüviyet tesbitine yarayan tek
nik teşkilatın Cumhuriyet poli· 
sinde de tesis ve tatbikine im· 
kin hasıl olmuştur. 

2 - Bir çok devletler, büyük 
harpten. sonra başlıyan umumi 
buhran neticesi olarak memle
ketlerinde iktısadi refahın azal· 
ması ve işsizli&-in artması kar
şısında, bir kısım sanat ve mes· 
!eklerin ecnebiler tarafından 
yapılmasını menetmiştir. 

Memleketimiz hakkında da 
varid olan ayni mülahazalar 
karşısında bazı sanat ve mes
leklerin münhasıran Türk teba· 
asına hasrı zarureti hasıl oldu. 

2027 ve 2247 numaralı ka
nunlar bu ihtiyaca cevap ver
mek üzere tedvin olunmuş ve 
memleket iktisadiyatı için ha· 
yırlı neticeler · tevlid etmişlerdir. 

Bu sayede, hem bir çok va· 
tandaş işsizlikten kurtulmuş, 

hem de memleketimizde salik
leri hiç bulunmadığı için adeta 
yabancıların inhisarına girmiş 

bir vaziyet alan bir çok sanat
ların vatandaşlarımız arasında 
da taammümü mümkün olabil
miştir. 

3 - Gerek ecnebilerin, ge
rek vatandaşların daha seri ve 
kolaylıkla seyahatlarını temin 
için pasaport kanunu, muasır 
devlet hukuku ile, yeni re11mı
mize uygun olmak üzere yeni
den yapılmıştır. 

4 - Memleket dahilindeki na
kil vasıtalarının intizam ve em· 
niyet noktai nazarından sela
metle cereyanını temin için yeni 
bir seyrüsefer kanunu hazırlan
mıştır. 

Emniyet ve asayişin temini, 
kanunların tatbiki gibi sahalar-
da yukarıda sayılan hizmetleri 
başaran cumhuriyet zabıtası 
kendi teşkilatinı da günden gü· 
ne terakki ve inkişaf eden di· 

AYDIN 

vergisinin mucidi 
Bremende 25 - 30 ·Eylul 939da 

bir enternasyonal tütün kongresi 
akdedilecektir. Bu kongre bil
tün bu gibi ziraatle meşgul 
olan memleket murabbaslarından 
mürekkep beynelmilel ve ilmi 
bir heyetten teşekkül edecek· 
tir. 

Bu kongre tütün mevzuuna 
aid promlemleri görilşdükten 

sonre, bunun ne dereceye kadar 
iktisadiyata faydalı olduğunu 

ve her kesin alakasını celbeden 
sigara kullanmanın tarihçesini 
de araştıracaktır. 

İtalyada bir latife ve pek te 
haklı olarak tütüne ( Devlet 
lahnası) derler. Çünkü dünya
nın memleket hazinelerine mil
yonlar ve hatta milyarlar ge
tirmiş olan tütüncülük biç bir 
vakit buhran geçirmemiştir. Şu· 
halde, tiitünü, kendi devlet ha-
zinesine bir gelir sayan ilk hü
kümdar kim dir? 

1600 tarihinden biraz sonra, 
o zamanlarda kullanılmağa baş
lanılan tütünün, gittikçe sari 
bir şekil gösterdiğini hissederek 
buna mani olmak üzere devle
te bir para verme usulünü ko-
yan İngiliz krallarından Birinci 
Jakob olmuştur. Kral tütiinü 
sevmemiş ve onun müthiş bir 
düşmanı kesilmiş ve tütünün ko-
kusunu cehennemden çıkma bir 
şeytan kokusuna benzetmiştir. 

Sevilmiyen tütünün sirayetine 
mani olmak için alınan bu ted
birin semeresi de. görülmeğe 
başlamıştır. Çünki tütün ibtila
sına uğrayıp ondan vaz geçe· 
miyenler hazineye bir miktar 
para verdikçe devlet hazinesi 
de seneden seneye kabarmağa 
yüz tutmuştur. 

Nihayet diğer memleket kral
ları da tütün düşmanı olmala-
rına rağmen karlı bir iş oldu
ğunu hissederek dört elle buna 
sarılmışlardır. 

