
Sayısı : 100 Para 

Milli 
alaka .. 

F. R, ATAY 
İsmet lnönü devrinin ilk ıe

çimi, emsalsiz bir milli lika 
içinde geçiyor : çünkü bu alika 
cumhuriyetin on bef senelik 
eserine karıı umumi bir tasvip, 
ismet İnönQ'ne karşı tam bir 
itimat ve cihana karşı hakiki 
bir dayanışma ifade etmekte
dir. 

lntihaplardaki milli alikayı 
ancak menfi tezahürlerde ara
mağı idet edan haris ve kötii
cül ruhlar yok değildir. Fakat 
onlar dahi hemen itiraf etmek 
mecburiyetindedirler ki yeni ıe· 
çim balkın yüzde yüz hareket 
ıerbestliği ve matbuatın kati 
münakaşa ve tenkit büriyeti 
içinde geçti ve geçiyor. Eğer 
milli alaka müspet olmuşsa, bu
nun sebebi basittir : çünkü halk, 
osmanh saltanatının inhitata baı
ladığı andanberi, ilk defa cum
huriyet devrinde huzur, ıeref, 
refah ve emniyet yüzü görmüı
tür. Çnnkii halk, bu maddi ml
nevi kazançların değerini ve 
devamındaki ehemmiyeti takdir 
etmiıtir. Onun için Hndık ba· 
şına koşmağı vazifelerinin en 
zevklisi telakki etmiıtir. 

.Hiç bir hüriyet tatil edilme· 
mışken, hiç bir cebir ve tazyik 
olmamııken, bütün memleket 
ileri bir d' · ı· ö ısıp m manzara11 g s-
t~rmiftir. Bu, şimdiki parti ik-

ıt~dan için, milli ve icra meıu-
ıyetl · k erıne arşı, kuvet kaynağı 

olacakta B . d r. u manzara, ıçer e 
~e dııarda, Türkiyenin dahili 
uıurıuzluğuna nifak ve anarşi 

•ksülamellerine
1 

istinat eden Ü• 

mitleri yeniden ve artık bir da· 
ha kalkınmamak üzere yıkmış· 
tar. Hemen söyliyelim ki cihan 
vaziyetinin en milli menfaatin 
iycabı bu idi. Biz yekpire kal
dıkça ve davamızı yüriltmek ve 
müdafaa etmek ve millet az
minin h mamın1 ifade ettikçe, 
memleketimizi ve büriyetimizi 
hiç bir tehlike tehdit edemez. 
Devletimiz, beynelmilel muvaze
nenin her tarafta istinat edil-
ınek · · b k ıçın aranan ir milspet 

•Ymeti kalmata devam eder. 
Türk milletine, kendi hayrına 

ve ikbaline çalışanları bulmak 
Ve takd' 
kendil ~r etmek, onların eserini 
b erıne maletmek ıuur ve 
b assaaiyetini çok görenler, on 
eş ıe b 

bund ne enberi olduğu gibi, 
an son d 

dır. Ma .,.. . ra a aldanacaklar-.. ının . 
memlekett •eyyıatına kartı bu 
umumi idi·e b hoınutsuduk bi11i 

t"l" v.. · alk ko""tu- .. kö u ugu anlamak yu ve -
mamıı ve na tlan naııl aciz duy-
. . . . sı aldıt . 
ıyıyı ve ıyiliği k nmamış ıse, 
gene kuvvetli v ~vramakta dR 
duyu nu rehber :d. dat_ıl~az ıağ-
b b ınrnıştır B d 
a t olanlardır k" T · e • 

t• • ı ürk ·11 
b~nı kendilerindeki menfi mbı de-
ın ruh ile malnl .. ve e -

Xorllrler ve 
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Hitler 
Memele gitti 

....... 
Bankalar kapandı 

Memel 23 - Alman kıaatı 
•aat aekizde Memele girmittir. 

Litvanya kıtaatı kışlaları tab-
liye etmişler ve bankalar kişe· 
lerini kapamıılardır. 

Yahudiler Litvanya içerilerine 
çekilmektedir. Hitler saat 10,20 
de Memele ' gelmiıtir. 

a. a, 
•llMt•• 

Beynelmilel bir 
konferans teklifi 
Lodra 23 (A. A.) - İngiltere 

ile Frans hali hazırda Beynel· 
milel bir konferans içtimaına 
mllteallik olan Sovyet teklifini 
derpiş etmektedirler. 

· ··•~c·· · 
Polonyada siyasi 
müzakerat devam 

ediyor 
Varıova 23 - V arıova tato

ıunda müteaddit toplantılar ya-
pılmııtır. 

Cumhur reisi arka arkaya 
başvekil ve muavinini kabul 
etmiş, ıörilımeler dıf ve iş 
politikar hakkında cereyan et-
miıtir. a.a. 

1 •••• 

Fransa 
lngiliz planını tamamen 

kabul etti 
Londra, 23 - Fransa harici

ye nazırı B. Bonne İngiliz pli
nını Fransamn kayıtsız ıartaız 
kabul etmiş olduğunu tahriren 
Lord Halifakıa bildirmiştir. 

•• a. 

......... ,. ....... . .......... .. 
Açık teşekkür 
Çoktandır müptela olduğum 

hastalığımı genç olmasına 
rağmen değerli tetkikleri ve 
itinaları ile bertaraf eden na
hiyemiz 11tma mücadele dok
toru Bay Ahmet Yıldırıma 
hastalığıma olduğu kadar na
hiye sıhhat işlerinde de gös
terdiği titizlik, itina ve liya
kat dolayııiyle teşekkürleri· 
min ibliğına sayın gazetenizin 
tavassutunu dilerim. 

Nuri Köşklü .. ···~ ........... •••••••••• 

her hangi bir tecrübe bunun 
aksini ispat ettiği zaman, ı•t· 
kınlıktan ne diyeceklerini bil· 
mezler. 

Milli Şefin, yeni Kamutayın 
ve Parti' uin halka hizmet azmi, 
halkın itimadı ile mütenasip 
kalacaktır .. Oular bu seçimdeki 
milli alakanın, kendilerini nasıl 
bir teabbütle bağladığını tak
dir etmektedirler. Millet tara
fından alakanın ilk tabii neti
cesi, millete karıı alikanın da 
aynı tamamlık ve hassasiyetle 
fazla kuvvet bulmasından baıka 
ne ola bilir.? 

Parti divanı bugün 
toplanıyor 

Yeni mebus namzetleri tesbit ve 
bugün ilan edilecek 

Ankara 23 - C. H. Partiıi di
vanı yarın 24/3/939 Cuma günü 
saat 9,30 da Büyük Millet 

Meclisinin riyaıeti cumhur ta· 

lonunda toplanarak partinin me

bus namzetleri hakkında son 
kararını verecek ve namzet liı· 
tesi Cumhuriyet Halk Partisinin 

değişmez Genel Baıkanı ismet 

lnönünün beyannamesiyle mat
buata ve vilayetlere tebliğ edi· 

lecek ve radyoda da okunacak
tır. 

