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Parls lıusuJl muhabirimiz 
gazıgor: 

Mebus Seçimi Yarın Yapılıyor 
Üç gilndenberi Avrupanın 

vaziyeti gene değifti. Bir hafta 
evel Avrupa haritasında olduk· 
ça bir yer ifgal eden Çekoı· 
lovakyanın timdi yerinde yeller 
esiyor. Yirminci asır medeniyet 
dllnyaıının g6zleri önllnde koca 

• 
Milli Şefin Millete Beyannamesi ile Beraber Parti 
Namzetleri Dün J\.kşam Radyo ile ilan Edildi 

bir millet kaybolup gitti. 
Yıllarca baıka otoriteler al- " 

tınd~ kal.mış ve buna rağmen 
benlı~lennden hiçbirini kaybet
~emı.t olan Çekler yirnıi ıene-

Türk Milleti İlerliyen ve Daima Yükselen Bir Heybetli Varlıktır. tsMET tNöNO,, 

lık bır hllriyet ve iıtiklil dev· 
res!nden • ıonra tekrar emper· 
yalızm ııyaıetinin kurbanı ol· 
dular. 

Almanya ıu ıon muvaffıki
yetinden 10nra artık eıki rasizm 
siyaıetini bırakmıı va emperya~ 
li~ ~basına geçmit bulunuyor. 
Hıtlerın bu silrprizi demokrat 
memleketlerde mOdhit' heyecaıı 
uyandırdı. Paris ve Londra da 
muhalif fırkalar MOnihi imza
layan Daladye ve Çemberlayna 
karıı hticamlara batladılar. Bil
hassa Pariıte her zamandan 
baıka gayri tabii bir hava bU· 
kDm ıOrllyor. Atızlardan Çek 
ve Hitler kelimelerinden baıka 
birıey itidilmiyor. Evde, mek
tepte, sokakta, otobilıte, kah· 
vede konuıulan yeglne mevzu 
ba. Herkeıte bir heyecan ve 
galeyan Yar, 

Artık F ransıılar itin bay le 
yilr~yemiyecejiııi anladılar. Kuv
•etın hakka galip geldlji ıa 
~on hidiseyle bir defa daha 
ıabat edilmiı bulunuyor. 

Artık Çemberlaynın mllzake· 
r~ .Yolu ile ıulh ıiyaıeti kavve
tını 1'aybetti. Bunu bizzat ken
diıi de itiraf ediyor. Ve dltn 
verdiji nutukta ilk defa olarak: 

Almanya yaptıtından pifi
nıan olacaktır. 

. Cbihrdesini kullandı. Şu ıözll 
ıza ederki artık demokratlar 
~litikalarıaı kaknnden deiif
tırnıek ve ıulbu unatmıyarak 
harp için hazırlanmak icap et· 
tiiini anlamıı bulunuyorlar. 
" Daladye dlln komiıyondan 

mutlak iktidar " ı elde etti. 
BugUn parlamentodan ayni ıa
lAhiyeti iıtiyecek, kabul edile· 
ceji mubakkak gibi görWOyor. 

Daladyenin parlamentodan iı· 
tedikleri: 40 natlık çallfma 
~~ftaıınm ilgaıı, Milli mlldafaa 
ıçın IOzumlu iptidai maddelerin 
~erhal tedariki, endllatri f abri-
11•lannda ıahıi patron kirının 
azaltılması ve bunların milli 
Dıildafaaya yarayacak etya ma
Dıulatına baılaması, ve bir kı
:nı •ıkerin silih altına çağrıl-
Hıdır. 

için ~liaa olarak Daladye harp 
lc&rı.~•p eden her türlü feda
ve 

0111 
ve haıırlıiı memleketi 

tiy0 ,. •rıu mGmeuillerinden iı· 

Sonu 2 lacl aayfada 

Talat Kulag 

Milli Şefin 
Beyannamesi 

Sevgili Vatandaşlarım : 
Büyük Millet Mecliıini teıkil 

edecek yeni namzetleri huzuru
nuza takdim ediyoram. Bu 
namzetleri intihap ederken bize 
yalnız vazifemizin vicdani ilcası 
ile vatandaılanmızın temayillü 
rehber olmuştur. 

Asil milletimizin Büyük Mec· 
lis azaları üzerindeki itimadının 
dereceıini anhyabilmek için par
ti teıkilitında ve halk tabaka· 
lan arasında çok dikkath tet
kikler yaptık. Memleketin ge
niı mıntakalarnıda partiye mea
ıup ikinci milntebiplerin tak
dir ve tavsiyeleri demek olan 
iıtiıare reylerine müracaat et
tik. 

Parti namzetlerini yükıek 
reylerinize arzederken vatanın 
mukadderatınaJ dört sene müd
detle kaim olacak mebuılar O
.zerinde milletimizin takdir ve 
itimadını azami derecede top· 
lıya bilmiş olduğumuz kanaa
tindeyiz. 
Vatandaılarım :J 
Millet hizmetindeki vazifelerin 

iç ve dıı siyaset alanında çetin 
olduğu devirler yaııyoruz. 
Canlı inkiıaf halinde olan bü
yük bir milletin her istikamette 
bir çok ihtiyaçları ve meseleleri 
karıııındayız. 

Cumhuriyetin vatana temin 
ettiği emniyet ve inanı geniı 
olarak ilerletmek iıteyoruz. Va
tandaılar araıında huzur ve 
hllrmetin muhafaza11nı, vazifele
rimizin baıında tutuyoruz. 

Cumhuriyet halk partiıinin 
memleketin bütün çalııkan ve 
kıymetli evlatlannı hizmet yo-
luna sevketmekteki muvaffaki· 
yeti, her gün daha ziyade ken· 
dini göstermektedir. 

Nifaksız ve huzur içinde bir 
çalııma hayatının nimetlerini 
vatandaşlara temin etmek baş
lıca emelimizdir. 

Aziz vatandqlar: 
Harici ıiyaaet sahaeının f Üp

heli ve karışık bir devrinde 

Vilayetimizin 
Yeni Mebus Namzetleri 

1 - Doktor Hulusi Alataş. Sıhhat ve /çtimat Mua-
venet Vekili eski Ay. M. 