Ve nihayet evvelce tütün iç· 
menin dinsizlere ait bir adet 
bulunduğunu ileri sürenler, kar· 
dan doğan meserretle tütün sana· 
yiinin halkın refah ve saadetine 
müessir bir sanat olduğunu pro
pagandaya başlamışlar, Böylelik-
lede tütün lehdari bir zümre 
doğmuştur. 

Mantua gargonza adındaki 

ltalya dükalıklarından biri ilk 
defa olarak tütün sanayii ve 
işletmesinin saraya ait bir hak 
olduğunu ileri sürdü, Böylelikle 
de yine ilk defa olarak ( Mono
pol) inhisar fikri meydana çık· 
mıştı. Bu dükalıktan sonra bu
nu, Venedik cumhuriyeti de 
tatbika karar vermişti. 

ğer devlet müesseseleriyle a
henkli ve bütün ihtiyaçlara ce· 
vap verebilecek bir şekilde tev· 
si ve takviye eylemiştir. 

. Bu cümleden olarak, polis teş 
kilatının kazalara ve nahiyele
re kadar teşmili karar altına 
alınmış ve mali imkanlar nisbe
tinde tahakkuk sahasına isal 
edilen bir programla bu güne 
kadar 143 kazada emniyet a· 
mirlikleri ve komiserlikleri ihdas 
edilmiştir. 

Polisi bir amme hizmeti ol· 
duğu ve ihtiyaçlara tam zama
nında ve kifayetle cevap ver· 
mesi lüzumu güz önünde tutu
larak kadro mevcudu metodik 
bir programla takviye edilmiş 
ve edilmekte bulunmuştur. 

'Kemiyet itibariyle şu şekilde 
istah ve ikmal edilen Türk po-

Devletin iki •taraflı varidatı 
haline gelen vergi ve inhisar 
meselesi bundan 300 yıl evelki 
zamanlara rastlar. 

Bazı memleketler bugün, bun· 
dan 300 yıl evvel yukarıda gös• 
terilen sebepler ve düşüncelerle 
vücut bulan · inhisarları yaşat

maktadır. Bunlar da şunlardır : 
İtalya, Yugoslavya, Macaris· 

tan, Çekoslovakya, Polonya, 
Danzig, İsveç, İzlanda, Fransa, 
İspanya, Tunus ve Afrikada 
müstemlekesi olan bazı büyük 
memleketler. 

Asyada ise Türkiye ve bazı 
müstamlekeler müstesna olmak 
üzere Sürye, Acemistan, Japon· 
ya. 

Amerikada inhisarcı iki mem
leket vardır bunlar da Peru ve 
Ekvador'dur. 

Avustralya ise tek başına in
hisarc1hğa yanaşmıyan bir mem-
leket olarak gösterilebilir. Hali 
hazırda iki memleket daha in· 
hisar usulünü tatbik etmek ta
raftarıdırlar. Bunlardan biri Ar-
navutluk, ikinciside Afganis
tandır. Avusturya tütün inhisa-
rı yavaş yavaş kaldırılarak ser
best olacaktır.' 

Bununla beraber tütün sar
fiyati çok olan memleketlerin 
inhisar teşkiline kuvetli bir te
mayülleri de gözden kaçmamak
tadır. Şimdi münakaşaya mevzu 
olan bir cihet daha vardır ki, 
o da, tütüncülüğünün inhisaz 
yoluylamı yoksa verki usuliyle· 
mi Devlet varidatını daha fazla 
kabartacağı meselesidir. Mono
polü olm1yan memleketler 
bu usulün iyiliğinden bahset
mek istiyorlıır. Tabidir ki inhisar 
usulünü veya vergi usulünü tat-
bik eden memleketlerin devlet 
hazinesine kazaudırdıkları va
ridatı mukayese etmek!lazımdır. 

Fakat bu mukayeseden rdo· 
ğacak netice bize bir hakikatı 
göstermekten uzak hemde (pek 
uzak kalacaktır. Çünki vergi 
rakamları, sade bir varidatı 
gösteren bdsit bir yekun ola· 
caktır. 

Halbuki inhisara taalluk eden 
rakamlar öyle değildir. 1 Onun 
bir çok masraf ve saireleri var
dlr. Binaenaleyh alelade bir 
hesapla ve vergi usuliyle mu
kayese edilemez. 