Seçime 26 mart 939 pazar ıa

babı başlanıp ayni ıüolln akıa-

mı bitecektir. a.a. 

İngiliz Harbiye Nazın Beyanatında 
Romanyanın ihtiyati tedbirler aldığını söyledi 

Londra 23 - Dün Avam ka· 
marasında Harbiye nazırı; ıo
rulan suale Başvekil Çemberla

esnasında verildiği ıayi olan 
oltimatomu resmen tekzip et• 
mittir. 

yın adına cevaben: 
"Alman - Romanya Ekonomik 

görüşmeleri epeyce zamandır 
devam .. etmektedir. 

Romanya hükumeti müzakere 

Romanya hükfımetini bazı ih· 
tiyati tedbirler almağa ıevkeden 
sebep bugünkü vaziyetin vuzuh- 1 
ıuzluğudur." demiıtir. 

a.a. 

· Romanyaya bir 
taarruz yapllırsa 

İngiltere, Fransa müdahale edecekler 
Londra 23 - İngiltere hüktimeti, her hangi bir taarruza karşı 

lngiltere ile Fran!lanın lakayd kalmıyacakları Hakkında Romanya 
hükilmetine kat'i teminat vermiştir. 

İngiltere şimdi, Polonya ve Soyvet Ruıyanın muvaffakatını 
istihıale çalışmaktadır. a.a. 

~ 

1 
1 

Vil8gette : 
... ... ... -

Daimi encümen 
toplandı -----

Vilayet daimi encümeni dün 
ıaat 15 te ilbayımız Ôzdemir 
Giindayın başkanlığında haf '•· 
lık mutad toplanbıını yapmıf• 
tır. 

••••• 
Vakıflar idaresi 

Bir yağ f abrikasi 
yaptırıyor 

Şehrimiz Vakıflar idar~ıinin 

bir teıebbilıü ve mtı<lüriyeti 
umumiyeye vaki müracaatı llze• 

rine Vakfa ait zeytinlerden yai 
istihıal etmek için ıehrimirde 

modern bir yağ fabrikaıı kuru• 
lacaktır. 

Vakıflar umum miidürlüğO, 
Vakıflar müdürlüğümüzün vaki 

müracatını tasvip etmiı ve mu· 
vafık gördüğünü bildirmiıtir. 

Fabrika evveli bütiln techi· 
zatiyle Ayvalıkta kurulacak ve 
hemen Aydına nakledilecektir. 

--cım--

Muhtemel hava 
vaziyeti 

Yurdumuz yeni hidiseler yap
makta olan kuvvetli alçak ta:ı· 

yikın teıirinden kurtulamadığın· 
dan bugün havanın bütün ~öl· 
gelerde kapalı ve yer yer yağıı· 
lı geçeceği ve rüzgirların orta 
cenup Anadolusiyle doğu Ana· 
dolu un cenubunda cenuptan, 
diğer bölgelerde ekseriyetle ti· 
mal istikametinden orta kuvvet
te ve Ege denizinde kuvvetli 
eseceği tahmin eilmektedir. 

Almanya-Litvanya 
Muahedesi im:ıalandı 
Berlin, 23 (A.A.) - Almanya 

Litvanya muabede!li bugün Ber
linde imza edilmittir • 

Nüfusumuz: 17.829.214 

Bu muahedeye nazaran Memel
de Litvanyaya bir serbest li
man mıntakası ayrılmaktadır. 

1935 yılına göre nüfusta 1.671.196 
artış vardır 

Her iki taraf birbirlerine karşı 
zıddiyet hareketlerinde bulun· 
mıyacaklar ve ahir bir devlet 
tarafından da bunlara karşı te
cavüz yapılmasına müsade edil
miyecektir. 

Ekmek fiatları 
Dün toplanan belediye encü

meni ekmek fiatlerinde görülen 
yükıeliı üzerine ekmek narhını 
arhrmıttır . 

Bugünden itibaren birinci ne
vi ekmek on ve ikinci nevi ek
mek sekiz kuruştan satılacaktır. 

Dahiliye YekAleti üç ayda bir 
alınan ve sicil defterlerine iıti· 
nat eden ihsaiyat cetvelerine 
göre 1936 ve 1938 ıenelerindc 
doium, ölüm, evlenme ve umu
mi nüfuı vaziyetimizi teıpit et· 
miştir. 

1937 yılında 195.983, 1938 
yılında 101,953 evlenme kayde· 
dilmiıtir. 1937 yılında 223579, 
938 de 241.991 ölüm, 1937 yı
lında 280.314, 1938 yılında 
241.991 doğum olmuıtur. · 

1937 yalında •icil defterlerin
de 9.008.495 kadın, 8.576.110 
erkek olmak üzere 17.584.605 
1938 yılında ise 9.121.539 ka-

Halkın radyo neşriyabndan istifade edebil
mesi için bugün saat on ikiden itibaren şehre 
elektrik ceryanı verilecektir. 

dın 8.707.675 erkek olmak üze .. 
re 17.829.214 türk vdandaşı ka· 
yıllı bulunmaktadır. 

1937 yılında kadın nüfuı ar· 
btı binde 12.7, erkek nüfuı 

artıtı 14,4, umumi artıı 13.5; 
1938 yılında iıc kadın nüfus 

erhşı binde 12.5, erkek nüfus 
artışı 15.3 umumi artış ise 13,9 
dur. 

1927 genel niifuı sayımında 
iıe 13.648.270, 1535 genel nii· 
fuı sayımında ise 16.158.018 
idi. Yeni doğumlar. hicret ve 
iltica suretiyle yurdumuza ge
lenlenler ve bunların dışında 

olarak mektum nüfustan nüfuı 
kütüklerine kaydedilmiş olan· 
larla birlikte bugünkü umumi 
nüfusumuz 1955 genel nüfus 
yazımına nazaran 1 milyon 
671.196 kişi artmış bulun· 
maktadır, 
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Milli ve iktisadi bakım .. 
dan demiryollarımız 

····~+.>·•~-A 
Demiryollarımız, bugün Cumhuriyet hükumetinin milli bir

lik vo v~rhğımn ve içtmai, iktiaadi ıiyasetinin temeli olmuı-
tur. Ali Çetinkaga 

Diyarbakır hattının ltletmeye a~lma 
törenindeki nutuklanndan 29/lC/1935 

Cumhuriyetin batardığı bir çok feyizli eserler arasında 
vücude gelmiş olan Erzincan hattı da milletimizin kendi pa· 
rası kendi bilgisi ve kendi emeği ile muvaffak olduğu bir 
eserdir. Ali Çetinkaga 

SlvH • Erzincan hattının iltletmey açılma 
tarenindekt nutuklarından 11/12/2938 

Filhakika; milletimizin kendi 
parası. kendi bilgiıi ve kendi 
emeğile yapmış olduğu demir
yollarımızın bu günkü uzunluiu 
(3000) kilometreyi bulmuıtur. 