2 - Adnan Mendres Eski Aydın Mebıısu 
3 - Nuri Göktepe ,, ,, " 
4 - Nazmi Topçoğlu ,, ,, ,, 
S - Doktor Mazlatır Germen ,, ,, ,, 
6 - Mümtaz Kaynak Emekli Tulbag 
7 - Ştikir Şener Söketle doktor 

" .......... ~ .. .,.... .. .,,... 
bulunduğumuz uyanık gözleri
nizden gizli kalamaz. lnıanlann 
bUyilk facialar lrartııında kal
maıı ihtimali, her zamandan 
ziyade artmıştır. 

insanlık ailesinin mühim bir 
uzvu olan Türkiyenin ne vazi
feler kartııında bulunacatını 

.. ~.-.······"'*'···· 
kat'i olarak teıbit etmeğe im
kin yoktur. Bu ihtimaller kar
ıııında ancak kudretli milletler 
kendilerini ve insanhğı kurtara
caklardır. Kudretli milletler, 
muhabbet ve emniyete dayanan 
bir birlik içinde vatanlanmn 
yilkıek menfaati için her feda-

Yeni iki buçk lira-)Halk tipi ucuz rad-
lıkların tab'ı yo kanunu projesi 

Ankara : Londrada basılmak· 
ta olan yeni iki buçuk liralık 
k&ğıt paralarımızın tabı bitmiı
tir. iki baçuk lirabklardan mn
hiın bir kısmı Cnmburiyet Mer-
kez Bankaıına gelmit bulun
maktadır. Diğer bir kıım para
larında bugünlerde ıebrimiıe 
gelmeıi beklenmektedir. Cum
huriyet merkez bankası bu iki 
buçuk liralıklanmızın tedavllle 
çıkarılması için Banka umum 
mildllrOne ıalihiyet vermiı bu· 
lunmaktadır. 

Umum müdürlük önümüzdeki 
günlerde numune iki buçuk li
ralıkları bankalara gönderek ve 
müteakiben paraların ebad ve 
tekilleri ilin olunacaktır. iki 
buçuk liralık kiğıt paralanmız 
çok kısa bir zamanda tedavüle 
çıkarılmlf bulunacaktır. Betyüz 
ve bin liralık kAğıt fparalarımız 
Londrada ba1ılmaıına devam 
olunmaktadır. Bu paralarımızın 
tabının da yakın bir zamanda 
biterek memleketimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Radyolann ucuzlamaıı hak
kındaki kanunun projeıi hazır
lanmıştır. Proje, açılır açılmaz 
mecliıe verilmek üzere bugün
lerde Nafia Vekiletinden Baş
vekalete g6nderilecektir. Yeni 
proje ile, evvelce de yazdığı
mız gibi, ucuz halk tipi rad
yoların alım ve satımını 
idare etmek üzere posta, tel· 
graf ve telefon müdUrlüğü büt· 
çeıine 500 bin lira miktannda 
bir tahıi1at ilive edilecektir. 
Satıı işlerinin poıta telgraf ve 
telefon iduesinden doğrudan 
doğruyp yapılması ve satıcılara 
yaptırılması hususları henüz tet 
kik edilmektedir. Bu iı içinde 
yakında bir karar verileceği 
anlatılmak tadır. 
•••• ,a,.,. ..... 

Milletimizin büyilk fedakir· 
lıklarla elde ettiği inkilip 
esaslarını mubaf aza eden, ve 
inkilip prensiplerinin hiç bi· 
rinden fedakirlık kabul et
miyen teşekkül Cumhuriyet 
Halk Partisidir. 

... •• V"rV •••• 

kirlığı yapmağa hazır olan 
imanlı, iradeli milletlerdir. 

Biz bu milletlerin baıında bu· 
lunanlardan olduğumuz kanaa• 
tını cesaretle söyliyebiliriz. 

Reylerinizde göstereceğiniz 
kalbi beraberlik ile itimat, ı:ııil
letimizin kudretine yeni bir de· 
lil olacak. 

Aziz vatandaılarım: 
Cumhuriyet lmar, kllltür, en• 

düstri proğramlarına genif mik· 
yasta devam edecektir. 

Fakat bilhassa köylü ve çift
çi halkımızın kazancını arttınp 
maiıet seviyesini yiikıeltmek, 
bunun için geniş mikyaıta zira· 
at ve ilk tabıil imkinlannı bul· 
mak baılıca emelimiz olacaktır. 

Biitün idare düzeni halk için· 
de balkın meselelerile yuğurul· 
muş müstakim ve muntazam it· 
leyiıinin semereleri, hattl ikti• 
sadi olan verimli tedbirlerin ba· 
ııodadır kanaatindeyiz. 

Aziz vatandaşlanm: 
Bana ve riyaset etmekle if· 

tihar ettiğim Cumhuriyet Halkl 
Partisine yüksek itimadınızı li· 
yık görmenizi illerim. 

Ben ve büyük millet meclisi 
azaıı arkadaşlanm, itimadınw 

kıymetli bir emanet gibi vicda .. 
nımızın içinde muhafaza edece· 
giz. 

Size açık ahnle iılerimizia 

heıabını vermek, biç gözöniha• 
den ayırmadığımız bir borç o
lacaktır. 

Türk milleti ilerliyen ve daima 
yükselen bir h~ybetli varlıkbr. 
İçerdeki ihtiyaçlar ve ııkıntilar 
nekadar çok olsa dııardaki ıi• 
yaset buhranları ne kadar ka ... 
rııık ve dolaıık görünse bütlha 
bu zor şartların içinde tllrk mil· 
Jetinin itibar ve refahı artmıf 

ve genişlemit olarak çıkacağını 
sanınm ve buna kati olarak 
inanıyoruz, gilveniyoruz. 

24/3/939 
~Türkiye Reiıi Cumhuru 

Cumhuriyet Halk Partili gcael 
Baıkanı 

ismet /nönii 

Müntehipsanilerin Nazarı Dikkatine 
Aydın Heyeti T eftiıiye Reisliğinden : 

Mebus intihabı için muhterem müntehibi sani/erin 26 mart 939 Pazar günü 
saat 9 da Aydın H alkevi salonunda bulunmalarını rica ederim. 
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Pariste heyecan 
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Baş taran birinci sahifede 

ihtilaflara rağmen hükume· 
tin politika11 tatbik edilecek 
gibi... Zira, vaziyetin neza
ketini bugün her Fransız 
anlamış vaziyettedir. Komünist· 
lerin şefi Leon Blum cumhuri· 
tin uçuruma doğru gittiğini 

ve bütün fransu:ların1 birleşmesi 
icabettiğini dün parlamentoda 
izah etti. Fakat 11 Kolonel d& 
Lorak ,, gibi diğer bazı parti 
şefleri de kabinede değişiklik 
istiyorlar. Artık ne dereceye 
kadar olduğu maliim değil, Fakat 
şu varki demokrasi devletleri 
iıtiklAlin tehlikeli olduğunu id
rlk ettiler ve buna cephe al
mak 6zere harekete geçmiş bu
lunuyorlar. 