25 - 30 eylül 939 da vuku
bulacak olan Bremen 1 nci En-
ternasyonal tütün kongresi bu 
mühim noktanın tenvirine hiz
met edecektir. 

(Uta press service) 

lisi keyfiyet bakımından da ele 
alınmış ve bu sabada ileri adım 
lar atılmıştır. Zabıta kuvvetleri 
halk için yapılan kanunlan, 
halk arasında ilk temas vasıta
sı olmak itibariyle, bu vazife 
kendilerine tevdi olunan ele· 
manlann, deruhte ettikleri işin 
ehemmiyet ve şümulünü müdrik 
bir kabiliyette bulunmaları ve 
bu gaye ile yetiştirilmelesi, 

meslekte muvaffak olmanın ilk 
şartıdır. Bu lazıme, göz önünde 
tutularak, polis memur ve amir 
terinin mesleki bilgilerini artır· 
mak, vazifeleriyle alakadar ka • 
nunlara icabı veçhile vakıf bu-
lunmalarını temin eylemek gaye
leriyle polis enstitüsü kurulmuş 
ve bu ilim yuvasında, muhtelif 
dereceli tahsil kursları ve sınıf· 

SAYI ı 48, 

r RADYO ] 
PERŞENBE 23/3/939 

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 Keı. 

20 Kw. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik ( kanşık proğ• 

ram). 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Dans plakları) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti). 
Tahsin Karakuş, Hakkı Der .. 

man, Şeref Kadri, Basri Üfler, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası ( fiyat ). 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Kemal Ni

yazi Seyhun, Eşref Kadri, Gev• 
det Çağla. Okuyanlar : Müzey· 
yen Senar, Mahmut Karındaş. 

1 - Hicaz peşrevi. 2 - Şük
rünün - Hicaz şarkısı - Sevdamı 
dilim anlatamaz. 3 - Sadettin 
Kaynağın - Hicaz şarkısı • Ha
zan ile geçt!. 4 - İshak Varon 
- Hüseyni şarkı - Baygın sula· 
rın. 5 - Cevdet Çağla • Viyo· 
la taksimi. 6 -- Sadettin Kay• 
nak • Muhayyer ıarkı - Ben yıl· 
larca yanmışım. 7 - Sadettin 
Kaynak - Halk türküsü • lki 
karpuz bir koltuğa sığmaz. 8-
y esari Asımın - Hüzzam şarkısı 
• Ömrüm seni sevmekle nihayet 
bulacaktır. 9 - Yesari Asımın 
- Hüzzam şarkısı - Yine kalbim 
taşar ağlar bu gece. 10 -:
Hayrinin - Hüzzam şarkısı - Ö· 
lürsem yazıktır sana kanmadan, 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma 
21, 15 Esham, tahvilat, · kam· 

biyo - nukut borsası ( fiyat ). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük orkestra 

- Şef : Necip Aşkın). 
1 - Schmalstick - Kopidaıı 

ve paaişe beş kısımlık aşk hi-

ki yesi. 1 - Yaklaşma 2 • Aşk 
valsi 3 - Başbaşa 4 - Gezinti 

22.30 Müzik! ( Operalar - Pi.) 
23.00 Müzik ( Cazband- Pi. ) 
23. 45 24 Son ajans haberle· 

ri ve yarınki proğ'ram. 

lan tesis edilerek meslek men· 
suplarının umumi seviyelerinin 

yükseltilmesi imkanlan hazır

lanmıştır. 

Ayrıca yeni tesis olunan po· 
lis kollejile, mesleğe, küçük 
yaştan itibaren hevesli bulunan
ların daha tahsil çağlarınd• 
iken mesleki bir talim ve ter" 
biye sistemi altında yetiştiril .. 
meleri temin olunmuştur. 

