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~ 26 Mart 1939 ! 

geçirdiğimiz Milli 
imtihan ---

O. Becerik 
Bütiln Türk milletinin derin 

bir ali~ a ve heyecanla takip 
ettiği seçim faaliyeti bugün 
öğleye kadar yurdun her tara· 
fıoda tamamlanmış olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Mec
lislerinin, milli devlet ve cum-
huriyet rejiminin teessüsüne ve 
sayısız inkilaplarımızın tahak-
kukunda ifa ettikleri büyük 
hizmet ve müessir rollerini ge
çenlerde yine bu sütünlarda 
tafsilen kaydetmiştik. 

Bugün teşekkül eden Beşinci 
Büyük Millet meclisinin, Türki
ye cumhuriyeti hayatındaki rolü 
daha mühim ve daha müessir 
olacaktır. 

Her şeyden evvel bu seçim 
Milli Büyük Şefin etrafında 
( 18) milyon türkün granit 
bir kaya gibi tek kalp, tek dü-
şünce ve tek emelle kenetlendi
ğini bütün cihan muvacehesinde 
bir kere daha isbat etmiş olu
yor. 

Bu ıeçimde tezahuratile milli 
alika ve bütünlüğünü tebaruz 
ettirmek üzere viliyetimiz bal
kının üçüncü ve dördüncil Millet 
Meclisleri seçimlerile bu seçim
deki iştiraklerini kaydedeceğiz. ·- ·- ·-a - o e o e , o ·o. o ... ·- '°' ·- 0' .. u. (Jo 
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O\ O\ 
nisbcti nisbeti nisbeti 

M. Aydın 68 72 ;:t 
Bozdoğan 42 68 85 
~ne 78 78 79 · 
Karacasu 35 85 94 
Nazilli 76 82 79 
Söke 54 57 74 

Umumi iştirak60 65 80J' 
Bu rakamlar her şeyden evvel 

Türk milli şuurunda ve siyasi 
0k~gu~luğumuzda hasıl olan te

amul ve ilerleyişin beliğ ve 
kati bir delilini göstermektedir. 

_ lkin~i müntehiplerin seçim 
gunlerınde vilayetin her tarafın· ta devam eden şiddetli yağmur
ar ve her tarafını kplıyan sel 
ve su baskınları dikkata alınır
s~ iştirak nisbetinin yüzde yüz 
0 01

1 •ması sebebi kendiliğinden 
an aşılır. 

Milli Şefi bu seçimde milleti
:~~i ~iirk inkilab ve demokra· 
halkı~ .Yalnız helka dayanan ve 
Yeni ~~ın. ~alıştığını belirten yep 

ır aUrprizini gösterdi. 
::=::::::: Sonu 2 inci sayfada 

Askeri tedbirler 
devam ediyor 

~·~ 
Bükreş 25 - Macar ordusu-

nun seferber edilen kısmının 
terhisi için yapılan siyasi mü
zakezelerin neticesine intizaren 
Romanyanın tev~ssül ettiği ted
birlere devam edilmektedir. Bu 
hususta Transülvanya halkının 
gösterdiği gayret şayanı takdir· 
dir. 

Bu sene Romanya ikiyüz bin 
vağon ihtiyaçtan fazla istihsal 
yaptığından bunları beynelmilel 
piyasada satmak için yaptığı 
teşebbüsler güçlüklerle karşılan· 
mıştır. 

· ~ · 

Fransa kabinesi 
B. Lobronu dinliyecek 

Paris 25 - Reisi cumhur 
Lobronun İngiltere seyahatından 
dönüşü üzerine siyasi vaziyet 
Fransa Efkarı umumiyesini tek
rar işgal etmeğe başlamıştır. 

Kabine pazartesi günü Reisi 
cumhurun başkanlığında topla
narak Londra seyahatı ve ora
da yapılan görüşmelerin neti
cesini öğrenecektir. 