Bu rakkama. 939 malt ıene
ıinde tamamlanmaıı ve ifletil· 
melde bulunan ıebekemize ka
blması mukarrer olan Sıvaı -
Erzurum hattının 213 kilomet· 
relik Erzincan ve Erzrum kls· 
mını. ve Diyarbakır Irak ve İran 
battlannın ilk kısmını - da ıim
diden illve edebiliriz. 

Tabiatın. arazi tetekkillünü 
bir çok zorluklariyle uğraşılarak 
cumhuriyetin yüksek idaresiyle 
batarılmış bulunan demiryollann 
tevlit ettiği (Refah) ve (Umran) 
ın 1tıldarı yurdun hemen her 
kaıeıiıide g&zleri kamaştıracak 
kuvvet ve tiddettedir. 

Demiryol güzergahının geçti· 
ği b6lge.lerdeki ziraat, ticarat 
ve sanayii terakki ve inkişaf

lan iddiamızın müeyyedeleri 
değil midir ? 

Bu inkişaflarla bayındırlaştı· 
rdan şehir ve kasabalanmıı.da 

nüfuı dorumu her geçen gün
de biraz daha artarak keıafet 
peydahediyor. 

Nüfuı kesafetinin. devletin 
finan9al hudretini artırdığını 
ve çoğalan bir bütçenin yur<lun 
kalkınma ülkilıüne ve halkın 
refah aeviyesine ne derece imil 
olduğunu eserleriyle her gtin 
görmekteyiz. 

Devlet demiryolları iıletme 
idaresinin neşretmekte olduğu 
istatistikler demiryolu yapmak 
ıiyasetindeki kıymetin yüksel 
diğini çok açık olarak belli 
etmektedir. 

Bu istatistiklerden bir kaç 
rakam naklediyoruz. 

Devlet demiryollarımızın beş 
yıl önceki eşya nakliyat miktarı 
(2 milyon) ton idi. 

bu günkil eşya nakliyatının 
tonajı senede ( 5 milyon ) tonu 
buldu. 

Yine 5 yıl önce milli demir
yollarımızda ( 5 milyon ) yolcn 
seyahat etmiştir. 

Bu günkü yolcu sayısı ( 20 
milyon ) çoğalmıtbr. 

Demiryollanmızın 1923 sene· 
sinde (1. 179.000) lirayı bulabil
miı olan varidatı; 

Şebekenin uzamış ve çoğal
mıı olmaıınm da tesirile 193 7 
yılında ( 36,000,000 ) liraya yük
selmiıtir. 

Bu varidat çoğalmasının baı
hca müvellitleri arasında : 

a - Muhtelif şekilde tenzi
latlı yolcu biletlerinin ihdası su
retile seyahat imkanlarının ar
tırılması; 

b - Memleket [mahsullerinin 
yurd içinde ve dışında daha 

Y+ • ........ + v y y ı.,,. • w Ys+ Y''Y • • v 

ucu:ı tarifelerle nakillerinin te
mini ıuretile ithalat nisbetleri
nin coğaltılması. 

c - Demiryol güzergahların
da bir çok fabrikalar ve sınai 

müesseseler kurulmak suretile 
hamule tonajİnın bu büyük küt· 
leler halinde kesafetlendirilmesi, 

Gibi Cumhuriyet Halk .. Parti
sinin ( Halka doğru, halk ile 
beraber ve halk içinde ) umde
ıinin esas prensipleri ön safta J 

bulunmaktadır. 
Memleketimizde askerlik yap

mıı olan binbaıı Velsch .Deut
sche W ehr adında ki Afmaiı 
mecmuasının makalesi ( Türki .. 
yedeki demiryollarını askeri ve 
iktısadt ehemmiyeti ) ne dair 
bir makale neşretmişti. 

Mevıuumuza taallüku dolayı· 
ıile bu makaleden bir kaç par
çayı naklediyoruz; 

" Lozan muahedesinin henilz 
mürekkebi kurumamıştılii An
kara hükümeti yeni hatların in
ıasım ihtiva eden bir demiryo
lu proğramı tanzim etti. 

Bu proğramı; gerek hatların 
uzunluğu ve bununla takip edi
len gayeler ve gerekse (fenni) 
ve ( mali ) kabiliyet noktai na
zarından medeni bir memleke
tin bir kalemde çizerek baıar· 
dığı en büyük . proğramlardan 
birisi diye tavsif etmek lazım
dır. 

Bu programın tanzimine amil 
olan sebepler: 
Yarım asırdan beri ihmal e• 

dilmiş olan işleri başarmak ve 
yeni doğan Türkiyeyi diğer in
kiliplar karşısında münakalat 
siyaseti noktai nazarından geri 
bırakmamak idi. 

iktisadi sabada olduğu kadar 
dahili siya.set noktai nazarından 
da yeni demiryollar tebekesi 
devlet idaresinin fevkalade bir 
surette kuvvetlenmesi demektir. 

Sabık osmanlı devletinin gün
lük me,galelerinde sürekli yer 
tutmuş olan isyanlar devri ar
tık tamamen maziye karışmıştır. 

Tfirkiyenin vasi mikyasta tut
tuğu şimendüfer siyaseti ve bu 
siyasetin başanla.nı milli sela
mete ve aynı zamanda Beynel
milel ~eıalimete hizmet edecek
tir.,, 

Bu yazılar dahi sarih olarak 
bildiriyor ki: 

Yabancılar bile cümhuriyet 
hilkumetinin demiryol siyasetini 
yalnız tasvip ile iktifa etmeye
rek layık olduğu derecelerde 
takdirden de geri kalmamakta
dırlar. 

• 
Demiryollarımız politikasının 

feyizli neticelerinden değilmidir
ki, küçük bir istasyon olan Ka
rabük te dünyanın belli başla 

. - AYDIN 

büyük demir sanayi fabrikala
rından biri kurulmaktadır. 

Turhalda, Utakta. Eskişehir· 
de, Allpulluda iıletilmekte bu
lunan şeker fabrikalarmdan han
gisi demiryolunun yük taıı· 
yanı takatından istisna ve isti· 
fade edememiştir. 