Ana hatları itibariyle ~aydı· 
ğımız ve cumhuriyetin zauı•0 

itibariyle kısa, iş itibariyle asır" 
lar dolduran senelerine sığ•" 
bu icraat Türk zabıtasının bii" 
yük inkilapta hissesine ~düştJJ 
vazifeyi muvaffakiyetle başar'" 
dığmı isbat etmektedir. 
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SATI ı W 

MEMLEKET 
Sığırcılığında Islah ve yetiştirme 

çalışmaları 

AYDIN 

TÜRKiYE DE 
Yüksek Ziraat Tahsili 

araştırmalar 
Tnrkiyede Yüksek ( Akade· 1 

mik ) Ziraat, veteriner ve Or• 
man tahsili 1933 ıenesinde hu· 
susi kanunla teessüs eden Yük· 

ve ilmi 

Cumhuriyetten evvel himaye· 
ıinden tamamen mahrum bulu· 
nan memleket ıığırcıhğı uzun 
ıeneler devam eden harpler ve 
baknnsızlık yüznnden ıon dere
geri bir vaziyette bulunuyordu. 

Hayvanlarımızın adetleri azal
mıı, cll11eleri küçillmüı, ııklet, 
ıllt ve et verimleri hiç mesabe• 
ıine inmiştir. 

karıılayacak yerli sığır tipleri· 
nin yetiıtirilmesi için devlet mü
esaeaelerıne olan ihtiyacı gören 
Ziraat vekileti ilk defa olarak 
1924 yılında Karacabey harası
nı tesis ettikden sonra 1928, 
929 ve 934 yıllarında ııra ile 
Sultansuyu, Çvkurova, Çiftteler 
ve Konya haralarını ve bilaha· 
rada lnanh,f Göl ve Tokat inek
hanelerini kurmuştur. 

· sek Ziraat Enstitülerinde yapı
lır . 

kısmı ziraat vekaleti emrinde 
veyahut husuıl tatbikat sah~la
nnda bir kıımı da enıtitü la• 
boratuvarlarında akademik aa• 
hada çalıf maktadır. 

Ziraat, Veteriner ve Orman 
fakilltelerinin müşterek dersleri 
Ankarada beraberce gösterilir. 
Orman fakültesinin meıleki kıs· 
mı, Belırad ormanında, Bahçe
köyde bulunmaktadır. lstiklll savaşında büyük ıa· 

ferler baıaran milli hükumet 
vatan kurtulduktan ıonra, eko
nomi kalkınması savaşına baş• 
ladığı zaman, yurt Müdafaası 
milli ekonomi, milli tabdiye ve 
kay kalkınması bak1mlanndan 
haiz olduğu ehemmiyetiyle mü· 
tenaıip olarak ele aldığı hay
vancılığın iılah, çoğaltma ~ve 
teıvikine Büyilk millet Meclisi 
tarafından iılahı hayvanat ka
nunu ve bu kanunu itmam ed~a 
diğer kanunlar ve talimatname· 
ler ile çerçevelenen çalııma 
programı sayesinde hayvancılık 
tarihinde pek kısa !bir zaman 
addedilen 15 yıl zarfında büyDk 
hamleler yapılmııtır. 

Memleket sığırlarının cüsse 
ve et verimlerinin hısa bir za· 
manda milli ihtiyaçlanmızı kar
tdıyacak bir ıekilde arttınlma· 
ıını istihdaf eden islah ve ye· 
tiftirme çahımalan iklim, top· 
rak ve hayat ıartlanna uygun 
bir ıurette geniş mikyasta tat
bik ve inkişaf ettirmek için ilk 
safhada köy damızlık buğala
rının temi&1i gelmekte idi. 

Memlekette vasati bir hesap
la 2 milyon inek mevcut oldu
ğuna ve asgari bir hesapla 50 
inele bir boğa verilmesi zaruri 
olduğuna göre ilk hamlede 40 
~in köy hoğaıının daha kuvvet· 
ı.. v~. daha verimli olarak ye· 
tııtırılınesi gibi muazzam bir iş 
karııııoda idik. 

Bunlar bir yandan devletin 
~~ruculuğu, yapıcılığı ve öğre
tılıciliği diğer taraftan halka 
bıraktığı iılerin tanzim ve mü· 
rakabası esaslarına uygun iki 
çalııma istikametinde temin 
edilecektirf. 

1 - Devlet elile: 
•) Devlet damızlık yctııtirme 

mlleıseseleri . 
1) Haralarda sığırcılık şube

leri. 

2) inekhaneler 
b) Hususi idarae tahsisatile 

~oğa temini (Boğa büyütme çift
lılderi) 
. c) Süt verimi istikametinde 
~la~ı tacil ve temin makaadile 
~~ıç nıemleketlerden siltlü ırk 
-vga ve inek . th l" il ı a ı. 

a) Kö Halk elile: 
boğa te~ 1!'~dıkları tnhıisatile 

b) H arıkı, 
uıu A "f c) Ö 11 çı tliklerde, 

parak ~nek köylerde tesisat ya· 
•nııılık b - . . 