Hariciye nazırı Bonne de en· 
ternaıyonal vaziyetin esasını 

anlatacak ve Fransanın hatlı 
hareketini çizecektir. Çarşanba 
günü de başvekil Daladiyenin 
Radyoda bir nutuk irad etmesi 
muhtemeldir. 

Bir haftada yaka
lanan kaçakçılar 

Ankara 25 - Geçen bir haf
ta zarfında gümrük muhafaza 
teşkilatı tnrafından Suriye hu 
dudunda 18 kaçakçı, 330 kilo 
gümrük kaçağı, bir kilo 152 
gram uyuşturucu madde ve on 
kaçakçı hayvanı, Ege sahille
rinde karasularımızda balık av
lıyan 3 yabancı ile iki balıkçı 
kayığı ele geçirilmiştir. 

-~ 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 
kursta nakış ve dikiş derslrine 
başlanmıştır. Kurs, istekli ba
yanlarımıza açıktır. Talebe kay· 
dına her gün devam edilmek
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
bürosuna müracaat etmelidirler. 

Enver Demiray 

Vilayetler için Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanlık 
divanının tesbit ettiği mebus namzetlerinin isimlerini aşağı· 
da ilin ederim. 

Bugün, Vilayet ikinci münte ... 
bipleri, İnönü devrinin ve cum· 
huriyet Türkiyeainin dört yıllık 
ileri hayatına içlerinden 7 kişi · 

ye, Koca bir kitle adına ve on• 
ların namühesabına itimatlarını 
izhar edecekler. Reisicumhur C.H.P genel başkanı 

Doktor Hulusi Alataş 

Adn11n Mendre~ 

Nuri Göktepe 

Nazmi Topçoflu 

Doktor Mazhar Germen 

Mümtaz Kaynak 

1 Doktor Şakir Şener 
' ..................... ~---··-

Alman - Romen 
Ticaret anlaşması 

imzalandı 
Ankara 24 - (A. A) - Al

man Romen Ekonomi anlaşması 
dün Bükreşte imzalanmıştır. 

Bu anlaşmaya nazaran; Ro
manya mevcut ziraat istihsallerini 
j artırmaağı, ziraat endüstrilerini 
inkişaf ettirmeği ve z.iraat, orman 

ve sair sahalarda yeni endüs· 
triler kurmağı teahhüd eylemek· 
tedir. 

Almanya Romanyaya maden 
işletme mekine ve tesisatını 
verecektir. Memlekin muhtelif 
mıntakalarındaki madenleri 
kıymetlendirmek üzere Alman 
Romen şirketleri kurulacaktır. 

Endüstri ve ticaret tesisatı 
vilcuda getirilmek üzere Alman
ya ya serbest mıntakalar verile 
cektir. Ve yine mezkur mın
takalarda Alman seyrisefaini.için 
antrepo ve tesisat yapılması 

derpiş edilmekted;r. 
-~-

Bugün lik maçla
rına başlanıyor 
938 - 939 yılı futbol lik maç

larına bugün saat 13.30 da Ay-

, 

dın sahasında bayrak merasimiy
le ve sporcularımızın bir resmi 
geçi dile başlanacaktır. 

Merasimden sonra ilk defa 
Söke . Çine takımları karşıla 
şacaklar ve bunları takiben 
Aydınspor • Karapıoar takım· 
ları sabayı işgal edeceklerdir. 

Hava müsait olurse bu seneki 
ş~mpiyona maçlarının diğer yıl
lara nazaran daha canlı ve ala
kabahş olacağı umulmaktadır. 

iSMET INÔNÜ 

Eski Aydın mebusu Sıhhat 
fle içtimai MuafJenet t1ekili 

Eski Aydın mebusu 

,, ,, 
,, ,, 
,, ,, 

Emekli Tuğbag 
Sökede tlolctor. 

YY•Y•'W"••YtTY•+ .... .,.., •• , 

Bay Lebron 
Londradan Parise hare

ket etti 
Londra 24 (A.A.) - Fransa 

cumburreisi maiyeti ile birlikte 
bugün Londradan ayrılmıştır. 