MeselA: Kayseride kurulmuş 
olan büyük mensucat tabrikası, 
İzmitte faaliyette bulunan kağıt 
fabrikası, Kartaldaki çimento 
fabrikası gibi memleketin bir 
çok yerlerindeki büyük sanayi 
merkezlerinden her ~biri kendi 
yerini mutlaka demiryol gü 
zergiihı üzerinde seçmit ve 
bacalarını istasyonlarımız civar 
rında yükseltmişlerdir. 

Divriği demirinin keşfi; An· 
kara - Erzurum hattının Divri
ğiden geçtiği günlere raslamış
tır. 

Divriği istasyonu işletmeye 
açıldığı gün milli katarlarımızm 
ilk bamulesini Divriğinin demir 
cevherleri teşkil etti. 

Devlet demiryollarımızın Ka· 
rabük demir sanayii fabrikala· 
rına taşıdığı demir cevherinin 
miktarı lfogün (9000) tonu geş• 
miştir. 

Yine · cumhuriyet nafiasının 

yüksek enerjisiyle başarılmış 

alan Zoniuldak kömür hattının 
yurdun kalmınma davasındaki 

iktisadi degeri ise günün 6lçü• 
leri ile hesabedilemiyecek ka· 
dar büyüktür. 

Y elnız bu bat bile,cumhuriyet 
nafiaıının başlı başına bir zafer 
abidesi ıayılmağa layıktır. 

Çünkü, fen ile tabiat, aman· 
sız savaşlarından birini de bu 
hattın güzergahında yapmış ve 
nihayet fen burada' 'da galebe
sini göstermiştir. . 

Kömür hattında büyük bir 
hamule ·kesafetini taşımak için 

tahmil ve nakil vasıtalarını 
şimdiden çoğaltmakta ve büyük 
hacimda k6mür vagonlah işle
tilmektedir. 

Sayın Nafia Vekilimiz Elazığ 
istasyonunun açılma töreninde. 

Tlirk inkılabı, nafia, sa· 
nayii, imar sahalarından 

modern eserlerle perçin· 
letmezse ebediliğine hük-
medileı;ııez 1118/934 

Ali Çetinkaga 

Hakikati ile Cumhuriyet dev
letinin bayındırlık siyasetini ve· 
cizeleştirmiş oldular. 

Yni Türkiye haritası üzerin

de mıntıka mıntıka dolaşan de

miryol güzergahları, bu yüksek 
siyasetin ana çizgileridir. 

Güzergahlar üzerinde geceli 

gündüzlü işliyea marşandiz ve 

yolcu trenleri de aynı siyasetin 
muzaffer olmuş münakalat vası· 
talarıdır, 

Bu gün Diyanbakırın buğday
larını lstanbula taşıyan, İstan
bul tüccarını istihsal merkezle
rinde dolaştıran, Zonguldak kö

mürünü memleket içine dağı

tan Divrik C:lemir cevherini ka
rabüke taşıyan, Adana pamu

ğu~u Kayseri mensucat fabri
kasına getiren, hülisa : 

İstihsal bölgelerini istihlab 
merkezlerine . bağlı yan yapıcı 

cumbriyetin demiryollarıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti milleti o · 

SAYI ı 48~ 

Çocuk lslihh8neıeri 
- . - . • l • Jıl ... 

Kanunun suç saydığı bir fili 
işleyenler cezaya çarpıştırırlar. 
Fakat bir insa1;1ın cezaya çarp· 
tırılması onun irade ve ihtiyare 
malik olmasiyle kaimdir. Bu 
iradenin serbes olması failin 
kuvvei mümeyyizeye sahıp bu
lunması yani insanların tabii 
halde olmaları ve yaptıkları 
şeyin fenalığını idrak edecek 
vaziyette bulunmaları lazımdır. 

Suç işleyen çocuklar yaşları· 
na ve fark ve temyiz kudretini 
haiz olup olmadıklarına göre 
kendilerine hiç ceza verilmez 
veya tam ceza ehliyetini haiz 
olan büyüklerden daha az ceza 
verilir. Bu, bütün medeni a'ıem
leketlerin kanunlarının kabul 
ettikleri bir prensiptir. Bu gibi 
çocuklara verilen cezaların ma
kiyetleri ayrıdır, t erhibi olmak
tan ziyade kendilerini islah ve 
terbiyeye matuftur. 

!ardan ayrı olarak hususi mü• 
eıseselere konulması prensibi 
kabul edilmiştir. Bizim ceza 
kanuuumuzun 54 ncü maddesi 
fili işlediği zaman on bir yaşını 
bitiripte on beş yaşını doldur
mamış olanların mahkum olduk• 
ları cezaların bir islahhanede 
çektirileceğini amir bulunmak· 
tadır. 

Memleketimizde şimdiye ka• 
dar böyle bir islahhane mevcut 
değildi. 1937 bütçesine konulan 
tahsisat ile Adliye vekaleti ta· 
rafından Edirnede mahküm ço· 
cuklar için bir islahhane açıl
mıştır. Bu, içtimai iş sahasında 
fenni, içtimai muavenet sabasın• 

. da ileri atıimış bir adımdır. Bu 
islahhaneye memleketin her ta
rafından mahküm çocuklar gön· 
derilmekt~ dir. Burada çocuklar 
islah ve terbiye edilmekte, oku
tıalmakta ve kendilerine muhte· 
lif sanatlar öğretilmektedir. Bu-

ı rası bir ceza müessesesi değil 
bir mekteptir, bir ıerbiye mil
essesesidir. Buradan çıkan ço
cuklar cemiyete faydalı bir un· 
sur olarak avdet etmektedirler. 

Çocukları suçlu yapan sebep 
ve am'ller muhtelif ve mütenev
vidir. Çocukların su,çluluğu uzun 
zamandan beri dünyanın her 
taraf oda zihinleri işgal eden 
mühim bir meseledir. Çünki u • 
mumiyet itibariyle suçluluğu Uzun zamandan beri tahak
azaltmak için devletlerin açtık-
ları mücadelede muvaffak ola- kak ettirilmesi şiddetle arzu 
bilmeleri, mücrim çocuklar hak- edildiği halde ancak bir iki se· 
kında alacakları tedbirlere mü· ne evvel açılabilen, memleket 
tevali kıftır. Her hangi bir se- ve atdliyemiz için elzem bulun· 
beple ahlak fesadı tehlikesine muş olan bu müessesede cum· 
maruz olan küçüklerin hüsnü huriyetin sayesinde vücut bul· 
ahlaklarına ihtimam etmek, fik~ muştur. 