ği teşvik hinı oga yetırtırme-
DEVLET D •ye ve ınurakaba. 
TİRME MOE "ssMIZLIK YETİŞ

ESELEPt. 
Memleket sığırc 1 .. • 

nıası i•inde .. ı ıgının kalkın· 
,. on safta l k"" 

hoğalannın ıslahı ve g; en oy 
zn:ı verim kabil' 1 ~ıgırlarımı

ıyet erınin da. A 

surette ilmi kontrolu ·ı ımı 
tayini v · ıı· 'h . ı e vasıfe mı ı ı tıy8,.1 .. "\' "'nınızı 

Bu müesseselerimizde 815 ba
şı damızlık inek olmak üzere 
2148 baş sığır mevcuttur. Her 
yıl köylere 300-350 boğa veril· 
mektedir. Şimdiye kadar 1150 
baş boğa dağıtılmıştır. 

istifa olunmuş damızlık hay
vanlar üzerinde çalışan bu mü
esseselerin inek kadrolarının 
4,000 başa çıkarılması ve her 
yıl 1900-2000 boğa verilmesi 
kararştırıldığından bu hedefe 
varmak için her yıl alınan tah· 
sisat ile müesseselerin inkişafı 

için lanm gelen tesisat yapıl· 

maktadır. 

Yurdun muhtelif bölgelerinde 
hayvan yetiştirme kültürümü
zün birer öncüsü olan bu mü
esseselerimiz bir taraftan yük
sek veaafta ineL ve boğa ye
tif tirirken diğer taraftrnda birer 
hayvan yetiıtikme mektebi va• 
zifeai görmekte ve yetiştirici

likte bilgi bakımından olan 
noksanlığımız izalesinde çok 
müsmir rol oynamaktadırlar. 

fslah işlerimizi en kısa bir 
zamanda hedefine ulaştırmak 
için devletin diğer teşkilitları 
da boş durmamaktadır. 

Hususi idareler tahsiaatlarile 
damızlık alarak k&ylere dağıt

makta ve boğa büyütme çift
likleri tesisile 4-6 aylık sütten 
kesilmiş erkek danaları halk 
elinden satın , alarak boğa ça
ğına gelinciye kadar veteriner
lerin nezareti altında fenni ıu
rC:te bakıldıktan sonra tekrar 
köylere vermek suretile müsmir 
faaliyetler yapmaktadırlar. 

Trakyada yapılan tecrübeler
da muvaffakiyelli neticeler ve
ren huğa büyütme çiftlikleri 
memleketin her; tarafına teşmil 
edilecektir. 

Bir taraftan devlet elile da-
mızlık yetiştiren vekilet, sığır 
yetistirmesine müsait olan Kars 
Trakya, Tokat, Samsun, Eski
şehir bölgelerinde sığır islahı 
teşkilitlannı ve bütün vila
yetlerde besleme ve bakım 

şartı müsait olan köyleri ve 
yetiştiricileri örnek köy ve ör
nek yetiştirici olarak tanzim et
mek suretile damızlık yetiştir
meyi köyltiye mal etmek üzere 
ıslahı ve yetiştirme işlerini köy
lere yaymaktadır. 

Şimdiye kadar 1400 köy ve 
100 yetiştirici örnek köy ve ör
nek yetiştirici olarak organize 
edilmiş ve bunlara 4250 baı 
boğa dağıtılmıştır. 

Kaza, nahiye ve köylerde yap
tırılan boğa bakım depoları va
sıtasile k

0

öy boğalarının bakım 
ve beslemeleri ve sıhhi durum· 
ları veteriner kontrolü altına 
alınmıttır. 

Bu suretle sıkı bir ıslah me-

Enstitlllerin faaliyeti yalnız 
yüksek meslek tedrisatına inhi· 
sar etmeyip bütün alakadar sa· 
halann da tedriıatını olduğu 
gibi memleketin bu sahalarda· 
ki ilmi eıaslannı aramak, teı· 
bit etmek ve bunları memleke· 
tin kalkınması için tatbikata 
arzetmek hususlarını da şumulü 
dairesine almıt bulunmaktadır. 