LondrRda selahiyettar bir men
badan bildirildiğine atfen Pa· 
risten verilen bir habt!re göre 
Çemberlayo, Halifaks ve Bonne 

arasında yapılan görü~meletden 

sonra tecavüzlere karşı beynel
milel bir konferans toplanması 
veya müşterek bir beyanname 
tanzimi projelerinden vazge
çilmiştir. .......... ~ 

Fenerbahçe 
Ankara gücünü 4-1 

yendi 
Ankara 25 - Feoerbahçe 

takımı ile Ankara gücü arasın· 
da yapılan maçta Fenerbahçe 
takımı 4 - 1 galip gelmiştir. 

.............. . ..... ._. .. " 
İrade ve hakimiyetin kay-

, 

nağı millettir. Bu irade . ve 
, 

hakimiyetin, Devletin vatan- ' 
enşa, vatandaşın devlete kar- : 
şılıkh vazifelerinin hakkiyle 
ifasını tanzim yolunda kulla- • 
nılması Cumhuriyet Halk par· ~ 
tisinin büyük es1Sıdır. • 

Cümhuriyet Tiirkiyesi, her 
yıl artan bir huzur ve saadet 

havası içinde, her yönden bir 
nizam ve ahenk niimunesi ha-
line girer ve mütesanit bir mil• 
let topluluğu arzcderken, gele· 

cek dört yılın kendisi için yeni 
ve diri bir ilerlerne gün ve sa• 

atleri taşıyacağına da, daha 
şimdiden inanan, kanan ve gü· 
venen bir cephe olmaktadır. 

Bu gün anayurdun her yanın· 
da, genç Türkiyenin refah ve 

ıaadetle kucaklaşan her karıtında 
bu inan ve güvenin millt duy

gu ve mili! şuurla yoğrulmuş 
olduğuna da bir kere daha ve 
yeni baştan inana ve kanabiliriz. 

Türk toprağı, Türk Milleti; 
tek ve toplu manaıiyle her tür• 
lü kaygı ve endişeden uzak 
yaşıyan Türk ülkesi bn gün; 
( 26 Mart 1939 ). Seçme hak· 

kına ulaşma iftibanna te• 
ker t eker muhatap olmakla 
ve nihayet !{endi ileri günlerine 
yine kendi ara!'andan mümes· 
sillerini aeçmekle, tekamü· 
lünü ve olgunluğu11u göı• 

terwiş. mef kUre ve ülkü yolun· 
daki 15 yıllık ça'ışmasını tahak
kuk ettirmiş oluyor. 

15 yı llık ülkü ve mefküre 
yolundaki adımları , kendisine 
cihanı kıskondıran eserler ka
zandıran bu millet, elbetteki 
bu tarih te de, belki en medeni 
bir zafer k azanmış ve en mü
kemmel düşünüş ve görüf sa
hibi olduğunu ispat etmiş sayı· 

lıyor. 

Aydm, mümessillerini seçi
çiyor .! Ve bugün Aydın Halk
evi salonu, her vakit olduğu 
gibi bugün de bir zafer hava
siyle dolup taşıyor .1 

... · - --· ·' B. Adnan Menders 
Y ozgad umumi geldi 

·~ • • y f • • • 

mec)İsİ Mebusumuz B. Adnan Mend-
y ozgad 25 _ Vilayet umumi res düu akşamki Afyon tren ile 

meclisi vilayet bütçesini 611207 Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
lira olarak kabul ederek çalış- Kıymetli mebusumuz?. hoı 
malarına son vermiştir. geldin deriz. 

. ' • • . ·. : . • . ... f. j ~ • • . ,. • • ~ .. '.. '" - .. • • . , ~· . "" ' 1' . • .. • • 't .. ' . t. \.. ~ • • ,,.~ • .. • .,;j ~ : - : • "- • •• ~ ~ ./ / . • • , ' • • .. • 

Nazarı Dikkatine 
Aydın Heyeti 

Mebus intihabı 
saat 9 da Aydın 

T eftişiye Reisliğinden : 

için muhterem müntehibi sanilerin 26 mart 939 
Halkevi salonunda bulunmalarını rica ederim. 