ri ve ahlaki bünyeleri henüz in- Yapılması asırlara mütevak-
kiŞaf devresinde bulunan ve kıf olan mühim işleri 5 - 10 
fiillerinden hiç mesul olmıyan sene gibi kısa bir müddet zar-
veya diğer ceza ehliyetini haiz fanda başararak milleti ve mem-
büyük mahkumlerle ayni dere- leketi her sabada en müterakki 
cede mesul bulunmıyao çocuk- ve mütemeddin milletlsr ve 
ların ve gençlerin suç işlemele- memleketler seviyesine ulaşbrall 
rini menneylemek, fikri ve be- cumhuriyet rejimi. mücrim ço-
deni tekamül devresinde ike~ cuklar meselesini artık ele al-
fenalıklardan vikaye etmek ve mıştır. Bu sahadaki çalışmala-
kendilerinin islah ve teh:ıipleri- rın daha genişletilerek bu me" 
ne çalışmak lazımdır. Ve bu selenin de bu günkü terakki" 
gayenin tahakkuku için önleyi- yatın ve ilmin icabettirdiği şe" 
ci koruyucu ve ortadan kaldırı- kilde halledileceği şüphesizdir. 
c.ı olara~ derpiş edil~n muhte · ~ ••••• _.. • ....... • ........... .....,,. 
lıf tedbır ve çarelerın en mü~ 1 ~ D l t ·d · d b'"t" k 
bimlerinden birisi isi ah haneleri- • ı1 ev e ı aresın e u un lla-
dir. . ~ , nunların nizamların ve usu e· 

Çocukları ya,lı mahkômlrala ı 1 rin ili~ ve fen~erin . v~uası: 
beraber umumi ceza evlerinde j medenıyete temın ettıgı esa 
bulundurmanın zararları pek ve şekillere ve dünya ihtiyaç" 
çoktur. "Bir cemiyette mücrim larına göre yapılmasını ve 
yetiştirmenin usullerinden biri tatbik edilmesini prensjp O" 

suçlu çocukları umumi ceza larak kabul eden cumhuriyet 
evlerine göndermektir,, diyenler 1 halk partisidir. 
pek haklıdırlar. Bunun için mah ..,. • ............... • .. • • ..... ........ ,.....,..,rl 
kum çocukların diğer mahkum· 

ve hükumetin birbirini tamamlı- \ demiryolları ile de perçinlenıııiŞ 
yan bütünlüğüdür. Bu bütünlük bulunuyor. 

Demiryolu ve yol ihtiyacı memleketin bilcümle ihtiyacat~' 
nın o kadar başında kendisini hissettirmektedir ki hiçbı~ 
hayal ve nazariye peşinde aldanmaksızın memleketin ıııt: 
nabii ve evladı ile işe devam etmek katiyyen elzemdir· 
Medeniyetin bu günkü ( vesaitini ) ; hatta bu günkü ( filı' 

iİ' riyatıoı ) demiryolu haricinde intişar ettirebilmek ııı 
teessirdir. 
Demiryolu : ( refah ) ve (umran) tevlit eder. 

Gazi M. Kemal 
Ankara Büyük Millet Meclisi - 1924 

Vecizesi kendine inanan, devletine güvenen ulusumuz® kal1'' 
mağa ve refaha kavuşma ülküsü olmuştur. 

Çünki 
mıryollarmın hali ve derecesi ile müteoa .. 
siptir. K. ATATüıtK 
~~ .................. ....-v ..... .,+-""-V ... ~ 
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Türkiyede imtiyazlar 
• Her banri bir devletin siyasi 

ve iktiaadl taribilıde imtiyazlar 
mevzuunun çok mühim bir ba
biı teıkil ettiği aşikardır. 

!ü~k. tarihinde ise imtiyazlar 
reJımıoın en enteresan bir meY· 
zu olarak kaydolunacağına ınp
bo edilmemelidir, 

İmtiyazlar rejiminin ibretimiz 
olan ciheti ıudur : 

İmtiyazlar Oımanlı impara· 
torluğu devrinde bir atıfet ve 
bir ibıan olarak verildiği halde 
İmparatorluk zayıflamağa baı· 
ladığı ve kuvvetten düıtüğü va
kit bunların siyasi mahiyet al· 
mıı ve Osmanlı imparatorlugu• 
nun baıına en feliketıli zaman· 
larda çok mllhim gaileler açmıı 
olmalarıdır. 

Türkiyede umumi hizmet im· 
tiyazlarıaı iki mühim kııma 
ayırmak kabildir. 

Biriıi, Demiryollar .. Münaka
le • imtiyazlan; 

Diğeri, belediye hudutlan 
içinde elektrik, ıu, ıaz tevzi· 
atile tramvay münakaleıi ribi 
hizmetlere ait imtiyazlardır. 

Bu ikinci kısım imtiyazların 
tarihçelerini umumi olarak tet• 
kik edelim: 
Oımanh imparatorluğu 19 

uncu aıırda barblerle ve dahili 
gailelerle meıgul olduğundan 
aanayi. ve ticaret aahalannda 
tam bir inhitata uğramış ve 
mua11r medeniyetin terakkilerini 
takiben uzak kalmıfb. Bu ıı· 
ralarda Avrupanın az para ile 
çok menfaat temin etmek kay
guıile hareket eden bir takım 
aergllzeıtci ıermayedarla;ı ilim, 
fen ve ıanatıa teraklıi ve fay
dalarından ıarkı da naıibedar 
kılmak babanesile ve tatbsufi
renklerinin, yerli bazirganlarıa, 
zayıf ruhlu ıaray ve bükümet 
adamlarının yardımile ve bir 
takım hasiı menfaatler temini 
mukabilinde memleketin iktiıa
di ve mali membalarını imtiya
za bağlamak suretiyle ellerine 
ıeçirmek teıebbiisüne girişmiş· 
lerdi. 

lıte saltanat rejiminin men
faat gayesiyle vatani ve milli 
hislere hikim olduğu devirler
de •arayın dağıttığı bu imtiyaz· 
lar her gün biraz daha art· 
mlf ve nihayet büyük tehirle· 
rimizin amme hizmetleri saha· 
sıııda her türlü madeni ibtiyaç
lwarı ecnebi eliyle temin edilme
ge baılamış ve halk büyük fe
dakirlıklar mukabilinde bu ni· 
metlerden istifade edebilmiştir, 

O vakitler amme hizmeti 
~~esaeıeleri yeni doğmakta ol· 
d uruııdaıı ve bunların tesisin· 
:: _ Yukarıda söylendiği gibi 

1 11 menfaatler ve gizli siya
ICtler i ·ı b k mı oldğundan karşılıkla 

• ve f li olu IDen aatlerin muvazene-
Dıalct: .d~lnıadığı tetkik folun· 

ı. 1 ı. 

tilclıı 
de lca Dıilcadelesi neticeıin-
edece~a:1.ı•ıı zaferi tarihe mal 
nin aktiıa;ıa . lozan muahedesi· 
yeni milli e ~mtlyazlı şirketlere 
rilecek ve bev~et içersinde ve-

c enuı t . . . 
Dıilzakerat ayınıne aıt 
l sırasınd b . k er bUlnimet" . a u şır et-

ımıze h . 
rabhaaımıza ve eytı mu-
Y•ıatnı11 b 1 en &'liç dakikaları 
za u unmakta id'I L 

b nıuab d . ı er. o-
intilcaı ed e es~yle cumhuriyete' 

en şırketler readep-

taıyon mukaveleleri hükümle
rine rağmen etki zihniyetlerini 
ıenelerce unutamamıılardı. 