CUMHURiYET 
devrinde su işlerimiz 

Almanyanın istedikleri maUim 
değil, seki Roma • Cermen im· 
paratorluğunu veya mahut şark 
ıiyasetini tabik mi etmek iste
diği Fransız gazeteleri tarafın
dan bahsedilen en mühim mc
ıelelerden biridir. 

balyada 'arbk İtalyan gaze
teleri "Almanya tam olduktan 
sonra ltalya kati yardımı yapa
caktar" diyorlar. 

21 Martta Raybştag meclisi 
içtimaa davet ve Hitler bnyük 
bir nutuk ıöyleyecek, bu nut
kunda acaba kati arzusunu a· 
çıkça ilin edeck mi?. ltalyada 
da Musolini 26 Martta bir nu
tuk söyleyecek, ve burada do· 
(aşan haberlere göre Musoluni 
Fransaya resmen istediklerini 
ıCSyleyecek, İtalya ve Fransa 
Romadan asker yığdığı haber· 
leri günden güne katileşiyor. 

Franıız gazeteleri artık sıra 
ftalyanındır. Acaba o ne sürpriz 
hazırlıyor diye soruyorlar. 

Orta Avrupa da işgaller ta
mamlanıyor. Polonya, çoktan be
ri istediği müşterek Macar hu
duduna kavuşmuş bulunuyor. 
Hitler Berline döndü. Yakında 
zaferini Rayıştağa söyliyecek. 
Son' bir habere görede Roman
yadaki Alman mümessili Ro· 
men hiikiımetine "Almanyanan 
kendisinden istediklerini bildi
ren bir mesaj vermiştir. Bunda 
Romanyanın bütün petrollarını 
Almanyaya satması, diğer mem 
leketlerle bu bakımdaki ticare
tini feshetmesi istenilmektedir. 
Polonyada mütemadiyen Alman 
ya aleyhine nümayişler yapılı-
yor. Alman orduları şimdidt:n 
bütün Çekoslovakyada kati o
to.ıiteyi ellerine almış bulunu
yorlar. Hatta bazı Alman ka-
nunları derhal yeni kolonide 
tatbik sahasına konulmuştur. 

Hülasa; Bugün Avrupada ya
kın bir harp kat'i gibi görülü
yor. Artık sulh ümitleri kalma
mış gibidir. Fransa ve İngilte
re bütün hızile silahlanma ala
nına atıldılar. İstikbal meçhul 
olduğu kadar da tehlikelidir. 

Sulh devrinin daha ne kadar 
devam edeceğini kestirmek güç 
olacak. Hakikatin aksine olarak 
hızlandığını görmemize rağmen 
ümit edelim ki Avrupa meşum 
bir harp sahasına şahit olmasın. 
zira büyük harbin acıklı misal
leri henüz unutulmuş 'değildir. 

Önümüzdeki on gün içinde 
A vrupanm yeniden çehre de
ğiştirmiyeceği malum değil. Ha
diseler kati neticeyi ispat e
decek, 

TııUit K alag 

1 -
Yurtta büyük işler başaran 

Cumhuriyet hükfunetinin bilhas
sa üzerinde durarak kuvvetli 
bir azimle yürüttüğü en mühim 
işlerden biri de su meselesi ol· 
muştur. Memleket su işleri 

(fazla su) ve (az su) olmak ü· 
• 
zere iki mühim safha arzetmek· 
tedir. Bu iki saf banın iktisadi, 
zirai ve sıhhi varlığımızı kemi· 
ren sayısız zararları vardır, 

Fazla su, akar suların zaman 
zaman vukubulan taşkınlılf lari• 
le tahassul eder ve civarını 
kaplıyarak mahsullerin mahv 
ve emeklerin heder olmasına 
sebep olur. Müubit ve mahsul
dar arazinin harap ve bataklık 
hale gelmesini mucip olur, 

Yurdumuzun zengin, mahsul
dar ve mamur sahalarıuın za
man zaman vukubulan taşkınlar 
yüzünden uğradığı zararların 
önünü alacak tedbirlerin alın
ması su işleri programının e
hemmiyetli bir merhalesini teş· 
kil edecek ehemmiyettedir. 

Yatakların temizlenmesi, tan
zim ve islahı ve bunun için ik· 
tiza eden bütün fenni vasıtala
rın ihzar ve inşası ile başhyan 
bu mücadele memleket büyük 
su işleri programının umumi 
çerçevesi içinde önemli bir yer 
almış bulunmaktadır. 

Az su meselesine gelinçe: 
bu da yurdumuzun iklim şartla
rının icabıdır. Ve su ihtiyacını 
karşılayan yağışların kafi ~de· 
recede va vaktinde olmamasın
dau doğan bir afettir. Bu yüz
den mahdut sahalarda fenne 
uygun olmayan şekilde yapılan 
sulamalara bile kifayet edecek 
su bulunmamakta köylümüz bu 
yüzden büyük sıkıntılara duçar 
olmaktadır. Bu hadise birer 
servet ve hayat kaynağı olan 
yerforin verimsiz ve çorak bir 
hale gelmesine sebebiyet ver· 
mektedir. 

Su işlerimizin esaslı bir mer· 
balesini de az su işini zirai ve 
iktisadi varlığımın icaplarına 
göre düzenliyecek ve bu afetin 
zararlannı karşılayacak tedbir· 
lerin alınması teşkil etmektedir. 
Bunun için her türlü nebatatı 
ve bilhassa iktisadi kıymeti çok 
olan nadir ve pahalı maddel~ri 
yetiştirecek kudret ve kabili· 
yette olan sahahtrda geniş su
lama şebekeleri tesis' etmek, 
dere çay ırmak ve nehirlerde 
yağış mevsimlerinde artan su 
sarfiyatını bunlar üzerinde inşa 
edilecek barajlarda depo edile· 
rek kurak mevsimlere saklamak 
için icap eden bütün teknik 
inşaat imkanlarını araştırmak 

lazımdır. 
· Faaliyetle devam etmekte o-

lan su işlerine ait tanzim edilen 
programda bu ülkülerin müm
kün olduğu kadar süratle ta· 
hakkuk ettirilmesine büyük 
ehemmiyet verilmiş ve iki sene
den beri devam etmekte olan 
bu mesai neticesi olarak hiila
satan aşağıya kaydedilen su 
işlerine başlanmıştır. 