Enstitülerin başlıca iki gayesi 
şunlardır. 

1 - Memleketin zirai kal
kınma sahasındaki teknik ve 
fenni esasları hazırlamak (arat· 
tırma ). 

2 - Bu kalkınma ve ilmi 
araştırmalarla tedriaa t için la
zım olan akademik elemanları 
memleket dahilinhe yetiştirmek 
( tedrisat ). 

Bu esaıların en muvafık bir 
ıekilde temini için bu müease
ıeye tamamen akademik mahi· 
yet verilmiş ve bu suretle ye· 
tişmekte olan ilim elemanlarına 
beynelmilel kaideler dairesinde 
akademik ünvan ve salahiyet
lerin verilmesi imkinlan temin 
edilmiştir. 

Ziraat ilminin faydalı olabil
mesi için tamamen " Autochto• 
ne ,, bir mahiyeti haiz bulun
ması, yeni ilmin tatbik sa· 
hasından doğmuş olması lazım· 
dır. Genç elemanların da çalı
şacakları muhitlerde yetişmele
rinin ne kadar mühim ve fay
dalı olacağı varestei izahtır. 

Enstitüye kabul edilmek için 
lise tahsilini iyi bir derece ile 
bitirmiş olmak lizımdır. 

Bugün enstitülerin (707) ta· 
lebesi vardır. 

Enstitülerin tedris ve ilim 
heyetleri azaları yabancı profe
sörler de· dahil olmak llzere 
1939 senesi için (125) e baliğ 
olmaktadır. 

Ziraat fakülkesinde alınacak 
olan talebe enstitüye girmeden 
evvel bir sene mnddetle Orman 
çifliğinde stajyer olarak ameli 
ziraatte bilfiil fçalııtınlır. 

Enstitülerin muhtelif lebora
tuvarlarında evvel emirde mem· 
leketin iktisadi kalkınmasına 
aktüel ve pratik meselelerin 
halline çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan memleketin zi
rai ilim noktasından klasik ve 
sistematik bir surette tetkiki 
ile yerli bir litaratürlln vücude 
getirilmesine de çok itina edil
mektedir. 

Bugüne kadar Ziraat, Vete· 
riner, Orman, Tabii ilimler ve 
ziraat sanatları sahalarında 
tabedilmjş eserlerin adedi yüze 
baliğ olmaktadır. 

Bu eıerler dünyanın hemen 
biltilü ilim müesseselerinin neşri
yatiyle mübadele edilmektedir. 

Enstitll neşriyatı başlıca 3 
katagoriye aittir. 

1 - lımi çalıımalar. 
2 - " Öğütler ,, sade bir 

lisanla müstahsil için yazılmış 
ameli eserler. 

3 - Talebe için yazılmış ders 
klavuzları. 

Bunlardan mada her giin ye
ni eserler yazılma11aa devam 
edilmektedir. 

Vilayet daimi 
encümeninden: 

Vilayet hususi muhasebe mü· 

dürlüğünün ihtiyacı olan 2000 
adet defterin eksiltmesinde ve· 

Tesis tarihinden bu güne ka
dar enstitülerin muhtelif fakül
telerinden ( 432) talebe mezun 
olmuttur. Bunların büyük bir • 

rilen pey llyik had görülmedi
diğinden 30/3/939 tarihli per· 
şembe günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere on gün müddetle 
ekıiltmeıinin uzatıldığı ilin o· 
lunur. 1226 

tot ve disiplinine alınan köy 
sürülerindeki fena evsaflı er
kekler her yıl veteriner grupları 
tarafından ıslah edilerek yetiş· 
tirmeden uzaklaştırılmaktadır. 

Kfiltür memleketlerinde sıiır
cılığın inkişafında başlıca tesiri 
olan teıvik vasıtaları ile sergi
ler, ziraat vekaleti tarafından 
ehemmiyetle nazarı itibare alı
narak her yıl vilayetlerde ser
ğiler kurularak yetiştiricilere 
nakdi mükafatlar verilmektedir. 

Islah ve yetiştirme çalıımala
rının muvaffakiyetle neticelen
mesi için iyi besleme şartlerile· 
beraber hayvan mahsullerinin 
kıymetlendidirilmesi, istihlik, 
alım ve satışının organize ed~
mesi zaruridir. 