Pazar günü 
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CUMHURiYET 
devrinde su işlerimiz 

-2-
4 - BOyOk mendres havza• 

ıında çok münbit ve mahsuldar 
olan kıymetli ve nadir madde· 
leri yetiştirmek kabiliyetinde 
bulunan (1 600 000) dekarlık 
vüsatindeki Sarayköy, Nazilli, 
Yenipazar ve Karahayıt ovala
rile Koçarh arazisinin ıulanma
aı ve taşkınlara karşı korunma
ıını teminen Iııklı gölünü su 
iddihar hazinesi haline sokma~ 
il.zere scdler İnfa etmek ve Pir· 
libey ıulama kanalını açmak 
Sarayköy sulamasını yapmak 
üzere (2 225 525) liralık iş ek· 
ıiltmeye kooulmuştur. 

(200 000) lira ke,if bedeli 
olan Horsunlu, NazilJi sulama 
kanaliyle Aydın bataklığının 
kurutulması işleri faaliyetle de
vam etmektedir. 

5 - Adana ovasının ıulan• 
maıını teminen Seyhan üzerin· 
de inşa edilecek olan (3030792) 
lira keşif cedelli büyük Seyhan 
regülatörünün ihalesi yapıldığı 
sribi (1 789 234) lira bedeli 
olan sağ ve ıol sulama esas 
kanallan inşaatı faaliyetle de· 
vam etmekte ve kısmen bitiril · 
mek üzere bulunmaktadır. 

Tarsus çayı üzerinde keşif 
bedeli (530 000) lira bulunan 
Berdan regülatörü ile sulama 
eıas kanalları inşaatı da tama· 
men ilerlemiş bir vaziyettedir. 
Bu tesisatın febeke kısmının 
tamamlanması zımnında (180000) 
lira keşif bedelli Berdan sula
ma şebekesi de eksiltmeye ko· 
oulmuştur. 

Bu tesisat yapılıp sulama şe· 
bekeıi de tamamlandıktan son
ra Tarsus ile Mersin aralııoda 
(16 000) hektarlık ve Adana 
ovasında (140 000) dekar bir 

sabasın sulanm'ası temin edilmiı 
bulunacak ve en kıymetli zirai 

mahsullerimizi yetiştiren A-
dana ovasının verimi bu 

gfine nazaran kat kat artmış 
bulunacaktır. 

Adana ovasının feyezanlardan 
vikayesi hususunda yapılacak 
tesisatın şekli ovada yapılacak 
işler [meyanında en ilerde bu· 
lunmakta olup halen devam 
etmekte bulunan etüdlerin ne
ticesine göre tesbit ediltcektir. 

6 - Malatya Meyve bahçe
lerinin sulama işini emniyet al
tına alarak fenni bir şekilde 

sulama ile daha çok yer sula
mak imkanlannıkın elde edil
mesini teminen ve Sultan suyu 
sulamasına muktazı suyu artır
mak gayesine keşif bedeli 
(465237) lira olan Derme regü
latörü ve esas kanalile sürgü 
suyunun sultan suzuna katılması 
işlerine ait olan inşaatı faali
yeti devam etmektedir. 

Malatyada sulamaya müteal
lık işlerin kaffesi bitirildikten 
sonra ( 45000 } hektarlık bir 
arazinin sulanması temin edil
miş bulunacaktır. 

8 - Samsun mıntakasında 
daima feyezanlar yaparak o 
bavalide mühim bir afet halini 
almıt bulunan Aştal ırmağı taş
kınlıklarının önüne geçilmek v~ 
Hamzalı batakbğını kurutmak 
üzere başlayan iı tamamlanmış
tır. 

Keşif bedeli ( 1456126) liraya 
baliğ olan Kazova sulama esas 
kanalı ile regülatörü eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tersakan, çekerek ve Taş 
ovalan da sulanmak suretiyle 
Yeşil ırmalc havzasında (205000) 
dekarlık bir sabanın sulanma11 
mümkün olacaktır. 