1 - Susurluk havzasında kir 
masti susurluk derelerile ' diğer 
derelerin islihı ve bu havzada-

ki ovamn sulanmasına ait işler· 
den bedelleri (835 888) liraya 
baliğ olan Kirmastı ve Apolyont 
sedleri inşaatı ile Kirmasli su
laması inşaatı devam etmekte
dir. Keşif bedelleri (2 788 685) 
liraya baliğ olan Uluabat dere· 
si ve Canbollu azmağı, Susur
luk çayı islah işleriyle Kocaçay 
islah ve sulama işleri ve Mürü· 
vetler deresi islah işleri manyas 
gölü seddeleri inşaatı eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

Burada gaye birinci derecede 
taşkına karşı tertibat almak ve 
civar arazide yetiştirilen mah · 
sullerin taşkınlarla m~hvolma· 
sına mani olmak ve bu suretle 
kurtarılan arazıyı sulayarak 
mahsul verimlerini artırmaktır. 
Bu ameliyatın heyeti umumiye· 
si (600000) dekar arazinin su 
istillsından kurtulmasına ve 
(43000) hektar ar.ııioin sulana
bilecek bir hale getirilmesine 
yarayacaktır. 

2 - Bakırçayı, uzun· yıllar
dan beri bakımsız kalan yatağı 
nın dolmuş olma5ı yilzünden 
bütün ova imtidadınca taşmakta 
ve yer yer bataklıklar hnsule 
gelmektedir. Bu vaziyeti önleyi
ci t~dbirler alınmaması halinde 
çok kıymetli ve münbit araziyi 
ihtiva eden ova ekilemez bir 
hale geleceği gibi batak ~ir 
hale gelen bu yerler sağlık 
bakımından tehlikeli ve barınıl
maz bir duruma girecektir. 

Bu maksatla mansaptan iti
baren Soma boğazına ~adar 
yetmiş kilometre uzunluğunda 
bulunan mecranın temizlenmesi 
ve düzeltilmesini istihdaf eden 
ve keşif bedeli (1759363) lira 
olan bu işe ait proje hazırlana
rak eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Gediz havzasında Salih · 
liden itibaren Menemen boğazı-
na kadar olan kasab'a ve Ma · 
nisa ovalarının sulanmasıni te-
min için feyezan zaman1arında
ki suların Marmara gölünde 
iddibarı ve bu ovalarla Mene· 
men ovasının sulanması işlerini 

teşkil eden ameliyattan keşif 
bedelleri (1916420) liraya baliğ 
olan Marmara gölü besleme ve 
boşaltma kanallarile Marmara 
gölü seddi ve Menenien ovası 
isale ve tevzi ana kanalları ve 
Emiralem regülatörü inşaatı 

tamamen müteahhide ihale edil
miş ve bu işlere ait inşaat fa· 
ali yeti başlamıştır. 

Yapılacak bu ameliyat ve 
feyezanlara karşı vücude geti-
rilecek tesisat sayesinde (1740-
000) dekarlık bir arazi sulana· 
cak ve emniyet altına alına· 

caktır. 
Devamı yarın 

Jandarmada: 

Kız Kaçırma 
Evvelki gece Ortaklar kö

yünden Ali kızı 340 doğumlu 
Fikriye Kanaatı kaçıran, Kara· 
pınardan Ahmet oğlu 328 do
ğumlu Hüseyin Sezer yakalan
mış ve adliyeye verilmiştir. 

SAYI ı 41j 

ürkiyede imtiyazlar 
Dünkü sayıdan devam 

Amme hizmeti mÜegseseleri
nin milleştirilesi hususunda hum
malı bir faaliyetle çalışılırken 
diğer taraftan da şirket ve mii
essselerin tarifelerinde tenzilat 
imkanları araştırılmağa başlan
mıştır, seuelerdenberi devam 
eden yüksek tarifeler halkın 
şikayetini celbeylemekte ve şir
lcetlere büyük kazanç bırakmak· 
ta idiler. lstihlakat ve münaka· 
lat seneden seneye artmakta 
olmasına rağmen ve işletme 

randmam bu yüzden fevkalade 
yüksek derecelere varmış bulun
duğu halde şirketler bir türlü 
tarifelerinin tenziline yanaş

madılar. 

Bur.un üzerine hükümet bun
lar üzerindeki mutlak kontrol 
mürakabe hakkını istimal ede-
rek hesaplarını ve muamelatını 
esaslı teftiş ve m·irakabeye tabi 
tutmuş ve .. neticede şirketlerin 

tarifelerini indirmeğe muvaffak 
olmuştur. Su, ~lektrik, tramvay 
gaz tarifeleri her şehrimiz de 
indirilmiştir. Tenezzülü nisbeti 
% 15 ila % 45 derecesinde ol
muş ve bu vaziyet halkın 
memnuiyet ve şükranını cel
beylemiştir. Senelerden beri 
yüksek nisbetlerde olan sa -
at, branşman kiraları indiril· 
miş, rabtiye ücretleri, muayene 
masrnfları gibi ahnan paraların 
mukavelelere müstenit olanları 
haddi layıkına tenzil; olmıyan
ları tamamen liğvolunmuştur. 
Abonelerin şirket ve müessese
l~rle olan münasebatını tanzim 
eden abonman senetlerinin hal-

, 
km aleyhine olarak ihtiva et
tikleri ahkim tatil editmiş ve 
elektrik, hava gazı9 ıu tevzia"' 
tından büyük halk kitleleri .ıin 
mümkün olabildiği kadar iatif a• 
desi tahtı temine alınmıştır. 

Son seneler belediyeler ka· 
nununun kendilerine bahşeyle• 
miş olduğu selahiyetle belediye• 
lerin kurdukları elektrik mile•"' 
seselerinin projelerini fen ve 
milli iktisat noktalarından tet· 
kik ve bunların tasdikiyle işti
gal olunduğu gibi ayrıca inşaat 
ve tesisat kabulleri de ifa olun .. 
muş ve işletmeleri hakkında 
belediyelere direktifler verilmiş 
ve tavsiyelerde bulunmuştur. 
' İşte cumh~riyet hükümeti şe
hir dahili amme işleri gören 
müesseseleri millileştirmek ve 
işletmelerini, balkın ihtiyaçları· 
nı dah·a iyi bir şeklide karşıla
yacak veziyete ifrağ etmek hu· 
susunda blSyle esaslı karar 1ve 
tedbirleri almıt ve tatbik etmiı 
tir. 

Bundan sonra hükumet bele .. 
diyelerin ellerinde olan bu mü· 
esseselerın idare tarzlarını, ik· 
tisadi ve fenni durumlarını, ta
rifelerini daha yakından tetkik 
ve mürakabe edecek ve bu ci· 
betlerin temini için lüzumlu 
kanun ve nizamları tedvine te· 
vessül eyleyerek milli sermaye· 
nin ve tesisatın en elverişli ve 
rasyonel şekilde i,tetilmesini 
tahb temine alacak ve büyük 
halk kitlelerinin medeniyetin 
nimetlerinden geniş mikyasta 
müstefit olmalarını mümkün 
kılacak çareleri arayacaktır. 