Milli hayvancılığın islibı hu
susunda en mühim iş olarak 
gıda ihtiyacının temini keyfiye-
tini ele almaktayız, Mera ve 

çayırların islihı ve hayvan ye
mi ziraatinin temini bu mesele· 
nin ön planında gelmektedir. 

İktisat vekaleti hayvan ve 
mahsullerinin istihlak, alım ve 
satım işlerini tanzim ve organi · 
ze etmektedir. 

Hayvanların iklim ve toprak 
vasıflarına bu hıfzıssıhha kaide
lerine uygun olarak bakılma ve 
yetiştirmelerine mani olabilecek 
adi ve sari hastalıklarla savaı· 
ma ana prensip olarak kabul 
edilmektedir. 

Milli hükumetin feyizli hima
yeleri ile plinlı çalışmalar sa
yesinde milli istihsal ve milli 
ziraatin çok mühim bir unsuru 
olan sığırcılığımızdan pek kısa 
bir zamanda bütün milli işleri
mizde olduğu gibi Türk yurdu
nun ve Türk köylüsünün refah 
ve gelirinin artmasını mucip 
olacaiı kanaatiylP. çalışılmak
tadır. 

ilin 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Keıtepe köytınlln ağaç ara11 . 
mevkiinde doğus Çineli mustaf a 
veresesi batısı yol kuzeyi hafız 
Salim güneyi evvelce iıon iken 
timdi Çerkez hacıb~y oğlu Yu· 
ıuf ile çevrili 10 dönüm bir 
kıta tarla bacı Tomaki kızı 
Hafizenin iken gayri reımi ıu• 
rette lsabeyli oğlu Kadire ıat• 
mış buda uzun mndetle tasar• 
rufunda bulundurduğu bu yerin 
başkasına satış yapacağından 
kay kurulundan getirilen ilmll• 
haberde tescilini istemektedir. 
Tasarruf vaziyetinin tahkiki 
için gazete ile ilin tarihinden 
12 gün sonra keıfine memur 
ıönderilecektir. 

Bu yere ait itirazı olanlar 
varsa 1217 fiş numarasile ida
remize veyahutta yerinda bulu• 
nacak memura müracaatları 
ilan olunur. 1227 

ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

Aydin sanat okulu demir a• 
tölyesi inşaatında kullanılacak 
950 lira 46 kuruı keıif bedelli 
inşaat malzemesi alımı açık ek• 
siltmeye konmuştur. 

Bu işe ait keşif ve ıartname 
Nafıa müdürlüğilnde görülebilir. 

Eksiltme 11.4.939 Salı gOnü 
saat 15 te Nafıa müdürlüğii o• 
dasmda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 
132 liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi· 
natları ve ticaret odası vesika
lariyle yukarıda yazılı gün ve 
saatta Nafia müdürlüğü odasına 
gelmeleri. 

1229 23 28 4 9 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Ômerbeyli köyünün köy civa
rı mevkiinde şarkan mustafa 
kızı Fatma ve keçici Sabri ka
rısı garben imam oğlu Mustafa 
şimalen lzmir şosesi yolu ceou
ben imam oğlu Mustafa ile çev
rili 5 dönüm incir bahçesi hacı 
Mıstanın iken ölümüyle karısı 
Rabia ve evlatları Ahmet ve 
Esma ve Haticeye kaldığı bu 
yer Osmanın tasarrufunda iken 
ölümüyle veraseti kızı Hafize 
ve onunda ölümüyle oğulları 
Faik ve Mehmet Fahri ve kızı 
Huriyeyi bıraktığı köy kurulun
dan verilen ilmühaberden vere
seler üzerine tescili istenilmek
tedir. Bu yerin tasarrufunun 
tahkiki için köyde ve gazete 
ile ilin tarihinden 11 gün ıon· 
ra müddetle mahalline memur 
gönderilecektir, İtirazı olanların 
yerinde bulunacak memura ve 
yahut 1216 fit numarasiyle ida· 
remize müracaatlan ilin olunur. 