9 - En nefis pamuklarımı
zın yetiştiği Iğdır ovasının su
lamasına ait olan ve mehaz, 
tünel ve yarmadan ibaret bu
lunan iki tasisat 557,200 liraya 
ihale edilmiş ve inşaata baş
lanmıştır. 

500000 dekar vüsatinde bu
lunan Iğdır ovasının emi.ı bir 
surette sulanması imkanı temin 
edilmiş bulunacaktır. 

10 - Erzincan ovasmda mev-
cut. Nurgah bataklıklarının kurut

ma işi 154.901 liraya ihale e
dilmiş olup ve bu iş hitama er
mek üzere bulunmaktadır. Bun
dan başka 270.684 liraya ihale 
edilmiş bulunan sol sahil ba
taldıklarının kurutulmasına da 
başlanmıştır. 

11 - Niğde bağçelerinin su• 
lanması maksadile vücode ge
tirilecek olan ve bedeli keşfi 
374,235 lira bulunan Niğde ba· 
rajı iuşaatına ait faaliyet de· 
vam etmektedir. 

Su işlerinin yukarda zikredil
miş bulunan ve bilfiil inşaat 
safhasına intikal etmiş olanla
rından maada geriye kalan ve 
proğrama dahil edilmiş bulunan 
bilumum mevzular üzerinde e
tüdler devam etmekte bu etüd
ler neticesine göre hazırlanan 
projelere uygun olarak inşaat 
safhasına geçilmek üzere yeni 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Hülasa olarak yukarda zik
redilmiş bulunan su işlerinden 
bugilne kadarl eksiltmede olan
larda dahil olmak üzere 
17000000 liralık mühim bir kıs
mı taahbude raptedilmiş bulun
makta ve mali sene sonuna ka 
dar bu miktarın 25000000 lira
ya çıkarılması ve bu suretle bi
rinci proğramın tamamen ta
hakkuk ettirilmesi işi derdest 
bulunmaktadır. Bu sayede inşa
ata başlanmış bulunan bir kı-

. sım işlerin önümüzdeki sene zar 
fında ikmalleri elde edilmiş o
lacak ve yer yer sulamıya baş
lanacağı gibi feyezan tahribatı
nın önünü de geçilecektir. Bu 
sayede köylünün, müstahsilin, 
çiftçinin istihsalleri emniyet al
tına alınarak onlann refah ve 
se~vete kavuşturmak gayesi ta
hakkuk etmiş bulunacaktır. 

6 - At yetiştirme merkezle- • • .,_. • • • • ·... ... ........ ......,, • • •"""' 
rimizin en ehemmiyetlisi bulunan ı Ulusa hizmet yolunda bür 
uzun yaylada çayır yetiştirilme· tün varlığı ile çalışmak Cum-

sioi t~minen açıl.an ve k~şif be- ı buriyet Halk Partisi üyeleri-
dellerı (46782) hraya balığ olan niu bozulmaz andıdır. 
sulama kanalları tamamlanmıştır. I ...,. f........... .,........_.... ...... 
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Devlet işle • 
1 e y·· akile 

Endüstrisi ilerlemiş memleket
lere bakarsak ham madde ola· 
rak ormandan ne kadar büyük 
istifadeler temin ett iklerini gö· 
rürüz. bu sebepten dolayıdır ki 
bu gibi memleketlerde orman 
işlerine çok ehemmiyet verilmiş
tir. Kanunlar vazolunarak or
man kesimi tahdit edilmiş ve 
ormanların işletilmesi kanuni 
çerçeveler dahiline konulmuştur. 
Bizde de kabul eClilcn orman 
kanununda ormanların devlet 
tarafından işletilmesine dair 
kayıtlar vardır. Bu çok yerinde 
olan hükümlerden} istifade ede· 
rek orman umum müdürlüğü 
memleketin münasip pgördüğü 
yerlerde devlet işletmelerine 
başlamış bulunmaktadır. Devlet 
işletmeleri kanunun tarifine na
zaran vilayet, vilayet tevsi edi
lecek ve yurdun on sene içinde 
her tarafına teşmil edilmiş bu· 
lunacaktrr. Bu gayeye varmak 
emelile işletmeleri genişletmek 
için icabeden tedbirler alınmış· 

tır. 