1 RADYO 
CUMARTESİ 25/3/939 

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 Kes. 

20 Kw. 

13.30 Program. 
13.35 Müzik (Operetler - Pl.) 
14.00 Memleket saat ayarıt 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği ( Halk 

musikisi ) Sıvaslı saz şairl~ri 
aşık Veysel ve İbrahim. Tak- ~ 
dim eden : Sadi Yaver ·Ataman. 1 

14.40 15.30 Müzik ( Uvertür· 
ler ve opera aryaları ). 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Dans saatı-Pl.) 
18.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti ) Safiye Tokay ve Tahsin 
Karakuşun iştirakile 

19.00 Konuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

19.10 Türk müziği : Beş mız
rablı sazla peşrev ve semailer. 
İki tanbur, kanun, santur, ud. 
Mesut Cemil, Refik. Fersan, Ve
cihe, Zühtü Bardakoğlu, Cev
det Kozan. 

19.32 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam. 

Cevdet Kozan. 
Okuyan : Mustafa Çağlar. 
1 - Kömürcü hafız post -

Hüzzam beste • Aldım hayali 

peçemin, 2 - Sadettin Kayna1' 
-Hüzzam şarkı - Bin hüzün çök· 
dil 3 - Hacı Arif bey - Hüz-' . zam şarkı - Bahar geldi beyıın 
evde durulmaz, 4 - Taoburi 
Faize - Uşşak şarkı - Niçin ua-
lendesin böyle, 5 - Asım b~
yin - Uşşak şarkı - Cana rakı-
bi h~ndan edersin, 6 - Bedri
ye • Karcığar şarkı .. Günef 
doğdu damlara, 

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

20.15 Temsil (Marki) 
Yazan : Moliere 
Adapte eden; Merhum Vefik 

paşa. 

İstanbul Sehir tiyatrosu sa" 
natkirlarından Behzad ButakıO 
iştirakiyle. 

21.15 Memleket saat ayarı 
21.15 Esham, tahvilatf kaJJJ" 

biyo - nutuk borsası (fiyat) 
Neşeli plaklar - R. 
21.30 Folklor (Köroğlu bıaiı" 

kında) 
Doçent Pertev Boratay ~ 
21.45 Müzik (Halil Bedi YÖ" · 

netken) · .. 
22.00 Haftalık ( Küçük Ot 

kestra • Şef : Necip Aşkın) ., 
1 Johann Strauss - Bin bJ 

geca (Vals endigo) 2 - Golw~ 
- Cambazlar ( Fokstrot ) 3 

O" 
Komzak - Viyana aşkı (PotP , 
riler) 4 - Liocke - Dans ıııe 
lodisi. 

23.00 Müzik ( Cazband pi.) eti 
23.45 24 Son ajans haberi 

ve yarınki program. 
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SAYI ı 481 

C. H. P. Söke Avcılık 
Kurumu nizamnamesi: 

ve Atıcılık 
1231 

BÔLOM 1 hakkı kaybolur ve hliviyet cüz· 
C. H. P. At1cılık t1e atıcılık danlan sreri alınır. 

kıır•mu tüıiilü DÖRDÜNCÜ FASIL 
BiRiNCİ FASIL Karıımun idare asıılii 

1 - Kurumun adı (C. H. P, 13 - Kurum bütce uıuliyle 
Söke avcılık ve atıcılık kurumu) 
dur. 

2 - Kurumun kuruluşu ga· 
yeıi: 

A • Sökede bulunan bntnn 
avcıları bir birlik içinde topla• 
mak memlekette atıcıhk ve dağ 
ıporunu yaymak. 

B - Konferanılar tertip ve 
ıUrek avları icra etmek. 

C • Zararla hayvanların öldü
rlllerek et ve derilerinden aza .. 
mt istifade temini zımnında 
mahreçler tedarikine çahımak. 

D • Av hayvanlarının neslini 
korumak kanunun maddei mah· 
ıuılannı tamamen tatbik ettir· 
mek. 

3 - Kurumun merkezi Söke
dir. Ve timdilik ıubeleri yok· 
tur. 

4 - Kurumun alameti fıri· 
kası (Ay - yıldız üzerine çapraz 
iki tüfek ve ortasında kurt batı 
çanta ve fiıeklik ve altında 
Söke A. ve A. K. Harflerinden 
mürekkep) armadır. 

iKiNCi FASIL 
K agıt fle kabul ıeraiti 

S - On seki:ı yaıını ikmal 
eden her Türk veya ecnebi 
Bye llfatiyle kurııma girebilir. 
Şu kadar ki: 

A • Bir aeneden fazla ağır 
hapse mahküm olmamak. 

B • Bir ıeneden noskan olsa 
da haysiyet ve ıeref kırıcı bal· 
den dolayı mahkiim olmuı bu· 
lunmamak. 

C - Aidatını muntazaman te
diye edeceğine dair taahhüt 
Yarakaıı vermek. 

6 - Duhuliye bir defaya mah 
ıus olmak tızere en az yirmi beş 
ve aidatı ıehriye on kuruıtur. 

7 - Aidat ve duhuliye ver
miyen izanın tahakkukab ida
re heyeti karariyle dQşillOr. 

8 - Üye Fahri ve asli ol
mak llzere iki kısımdır. 

8 - Her üyeye kurumun 
mührü ile tasdik edilmiı fotoi
rafla bir karne verilir. Bu kar
nede şu maddeler bulunur. 

A - Adı ve soyadı. 
B - Babasının adı. 
C - Doğum yer ve tarih. 
D • işi. 
E - Adresi. 
F • Tabiiyeti. 
G - Kayıt tarihi. 
H - Kayıt numarası. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
10 - Üyeler gerek idare hc

tince ve gerek umumi heyetçe 
Verilen bir vazifeyi muhik v~ 
meşru bir sepep olmaksızın ka
bul ederler. 

f ll - Üyeler cemiyetten isti· 
ka hakkını haizdirler. Ancak 
r Urunı baıkanlığına yazı ile mü-
acaat eder ve birikmif borçla-

sraını 1
6derler. Akıi halde istifa 

yı maz. 

k 
12 

- Silah taıımak hakkı 
anunen Y••ak edilen veya bir 

seneden faz} v 

h . t 8 •gır hapse veya 
aysıye ' şeref kırıcı hallerden 

dolayı daha az b' 
k ır cezaya mah-
unı olan veyahut i•b . 

nanıe b ..., u nızam-
re mer ut lalinıatnameye 

g6re ıdar h t• 1' e eye ınce kurumdan 
aydı silinen ıahıslaruı azahk 

idare olunur. 
14 - Kurumun muamelatı 

heaabiyeai, basit usul ile tutu
lur. 