Harp ıonraıı senelerinde eko· 
nomik, sosyal sartlar değiıtiği 
halde imtiyazlı şirketlerin yeni 
vaziyetlere intibak atmekte g6s
terdikleri atalet halkm baldı 
şikiyetlerine yol açmıfb. Bunlar 
yolsuz, kanunıuz muameleleriyle 
kendilerini halk ve hnkiimet 
nazarında sevimsiz kılmakta 
i1rar ediyorlardı. 

Büyük fedakarlıklarla iıtik
lilini elde etmiı olan Türk mil
leti şirkf':tlerin bu hareket tar· 
zına elbette ki tahammül ede
mezdi. 

Diğer taraftan Türk milleti· 
nin kendine güveni o dereceye 
varmış ki, artık bu gibi hizmet
lerin imtiyazlı ecnebi şirketlerin 
yardımına lüzum kalmakıızın 
kendi emeğimizle ve daha mn
kemmel bir ıekilde haf armanın 
pekala mnknn olduğuna her va· 
tandq iman getirmiş bulunu
yordu. 

Cumhuriyet rejiminin teeuli· 
sünden itibaren 10 sene gibi 
kısa bir zaman geçmeden imli· 
yazlı tirketlerin millileıtirilme
ıine tevessül olunmasının baılı· 
ca ıaikleri yukanda zikredilmiı 
bulunmaktadır. 

Şimdi Cumhuriyet Hük6me
tinin imtiyazlı şirketler ve im· 
me müeueseleri aahuında yap
mıı olduğu icraatı tetkik ede
lim: 

Şirketlerin elde etmiş olduk· 
ları imtiyaz mukavele ve ıart-
namelerindeki taahbntlerini har
fiyen yerine getirmek en büyük 
vazifeleri olduğu halde bu hu
ıuıata g&ltermif olduklan ihmal 
ve likaydi hiikümetin nazan 
dikkatını celbeylemif ve şirket
lerden vecibelerini ve taahhüt· 
lerini yerine a-etirmeleri talep 
olunmuıtur. 

lıte bu talepler karşısında 
tirketler yeniden sermaye ya-
tumak ve hükumetin sıkı mG· 
rakabe uıullerine tabi olarak 
işlemelerine devam etmektense 
ki bu suretle mühim kazanç te
min etmeleri artık mümkün o
lamazdı. Mümessillerini birer bi
rer satmak için hükümete ~G
racaat etmeyi menfaatlanna 
d~ba muyafık görmilfler ve bu 
muracaatlan arzuyu millinin ta· 
hakkukuna uygun görülerek 
şirketlerin satın alınmasına te· 
vessül olunmuştur. 

. ilk . 'atın alınan lzmir Rıhtım 
şırketı olup bununla imzalanan 
raşa mukavelenamesi 3/T.evyel/ 
932 tarihini taşımaktadır. Bundan 
sonra İstanbul T erkoı, lımir ha· 
vagazı, İstanbul rıhtım dok .ve 
antrepo, İstanbul telefon Üs· 
küdar • Kadık&y; Aeroe~preso 
ve Er Franı tayyare, İzmir te
lefon, lstanbul elektrik, İstan
bul tramvay, İstanbul tünel 
tirketleri satın alınmııtır. 

Münakalat kısmında ise Ana
dolu • Bağdat, Mersin - Tarsus
Adana, lzmir • Kaıaba Aydın 
Şark demiryolları satı~ alınmış; 

Ve bütün şebekemizin devlet 
demiryolları elile işletilmesi te
min olunmuıtur. Hükumet bir 
taraftan da fenerler . idareıile 
Ereğli madenkömürü şirketini 
satın alarak diğer sahalarda da 
çalışmakta olan müesseselerin 
millileıtirilmesini tahakkuk et
tirmittir. 

- Sona var -

AYDIN 

HAKiMLER 
Kanunun adliye teşkilatı üzerindeki 

tesirleri 
İçtimai hayatımıza yeni bir 

nizam vermeği gaye edinen in· 
kılip kanunlarının tam olarak 
tatbikini temin yolunda ittihaz 
edilmiı olan tedbirler arasında 
geçen intihap deweainde tatbik 
.. huma intikal etmiş olan 2556 
sayılı blkimler kanunu ehemmi
yetli bir yer tutar. 

Kanun projesini Büyük Millet 
Mecliıinde selibiyetli bir lisan• 
la izah ve mlldafaa etmiı olan 
o zamanki adliye vekili sayın 
Şükrü Saraçoğlu yeni sistemin 
ana hatlarını ıu ıuretle teba .. 
rüz ettirmittir; " Büyllk inkıli
bamızın içtimai ıahada vflcut 
verdiği deiiıikliklerin mahiyeti 
Türk adliyeıine düten vazifele
rin ebem~iyetini pek çok art
hrmq bulunuyor. Etsiz bir in· 
kılAbın yaratmıt olduğu bu 
feyizli eıer ve mtıe11eselerin 
temelleşmeıi yani nizamı teıiı 
dedn kanunların hakkile tatbik 
edilebilmeıine mtımkGodilr. Ke
za bakkını aiz uzayların bu he-

defe vuıulO temin edecek ıu
rette tetkilitlandırılması ve 
Türk hakimlerinin inkılAbın ya-

ratmıı olduğu yeni hukuk zih
niyetini benimsiyecek ve yaıa-
tacak bir kabiliyette yetiftiril
meıi hususları bu ıahada itti• 
bazı zaruri olan tedbirlerin ilk 
ıafında yer alır. ÇOakD bDtilll 
kanunlann tatbik ve verim 

kabiyeti hakimlerin seciye ve 
kifayeti meseleleriyle yakından 

alikadardır. Ona verilecek veç
he iledir ki adaleti iyi tevzie 
matftf tedbirlerin mahiyeti ta· 
a yytin eder. Kanunda hakiki 
kıymet ve kuvvetini o menba· 
dan alır. " Bn prensiplerden 
mDlbem olan hAkimler k anunuD· 
da ehemmiyetle nazara alınan 

ilk esas bikim kadrosuna gire
ceklerin gerek ehliyet ve ge-

rek seciye itibariyle ciddi tec
rlibe ve tetkiklere tibi tutul-

muı kuıuıu olmuttur. Kanu· 
nun biraz vasıflarnıdan bir di· 
ğer. de bikimlerin teminat 
meselesine vermiş olduiu ebem• 
mi yettir. 