Geçen sene orman umum mü
dürli1ğünün bütçesine 110.000 
ve bu sene bütçesine 150.000 
lira mütedavil işletme sermaye
si konulmuştur. Bu para ile 
Zonguldak vilayetinin Safranbo
lu kazası dahilinde bulunan ve 
demir ve çelik sanayiinin mer
kezi olan Karabiikte bir işlet
me reviri açıldı. Ve bu revire 
Keltepe ve Büyükdüz armanla
rı birer bölge olarak verildi. 

da arada sırada görillen ve nor 
mal olmıyan iniş ve çıkışlara 

meydan verilmiyecektir. 
Her şeyden evvel milli servet 

• olan ormaularımızı planlı bir 
şekilde işletmeyi ve ondan plan 
mucibince istifadeyi bir prensip 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

İstanbul bendlerini koruyan 
güzel Belgrad ormanlarımızın 
orman fakültesi tarafından bir 
öğretme reviri olarak idaresı 

isabetli görülmüş olduğundan 
burada da bir mektep reviri 
açıimıştır. Bu revirin ana mak· 
satlarından birisi ve belki en 
mühimmi ileride orman mesle
ğinde çalışacak olan gençlere 
bir tatbikat sahası olmasında
d r. 

Eskişehir vilayeti dahilindeki 
Sömdöken silsilesinde de bir 
işletme reviri kuruyoruz. Bu işe 
ait bütün etüdler ikmlll edilmiş 
ve tatbikata geçilmiştir. 

Bu suretle anadolu merke
zinde kereste istihsalatı yapmak 
ve ibtiyaçlEırı yer yer karşıla
mak münıkün olacaktır. 

Görülen bu işlerden başka 
ileride açılacak revirlerden de 
kısaca bahsetmek muvafık olur. 
Çoruh ve Giresun vilayetleri 
dahilinde bulnan ve bu yaz ta 
mamen tetkik ettirilen Ladin 
ormanlarında sellülos istihsaline 
matuf bir işletme kurulucaktır. 

Henüz esaslı bir şekilde i tifade 
edilmiş bu Ladin ormanları çok 
mühtaç olduğumuz sellülos mad
desini temine bir haylı yaraya
caktı. 

Etüdleri ikmal ettirilmiş olan 
Bolu ve Karedere ormanlarına 
doğru işletmeleri tevsi etmek ve 
buralarda da yeniden revirler 
açmak üzere tedbirler alınmak
tadır. Büyük ağaç serveti ihti-
va eden ve bu gün işletilmeme· 
si dolayısiyle her sene binlerce 
metre küp ağaçın çürümesine 
şahit olduğumuz bu ormanlarda 
tesis edHecek devlet işletmesi 
yalnız o servetin milli semayeye 
ilave olunmasını temin etmekle 
kalmıyacak ayni zamanda .civar 
halkın geçinmelerini de geniş 
mikyasta kolaylaştırılacaktır . 
Karabük revirimizin bu sene 
sarfettiği takriben 100.000 lir~ 
o civar balkın kesesine gir~iş 
bulunuvor. 

Devlet işletlemelerinin türki-

--+-

Geçirdiğimiz Milli 
imtihan 

Bıış tarafı birinci aahlfede 

Parti namzedlerinin teıbitin· 
den evvel ikinci müntehiplerin 
istişarı reylerini topladı. 

Bu istişare toplantısına İftİrak 
eden Söke köyleri mün tehibi sa
nileri, ovayı kaplıyan suları ka
yıklarla geçerek bellerine ka· 
dar su ve bataklara dalarak 
kaza merkezine geldiler. 