15 - Sarfiyat idare heyeti 
karariyle yapılır. 

Kurumun ıızut1ları 
17 - Kurumun bir umumi, 

heyeti, bir idare heyeti, bir mu• 
rakabı, liizum göriililrse bir de 
tahsildar odacısı bulunur. 

17 - Umuml heyet kurumun 
en yillisek merciidir, 

18 - Kurum, umumi heyetçe 
bir sene müddetle seçilmiı alb 
kişiden mürekkep bir j heyet 
tarafından idare olunur. Bunlar 
aralarından ( baıkan ikin -
ci baıkan, kaptan, muhasip) se
çerler. 

19 - Kurumun besabatını 
teftiş için bir mürakip, umumi 
heyet tafından intihap edilir Ye 
idare heyeti ile birlikte vazifeıi 
hitam bulur. 

idare heyetinin vazifesi 
20 - A : Kurumu maksad 

ve gayelerine ulaıtrmak. 
B: Umumi heyeti adiyen ve· 

ya fevkalade toplantıya çağır• 
mak, ruznameyi hazırlamak Ye 
blltçeyi tanzim etmek. 

C : Yıllık çallfllla programını 
hazırlamak ve umumi heyete 
okumak. 

D : Aidatın bakayada kalma
masına ve üyenin çoğalmasına 

gayret etmek. 
E : Bütçeye uygun olmak ıar· 

tiyle bir liraya kadar mubaıibe 
kararsız nrf salahiyeti vermek. 

'BÖLÔM • 2 
/dar lıegeti ügelerınin 

vazifeleri 
21 - Başkan kurumun nazt· 

mıdır. Kurumu, reımi ve huıust 
makamlarla mebikimde temsil 
eder. Nizamnamenin tamamen 
takibine çahlır. Umumi ve ida: 
re heyetine başkanlık aderek 
ıikiyetleri dinler ve müracaat
ları kabul eder, idare heyeti 
kararlarını kurum binası önün
deki tabelaya talik suretiyle 
ilin ve mlinderecatını tatbik 
ettirir. 

22 - İkinci başkan ,başkanın 
bulunmadığı zamanlarda veki· 
let eder. 

23 - Katip Kurumun yazı 
işlerini görür. 

24 - Mubaaip, Kurumun he
sap işlerini göriir. 

25 - Kaptan, Kururun mes
leki sabada ve teknik bakımın· 
dan ıallhiyet sahibi şahsıdır. 

BÖLÜM - 3 
Mali murakıp 

26 - Umumi heyet ·tarafın
dan bir sene müddetle intihap 
olunur. Kurumun hesap defter
lerini tetkik, muhasibin heıap
larını ,teftiş, her hangi bir ih· 
mal ve terahiden veya suiisti· 
maiden idare heyetini yazı ile 
haberdar ve terviç edilmediği 
takdirde umumi heyet içtimaını 
temin eder. 

27 - Muhasibin vazifesi , 
Kurumda kayıtlı üyelere mllra· 
caat e<l.erek aidat ve duhuliye 
ve teberruatı, Kurumun miihrilc 
mühürlenmiş, cilt varak numa-

• 

AYDIN 

ralarını havi koçanlı ınakbuzlar 
mukabilinde tahsil ve defteri 
mahıusuna tarih ve mahbuz nu· 
maralarile, müfredatile işler ve 
topladığı parayı en geç üç giln 
ıarhnda Kurum başkanlığı yo
lile Ziraat Baııkaıına teslim 
eder. 

28 - Mali murakıpten başka 
bilumum uzuvlar idare heyetine 
ve idare heyeti de ancak umu
mi heyete karıı icraat ve ha
rekatından meıuldür. İdare he• 
yetinin meauliyeti, müşterek 
meauliyet esasına müstenittir· 

29 - Kurumun parası Ziraat 
Bankaıında açılacak bir cari 
hesaba yabnlır. Bankadan para 
çekmek ( Başkan ve muhasibin 
miiıterek imzalarile kabildir. ) 

BÖLÜM - 4 
idare heyeti ve mizakere 

usulleri 
30 - idare heyeti intihap 

olunur olnnmaz hemen ilk top· 
lantısını yaparak açık rey ile 
baıkan, as başkan, kitip, kap· 
tan ve muhasibini seçerek her 
haftaki toplantı gününü ve sa
atini tayin eder. Müzakereler 
üyenin yarısından bir fazlaıile 
yapılır. 

31 - idare heyeti müzakere· 
!erinde reyler açık olarak veri
lir. Gizli rey takdiri başkanın 
hakkıdır. 

32 - Hiç bir kimse idare he
yetinin, müzakerelerinde izhar 
etti{li reyden dolayı, tenkit ve 
muahaze edemez. Ekıeriyetle 
verilen kararlar tatbik edilir. 

33 - idare heyeti toplantı· 
lanna gelemiyecek üye mazere· 
tini daha evvel baıka~a bildi
rir. Biri biri nzerine fnç toplan· 
tıya mazeretsiz gelmiyen müsta
fi ıayılır ve işbu karar Kurum· 
da ilin olunur. 

34 - idare heyeti üyelerinin 
mazeretleri, heyetçe muhik gö· 
rüldüğü takdirde istifaları kabul 
olunur. 

BÖLÜM - 5 
Umami heyet toplantısı 

35 - Kurum her sene ilk 
kinunun son yarısı zarfında 
umumi toplanbsını yapar. B.u 
toplantıda ekseriyet olmazsa bır 
hafta sonraya bırakılır, ikinci 
toplantıda ekseriyet bakılmaz. 
Umumi toplantı en az bir hafta 
evvel ilin edildiği gibi azaya 
şifahi veya tahriri liste halinde 
davetiye yazılır. Mahalli hiikü
met de resmen haberdar edilir. 

36 _ Umumi heyet toplantı
sında nisbi ekseriyet aza ade
dinin üçte ikisidir. 

37 _ Umumi heyet müza-
kereleri ruznameye tevfikan ic
ra olunur. Ve müzake~et ek
seriyetle ittihaz kılınır. Üye ta· 
rafından yapılacak yazılı ve 
ağızdan teklifler ruznameye 
alınır. 

38 - Umumi toplanbya baş· 
kanlık etmek için açık reyle 
idare heyeti haricinden olmak 

şartile bir başkan ve as baş
kan ve iki de ki tip seçilir. 