Uhdelerine adalet tevzii gibi 
mühim bir vazife t~vdi edilmiı 
olanlanların biç bir tesir ve nll· 
fuza tabi olmaksızın biltlin il· 
hamlarıoı yalnız kanun ve vic· 
danlarından alabilmeleri T etki· 
lltı Eıaaive Kunununda da der
piş edildiği veçhile azilden ma· 
suniyetlerini temin ile mümkün 
olabilirdi. Şu kadar ki kanun 
bu maıuniyeti Hakimlerin ıab· 
şına bağlı bir imtiyaz eddetme
mit yurtdaşlara verilen bir te· 
minat ıeklinde telikki etmiştir. 
Çnnkn fertler Hikimin ancak 
kanun ve vicdanına bağlı ola
rak hüküm verecek vaziyette 
bulunduğundan emin olmalıdır
lar ki mahkemeye ve onun ka
rarlarına tam bir itimad beıle· 
yebilsinler. 

Hakimlik mesleğinin Müddei 
Umumilik mesleğinden ayırd 
edilerek müddei umumilik teş· 
kiliatının Adliye Vekilinin em
rine bağlanması ve her iki meı-

l 
lek m.ilnteılplerinin ayrı kayt 
ve tartlara tabi tutulmaaı, re· 
rek Hakim' ve a-erek Müddei 
umumilerin terfilerinde muayyen 
ve müıbet esaslara dayanarak 
terfide temyiz neticesiyle ölçll
len ehliyet ve muvaffakiyetin 
ve mahkemeye intikal eden it
lerden intaç edilenlerin nazara 
alınmıt olmaıı 2556 sayılı Hi· 
kimler kanununun mesleği yOk
ıeltmek ve davaları ıüratle ve 
iaabetle neticelendirmek makaa
diyle kabul edilmit olduğu eaaa• 
lar ara11nda aayılebilir, Hakim· 
lerio liyakat vemuyaffakiyet 
derecesini tayin için tatbik edi
len kıstas bir taraftan her ıene 
intaç edilen ış mikdan diier 
taraftan temyize intikal eden 
hliklimlerin nakz ve taıdik nia· 
betidir. Bu ölçü, biltOD mahke· 
melerin Temyiz mabkemui ta• 
rafından mürakabeıi eınaaına 
ve keza vazifesinin icaplarına 
en uygun olanıdır. 

Kanun davaların ıilratle in· 
tacı ve hakimlerin ehliyeti 
üzerindeki teairleri geçen dört 
yıl zarhnda çok bariz bir urette 
hi11edilmiftir. Filvaki kanunun 
ilk tatbik ıenesi olan 1934 
yılından 1938 yılına kadar bil· 
tlln cumhuriyet mahkemelerinden 
ıadır olan kararlann Temyiz 
mahkemesince taıdik niıbeti her 
yıl a-eçen bir yıla nazaran de· 
vamlı bir yOkıelme kaydetmiftir. 
Bu yükıelif kararlardaki isabet 

dereceıinin büyük bir mikyasta 
arttığını vuzuhla 1rösterir. Hi· 
kimlerin bilgi ve ehliyeti bakı· 
mındaa miiabet rakamlara da
yanan bu netice aynı zamanda 
nakz adedini azaltmq ve bu 
itibarla davaların temyiz mah· 
kemesine gidip gelme imklnla· 
rıoı tahdit eylemit olduğundan 
itlerin siiratle bir karara bai
laomasıoa hizmet etmiştir. 

Her ıene intaç edilmit olan 
dava adedi a-eçen dört yıl zar-
fında adliyenin sürat ve sadeli· 
ğe doğru eıaslı bir ilerleme 
kaydettğini g&sterecek mahi-

yettedir. Filvaki 1936 yılında 
intaç edilen 70793 asliye ceza 

davasına mvkabil 1937 yılında 
77521 asliye ceza davaaı neti
celedirilmiştir. Aıliye hukubta 

1936 senesinde karara bağla· 
nan dava adedi 101918; 1937 
yılında 139447 dir. Hukuk ve 
Ceza davalarının umumi yeku-

nu da aynı surette memnuniyet 
verici bir haldedir. 1936 yılında 
intaç edilmit olan 499245 dA· 
vaya mukabil 1937 yılında 

563583 dava neticelendirilmiş
tir. G6r0lilyor ki Tilrk adliyeıi 

a-eçen dört yıl zarfında elde 
etmif olduğu bu neticeden bak· 
kiyle iftihar edecek vaziyettedir. 

Buda teknik ve bilgiye da· 
yanan rasyonel mesainin inki-
lip prensiplerinden mülhem O· 

olarak ve onun çizdiği yolda 
yürilmenin bir eseridir. 

lmttyu •"bibi ve Umum! Netriyat 
MQdQrQ : Etem lleadrea 

Buıldıft yer 
CHP Baıımnl 

YOZ! 

[RADYO ] 
CLMA 24/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

20 Kw. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği ~ Pl. 

13.00 Memleket .. at ayan, 
ajanı, meteotoloji haberleri. 

13.15·14 Müıik(Melodiler-Pıl). 
18.30 Program. 

18.35 Müzik - Pi. ( Oda mil• 
ziii ). 

19.00 Konuşma ( Tayyared 
konutuyor). 

19.15 Tilrk milziği ( Fa11l 
heyeti ). 

CelAI Tokseı ve arkadaılan. 

20.00 Ajana, meteoroloji laa• 

beri.eri, ziraat borsaıı ( fi1at ), 
20.15 Tilrk mllztji. 
Çalanlar : Kemal Niyazi S.y· 

hun, Znhtil Bardakoğla, Etref 
Kadri, Gevdet <;.;ı.. 

Okuyanlar : Halt\k Recai, Sa
fiye Tokay. 1. Acem Kürdi pet· 

nvi, 2 - Nikoıoı ağa • Acem 

kUrdi ıarkı • Sevdi g6naüm ey 

melek sima seni. 3 - Melek· 
zad efendi - FerahnAk ıarln • 
Titrer yilreğim ol ~liter. 4 -
Melekzad - F erahnlk f&l'kı • Bir 
ıebeple aiicenmiısin. 5. - Ke
mal Niyazi Seyhun • Keme~e 
taksimi. 6 - Hafız Yuıuf - Y o
ıuf • Hftseyni tarln • Saçın bli· 
knmleri. 7 - · Hafi~ Yuiöf ·Hl· 
ıeyni Saz aemaİIİ. 8 - Tubu
ri Ali efendi - ,Nihavent ıarkı· 
Sevdim yine. 9 - Refik Fer· 
ıaJJ - Suzinak ıarkı • Canıa ki· 
mi iıterse. 10 - Refik Fenan.:. 
Uttak şarkı - Kız blirilnde ıa
lma. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21,00 Konuıma (Haftalık ıpor 
servisi ). 