1228 

Abone şeraiti ........ ı ......... . 
f Yıllığı her yer için 6 lira. j 
; Alb aylıtı 3 liradır. ! 
! idare yeri: Aydında C. H. İ 
f p. Baaımevi. i 
f gazeteye ait yazılar için ! 
i yaz.ı işleri müdürlütüne, ilin· ~ 
i lar için idare müdiirliltüne ! 
i 'DÜracaat edilmelidir. : 
: ................................................. . 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene i'Ünü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çartamba 
tt 

Perıembe 

Saat 

2 - 3 

3-4 
4-5 

2 - 3 
3-4 

4 - 5 

5 - 6 

4-5 

2-3 
3-4 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor F ahrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahaS1ısı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahassısı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz haatalıklan mutahaeıııı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahaaıusı) • 

l1; 
Doktor Şevket Kırbaş 

<intani hastalıklar mutahassısı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahaesısı) 

Doktor Nafiz Yazgan ~ 
Doktor Halil Gözaydın ~ 

~·~·41 
.aım~~~~rı~n~AA 6~~61 ~666~~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ 

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

Palaı oteli altına nakledilmi§tir. 
İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, buluomıyan D 
kitap, mecmua ve gazete ntishalan en çok bir ha~a için- .. 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ı 
ıitli ve temiz kırtaıiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 
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! Doktor Şevket Kırbaş :l 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı • 
• • + Muayenehanemi Nazilli köprüıti karşısındaki tapucu +. 
+ Silleymamn hanesine naklettim. +. 

f hastalanın her gün saat yediden sekize kadar ve 
1 öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, ! 
: kan, balgam, maddei gaita ve her türlil tahlilih icra t 
ı eder. Veremlilerde fennin en aon tedavisi olan Pinomo- • 
+ toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) +] 

~ !Aı·~~,;.>·•················-~·.~ .... ~ .. ~ Al 

ilin 
Tepecik köyü muh

tarlığından 
Köy odasına ait tuğla ve 

kiremit ocağı 939 yılı için bir 

sene müddetle açık artırma su
retiyle icara verilecektir. 

Müzayedeye iştirak etmek is
teyenlt:rin 20 lira pey akçesini 

köy sandığına yatırmaları ve 
ihale günü olan 27 mart 939 
pazartesi gilnü saat 17 de köy 
odasında hazır bulunmaları. 

Bundan başka köy içinde bu· 
lunan gilbrelerde açık artırma 

suretiyle köy odasınca satılaca
ğından taliplerin ;tuğla ve kire
mit ocağı ihalesi ~Di olan 27/ 
3/939 da ~köy pdaıına gelme
leri. 

1208 17 23 

imtiyaz al\hlbl ve Umumi Ne,rlyat 
Miidtırn : Etem Mendre. 

Baaıldıj'ı yer 
C H P Buıaıevl 

ilin 
Aydın Belediye 

.Reisliğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin· 

de bulunan Meşrutiyet mahalle
sinde 391 ada 3 parsel numa

ralı ve 104 metre murabbai ar

sanın mülkiyeti açık artırma 

ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli met· 
resi 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli peşin öde
necektir. 

4 - İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere Belediye yazı iş

leri müdürlüğüne, artırmaya iş

tirak etmek üzere 312 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzlariyle 

birlikte 3 nisan 939 pazartesi 
ğünü saat 16 da Belediye daimi 

encümenine müracaatiarı ilan 
olunur. 

1213 18 23 28 . 1 

AYDIN SAYI ı 4d 

C. H. P. 

BASIMEVİ 
~ 

------"'~------

Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayıı:ı müşterile

rine arzeyler. 

Kat'ı Alaka 
fzmirde açık yemiş çarşısında 

tüccardan bay Muzaffer Keskin 
oğlu ticaretbanesioden kendisi· 
nin muvaf~katiyle çekildik. İz-

mir üçüncü noterinin ve Aydın 

noterinin vekaletlerinde istifa 
ettiğimizi bildirir ve yakında 
yeni adresimizi de bildireceğimizi 
beyan ederiz. 
İzmir Göztepe 81 ci sokak 14 

, ... __ - ;;;;;-' 

No. lu evde Aydınlı Ahmet Ar" 
pacıoğlu. 

İzmir Güzelyah 59 cu ıokak 29 
No. lu evde Aydının Köşk na
hiyesinden Cemal Aydın. 

1125 