39 - Umumi heyet toplan
tısı aşağıdaki şekilde yapılır: 

1 - idare heyetinin senelik 
mesai ve icraat proğramı. 

2 - Geçen sene bilançosu 
3 - Mali murakıp raporu 
4 - Gelecek sene büdçesi 
5 - İdare heyetinin teklif

leri 
6 - Üye tarafından vaki o

lacak tekliflr.r 

7 - İdare heyeti intihabı 
8 - Mali murakıp intihabı 
40 - İntihabat g'lzli reyle 

yapılır. Seçimlerde ekseriyet 
kazanmıyanlardan idare heyeti 
için üç ve mali murakıp içinde 
bir kişi yedek iza ılarak ayrı· 

hr. Heyetlerde boıluk oldukça 
sıra ile bu kimselerden doldu-
rulur. 

41 - Esas nizamnamenin ta
dili veya yeniden madde ilive· 
si umumi heyet toplantısının 
üçte iki reyile yapılır. 

42 - Kurumun feshi umu
mi heyet kararile olur. Bu hal
de malları Türk hava kurumu• 
na kalır. 

voz s 

but mevcut üyelerinden beşte bl· 
rinin yazile vuku bulan arzula• 
rı (berine umumi heyet, riya• 
set tarafınden fevkallde top• 
lantıya davet edilir. Milzakere• 
lerin yapılması, kararlann alın• 
ması yukarda geçen~ maddelere 
tevfikan yapılır. 

44 - Kurumun hesap dev• 
reei umumi heyet toplantııın• 

dan gelecek yıl umumi heyet 
toplantısına kadardır. 

45 - Her yıl idare heyeti• 
nin tayin edeceği bir güu vo 
mahalde avcılar bayramı ya• 
pıbr. 

46 - işbu nizamnamenin ta
mamen tatbikine idare heyeti 

B Ö L O M . - 6 memurdur. 
Fwkalide toplantı 41 - Kurumun müessis Aza• 

43 - Ya id:ıre heyetinin larının isim ve büziyetleri aşa-
göıterdiği lüzum üzerine, veya- ğıda yazılıdır. 

Adı ve soy adı Vazifesi lkametgihı Tabiiyeti 
Başkan -........ Sait-·Erte-.;-- ·-zj;;;tÇ~ Konak ~ab~lleıi -Ttırk 

Aıbaıkan Hilmi Firat FabrikatiSr ,, ,, '' 
Murakıp Necip Ersoy Tecimer ,, " ,, 
Muhaıip Necmeddin Pos. Tahsildar ,, " " 
Kitip İbrahim Efcoğlu Terzi " " " 
Kaptan Hamit Dalkıran Rençper it ,, " 

f da.Hey.azası Ihsan lğrikülah Kereıteci ,, " " 
,, it ,, İsmail Efeoğlu Berber ,, " " 

" ti " 
Ali Gilltepe Rençber ,, ,, " 

" " it Mahmut Uncu Tenekeci ,, ,, " 

it " " 
Ahmet Avcı Rençber Kemalpa. ,, " 
Kemal Durgun Tuhafiyeci Y enicami " 

" İbrahim Gündoğu Kunduracı Sultaniye Mab. ,, 
" Emin Yenigün Rençber Kemalpa " " 
" 

" " 
" 

,, 
" " 
it " ,, Ali Kopel ,, " " " 

Veli Canbaz ,, Çeltikçi " ,, 
'' k " Halim Çokdeğer ,, Kona " " " " 

it " 
" " Mercan Mut ,. ııı " " 

" " il 
Ali Gnr Tuhafiyecı Yenicami 1t ,, 

T A L 1 M A T N A M E 9 - Yabani hayvan iki bek-
F ASIL - 1 çinin arasından geçerken alet 

Yapılması icabeden şeyler etmek. 
1 - Kaptanın talimatına har- 10 - Gelen hayvanı tama· 

fiyen riayet etmek. . miyle görüp ne olduğunu anla· 
2 - Av mıntakasına girildik- ınadan atış etmek. 

teo sonra konuşmağı kesmek. 11 - En yakın ve müsait 
3 - Avcı, noktaya bırakılır menzile kadar hayvanın so· 

bırakılmaz sağ ve ıol tarafın- kulmasıoa meydan bırakmadan 
daki arkadaşını hafif bir ıslıkla uzaktan ateşe başlamak ve ken· 
haberdar edip kendi [mevkiini dini heyecana kaptırmamak. 
bildirmek. 12 - Uzun menzilli ve mem· 
4 - Kurşun sıkılarına ehem· nu olan silahlarla ava ittirAk 

miyet vermek, iyi malzeme ve etmek. 
bilhassa iyi kapsol kullanmak 13 - Av noktasında lüzum-
ve itina ile fişekleri hazırlamak. ı suz yere tüfek atmak. 

5 - Avcı noktaya bırakılm· 15 - Sürek avları mevsimin· 
caya kadar tüfeğini bot bulun- de memnu olan hayvanı vurmak. 
durmak. 15 - Süreğin bittiği kati 

6 - Süreğin hitamını milte- olarak anlaşılmadan yerini ter-
akip bulundugu mahalli terkeden kedip ihata çenberioin bozulma· 
avcı için derhal tilfeğini boşalt- sına sebebiyet vermek. 

k 16 - Sürek mahalli tama-ma . 
FASIL - 2 miyle baglanıp sürekçile~in ava 

Yapılmaması icabeden şeyler başlaması için işaret veıılmeden 
7 - Kendiliğinden yer seçip av çıksa dahi ateş etmek. 

kaptanın müsadesi alınmadan 17 - Yabani hayvana ateş 
galişi güzel bir yere oturmak. edip yaralandığını kaviyyen an-

8 - Kaptan tarafından bı- hyan avcı için mahallini terke· 
k d b k dl·p yabani hayvanın arkasın· rakıldığı yeri ter e ip, aş a 

yerde oturmak. dan koşmak. 

Hayvan yoklaması ' 
bey~nnameleri 

dağıtıldı 
Bu seneki hayvanlar vergısı

ne esas olmak üzere maliye 
dairemizce Mart ayı içerisinde 
hazırlanmış olan yoklama be-
yennameleri belediyelere, nahi
ye müdürlüklerine ve muhtar
lara dağıtılmııtır. 

Hayvanlar yoklamasına 1 Ni· 
sanda başlanacak ve 15 Nisan
da son verilecektir. 

İpek böceği 
tohumu geldi 
Şehrimiz ziraat dairesi~e Bur

sa ipek böcekciliği C;nstıtilsiin· 
deo 48 kutu olm!lk üzere ipek 
böceği tohumu getirilmiştir. 

Tobumlc.r yetiştırici halkımıza 
ziraat dairemizce dağıtılacaktır. 