21.15 Esham, tahvilAt, kam
biyo • nukut borsas.ı ( fiyat ). 

21.25 Neıeli ollklar - R. 
21.30 Müzik ( Riyaıeti Cum

huriyet Flarmonik orkestrqı ). 
Şef : Hraetorius, 1 - G. Ros

sioi " Sevilla berberi ,, opera-
sından uvertür. 2 - S.W. Mili
ler : Bobemya milziji. a) Furi
ant, allegro molto • e feroce. b) 
Polka. c) Paesacalia. d) Köy 
d6ğünü. 3 - Ed. Grieg : Sen· 
fonik danılar op. 64. a) Alleg· 
ro moderatof e marcato. b) Al
legretto grazioıo. c) Allegro 

giocoso. d) Andante • Allegro 
molto e risoluto. 4 - C.M:von 
Weber-H. Berlioz - Vala davet. 

22.40 MGzik (operetle • Pt.) 
2300 Milzik ( Cazband - Pi. ) 
23.45-24 Son ajanıl haberle-

ri ve yannki program. 

.. ._._. Abone ıeraiti -·ı 
f Ydlıtı her yer için 6 lira. 1 
ı " 1 i Alb aylıtı 3 liradır. 1 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
İ P. Bunnevt. 1 
! l'a:ıeteye ait yasılar IÇla 
i yau itleri mldlrlltl•., din
i lar lçla idare · mWirlitb• i 
i 'DÜraeaat edilmelidir 1 f 
: ................................. " ............ .. 



TOZ ı' 

HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene ıGnG 

Puutui 

" 
Sah 

Çartamba 

" 

• 

Cuma 

Cumarteai 

" 

Saat 

2-3 

3-4 
4-S 

2-3 
3-4 

4-5 

s-6 

4-S 

2-3 
3-4 

Doktor arkadatımıı:m adı 

Doktor F abrettin Sügür 
(Çocuk baatalıklan mütabasaıaı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahkları mutahaasısı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaz baıtalıkları mutahaasıın) 

Doktor Muhsin 
(iç haatalıklan mutahaıaıaı) 

Doktor ŞeYket Kırba~ 
dntani haıtalıklar mutaba11ıaı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın haatahklan mutabaasısı) 

Doktor Nafii Yazgan 
Doktor Halil Gö~ayClın 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
G6rillen lüzum ilzerino 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palu oteli albna nakledilmiştir. · 
l.tanbul .. Ankara • lzmirde münteıir bütün kitap, mecmua 

ve ıaı:eteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua Ye gazete nllshalan en çok bir hafta için· 
ele ıetirtilerek mDıterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe· 
ıitli Ye temiz kırtaıiye, en çabuk tevzi ve deruhte y~ri. 

1215 

... .__.._._~9LR~9~DW'~~ 

j5 • ;: .. ;: ;: ·--·--·--·--·--~--·--•--•.-!i~U::..ıctP.-..~~ • .-.. ~ ............................... , .................................................................. .,...._.,.J 
Doktor Şevket Kırbaş ! 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

ve " . ' 

J 

• • Muayenehanemi Nazilli köprfiıü karıısındaki tapucu ı 
Slleymama haneıine naklettim. + 

hutalanıu her fiin saat yediden sekize kadar ve ~ 
&tleden ıonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ! 

kan, balıam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 1 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo- f. 
torakai ile haıtalan tedavi eder. (971) t 

~ıı:c.···················~~ıı:.~· ... ·A 

Nazilli 
Ziraat Bankasına bağlı 609 sayılı Tanm kredi 
Kooperatifinden!: 
2836 Sayılı kanuna g6re teıkil edilmiş bulunan ve ortakların

dan ilçte ikiıinin ekseriyetiyle 609 sayılı Çiftlik Tarım kredi koo· 
peratifiyle birleımesine karar verilen 631 ıayıh azizabat koopera· 
tifinin bu birleıme kararı Türkiye Cumhuriyeti iktisat Vekaleti 
Ye Ziraat Bankuı Umum Müdürlüğünce tasdik buyrulmuş oldu· 
ğıından alikadar ortaklann 8 mart 939 tarihinden itibaren altı ay 
zarfında (Hali tasfiyede bulunan. 631 sayılı Azizabat Tanm kredi 
kooperatifine) müracaat etmeleri, Türk Ticaret k'anununun 460 ıncı 
ve kooperatif ana mukavelesinin 72 ve 74 üncü maddeleri muci-
bince ilin olunur. (1212) 18 24 4 

Aydın Vilayetin~en : 1 
Harcirah kararnamesi hilafına 

mubtelif tarihlerde muhtelif iş 
sahipleri11den fazla para almak 
ve k6y amme ıahtı namına ih· 
ya edilmiı olan araziyi k6ylln 
bekçisi namına tescil etmek ıu· 
retile Yazifei memuriyetini ıui 
iıtimal etmekten ıuçlu eıki Ay
dın tapu sicil muhafızı Veli Ya
kup Devrim hakkında vilayet 
htve heyetiııçe mOttebaı 7/12/ 

938 glln ve 208 sayılı men'i 
muhakeme kararı şikayetçi Ay
dın eıki tapu sicil muhafız mu
avini Salibaddiae ikametgahı
nın malüm olmaması yüzünden 
tebliğ olunamamıştır. İşbu ilan 
tarihinden itibaren beş g ün zar· 
fında şikiyetçi salahaddinin iti
razını Vilayete bildirmediği tak· 
dirde kararı mezkurun katileşe
ceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 1230 

AYDIN SAYI ı 481 

C. H. P. 

BASIMEVİ 
~·-------lıkdıl 

Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 

Söke Parti 
Başkanlığından : 

Partice yaptırıhcak 6735 lira 
9 kuruş bedeli keşifli Halkevi 
birinci kısım divar ve beton 

armeleri 21 gün müddetle mü· 
nakasaya konmuştur. 

İhalesi 1 Nisan 939 Cumar· 

tesi günü saat 16 dadır. Proje 

ve ~artnameleri, istiyenler Söke 

Parti başkanlığından görebilir'
1
' 

• ıı ı 
ler. isteklilerin 2490 nurıı 
kanundaki Şartları haiz buluJJ' 

te' 
maları meşruttur. Muvakkat 
minat 505 lira 15 H uruştur. 

9 1196 14 19 24 2 