Tahkir 
Güzelhisar mahallesinden ~4 

yaşlannda Kerime Yazıcı ıle 
kızı Canan Yazıcıya hakaret 
eden ayni mahalleden Abdu_llah 
kızı Ayşe Karacayılmaz adlıyc· 
ye verilmiştir. 



Arıcılık kurslarına 
hazırlık 

Ziraat <!airemizce tebrimizde 
açılacaiıaı evvelce yaıdığımız arı· 
cıbk kursları hazırlığtna baş-
lanmış rolduğu öğrenilmiıtir. 

Edindiğimiz malömata g&re, 
k8y ıahsiyeti mancviyeleri na• 
mına kay bOtçele.rinden yapıl· 
maıı gereken an kovanlarm
dan bazı köylerimiz hazırlamış 
bulunmaktadır. 

Arıcılık kursu açılacak köy 
adedi 24 olarak tesbit edilmiı· 
tir. 

r·- Abone ıeraiti ........ . 
j Yıllıtı her yer için 6 lira. ı 
1 Alb aylıfı 3 liradır. i 
i idare yeri: Ayduıda C. H. j 
1 P. Buımni. İ 
1 wueteye ait yazılar için f 
i yuı itleri müdürlütilne, ilin· i 
i lar için idare müdi'irlilfüne i 
f ,.üracaat edilmelidir. i 
~ ................ - ............ ._ .... ...: 

l•ti7u aıthlbt ve Umumt Netrlyat 
MlldGrn : Etem Mendrea 

Baaıldıfı yer 
CHP Baaıme.I 

Öğretmenler 
Balosu gelir neticesi 
Lira K. 
248 
62 

112 
422 

Bilet Satıı 
Piyanko satııı 
Büfe karne sabşı 

Hasılatı gayrisafi 
Masraflar 

84 20 Balo masrafı evrakı 
müsbiteye müstenittir. 

45 06 Piyanko mükafat veri• 

104 
len eşya 
Muhtelif masraflar ev
rakı müsbiteye müstenit --233 26 Yekun 

188 84 Safi hasılat 
Öğretmenler yardım sandığı 

menfaatına tertig edilen balo
nun sonucu aşağıya çıkarılmış
tır. Buna nazaran 188 lira 84 
kuruş safi haaılat temin edil· 
miştir. 40 biletin neticesi henüz 
öğrenilemediğinden bunun he· 
sabı ayrıca tesbit ve icabeden 
yerlere bildirilecektir. Gazeteniz 
vasıtaıiyle de neşrini saygıla· 
rımla rica ederim. 

Öğretmenler Yardım ve 
biriktirme Sandığı başkanı 

Salih Ooganer 

rMııılb6ataı6ıılbıA66~6dbA6ıeı~Aai!lıııtfılı• . . ... 
ı HALKEVI ı 

Bakım Evi Muayene Saatları S 
Doktor arkada,ımııın adı ' Muayene pnG 

Pazartesi 

" 
Sah 

Çarıamba 

" 

Pe11embe 

" 
Cuma 

Cumartesi 

Saat 

2 - 3 Doktor Fahrettin SUgür ~ 
(Çocuk hastalıkları mütahassısı) 1 

3 - 4 Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar S 
(Cilt hastalıkları mutahassısa) Jl 

4-5 

2 - 3 
3-4 

4-5 

Operatör Nuri Erkan ~ 
Doktor Şevket Gözaçan ~ 

(Göı baatalıkları mutaba1sısı) i 
Doktor Muhsin 
(iç haatalıkları mutahaasısı) 

~ 
S - 6 Doktor Şevket Kırbaş ı-

4 - 5 

<intani haatalıklar mutahassı11) -

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahassısı) 1 

2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan f) 
" 3 - 4 Doktor Halil Göıaydın t) 

............. " ••••• , ... '1fllln'Jl'1~ 
a•...,•~aa••6ıı'6•~.._6A~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 
Gazete Kitap Evi .. 

Göriılen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lıtanbul - Ankara - lzmirde mllnteıir bütün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kirahk kitap verilir, bulunmayan D 
kitap, mecmua ve gazete nüıhalan en çok bir hafta için- i) 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine alır. Çe- D 
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 1) 

1215 D 

.................. ~ •••••• ~ 
.................................. .e.e.,•.~.e ... ~111~.:·T.~~:-~j 

Doktor Şevket Kırbaş : 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
• • • [•. Muayenehanemi Nazilli köprüıü karşısındaki tapucu ~ 1 Snleymanın hanesine naklettim. il 

• haıtalanm her. gün saat yediden sekize kadar ve • 
: öğleden ıonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, : 

1 kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icrJ[• 
ı eder. Veremliler.de fennin en son tedavisi olan Pinomo- [• 
1 toralui ile hastalan tedavi eder. (971) [t 

;., .., ;., .., ,. ıı:"'•'t'··············--·~~·-~ıı:._. ... ~-=-. 
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TECİM EVİ 
AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ No. 3212 

~~~~~~ .. ~~~~~~-
Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 

rağbetten aldığım cesaretle bu kere mağazama 
yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

il 
!~ Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
T. çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
•:.; bilumum alitı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 
, lambaları envai çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi malları 
eti görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden olmak menfaatiniz 

'~~ icabıdır. 
t! Markoni radyo 1939 modellerile Sparton radyolarımızın geldiğini 

l 
sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 
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1 C. H. P. 
ı 
ı BASIMEVİ 
1 

ı 
ı 

icin Son f or-Belediyelerimiz 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın 

' 
~ 

3 
~ 

1 rine arzeyler . 

bütceleri 
' 

müşterile-

\ıtı•ff~IJJllilılJJllil~ı'1QJIP1QPIJtl"ff'111111J9Wı'ı"Qı•ffft•ı..., .. ıqııı'1ı9111'ı"ı 
Aydın 11akıf /ar ida

resinden 
Davilyanın köy içi mevkiinde 

kain Hasan Hüseyin boca kızı 
Rabia vakfından Davilya köy 
içi mevkiinde 4 dönüm incir 

bahçesi müstecirinin vefatile 
ihalesi fesih edildi. 

İcar müddeti ihale tarihinden 
itibaren 30/9/941 kadardır iha
lesi 4/4/939 sala günü saat 10 
Aydın vakıflar idare sinde yapla· 

cağandan taliplerle fazla maluııı•t 
almak isteyelerin 41 lira oıe
rioden yüzde yedi buçuk nisbe
tinde temina'tlarile birlikte AY"' 
dan Vakıflar · müdürlüğüne ıPii"' 
racaat eylmeleri 

22 25 28 1223 