Vecıait bulamıyan Koçarlılı 
bir iki müntehip şiddetli yağ

mur altında atiyle Aydına gel· 
mekten azgın çaylara dalmaktan 
çekinmedi. 
Aydın ve kaza merkezlerin· 

deki han ve oteller dört gün
dür; bugünkü seçimde bulun
mak üzere köyündeki işini gü
cünü bırakan su baskınına uğ· 
rayan tarlasını düşilnmiyen, ha· 
rap olan ekinini akla getirmi· 
yen şuurlu ve olgun Türk köy
lü müntehibi sanileriyle doludur. 

Bu milli tezahür ve alaka 
karşısında içte ve dışta hali 
(Acaba!) cıların kalmasına im• 
kan var mıdır ? 

Bugün bitireceğimiz seçim 
faaliyeti, milli birlik ve bütün· 
lüğümüzü, rejime olan bağlılık 
milli şefimize karşı beslediğimiz 
inan ve güvenimizi bütün dün· 
ya nazarında bir kere daha bel
li eden ve dünya müvazenesin· 
de kudret ve kuvvetimizin 
ehemmiyetini takviye eden mu· 
vaffakiyetle ve yüz aklığiyle 
geçirdiğimiz milli imtihanımız 

olmuştur. 

O. Becerik 

yenin her tarafına dağıtıldığını 
ve kanunun kastettiği şekilde 
her vilayette devlet işletmesi 
kurulduğunu görmek ne kadar 
mesut bir hadise olur. 

Milli servetlerimizden en bü· 
yüiü bulunan ve halkın sıhha· . 
tına, korunmamasına, yurdun 
müdafasına doğrudan doğruya 
müessir olan ormanlarımızın ma· 
kul ve şuurlu bir tarzda devlet 
elile işletilmesini temin eden 
kanunları vücude getiren cum· 
huriyet hükumetimizin bu hare
ketini ne kadar alkışlasak ye· 
ridir. 

ç ·caret mum 
müd··rlüğü 

1938 senesi başında açılan 
bu revir yaz mevsimi zarfında 
her iki ormandan 25.000 metre 
küp çam ve köknar tomruğu 

istihsal etti. Ve bunun büyük 
bir kısmını piyasaya arzeyledi. 
Revirlerin genişletilmesi ve bu 
işletmelerin vilayet hudutlarına 
kadar tevsii gayemiz olduğu 

içindir ki Karabük revirine da -
ha iki bölge ilavesi muvafık 
görhlmüş ve bural~ra icabeden 
teknik eleman tayin olunmuş

tur. lıave edilen bölgeler Ya
lakkuzu ve meğri bölgeleridir. 
Bundan başka Büyükdüz orma
nının yanında bulunan Tekir ve 
Kokurdan ormanları da yine 
Büyükdüz bölgesine ilave olun
muştur. Bu suretle gayet kısa 

bir bir faaliyet devresi içinde 
Karabük revirirnize hemen bir 
misli genişletilmiş bulunuyor. 
Karabükten başka Balıkesir vi
layetinin Dursunbey kazası da
hilindeki Alaçam ormanlarında 

da bir revir açılmıştır. Bu re
virden şimdilik senede 40.000 
metre küp ağaç elde edilecek· 
tir. Planımıza göre bu revirde 
ileride daha genişletileceğinden 
alınacak senevi hasılatın yeku
nu S0.000 metre küpe yaklaşa -
caktır. Kereste ihtiyacının te
mini ve piyasanın tanzimi dev

let işletmesine verilen vazifele
rin en başında gelmektedir. Bu 
maksatla işletmeler yalnız tom
ruk istihsal ederek istasyonlar
da, piyasaya arzetmekle kalmı
yacak ayni zamanda fabrikas
yonada girecektir. Bu suretle 
baştan nihayete kadar ayni or
mandan ağacı kestikten sonra 
onun kereste haline getirilme
sine kadar olan bütün teknik 
işler devlet marifetile yapılacak 
ve böylece kereste piyasaların· 

1Birtami de bulundu 
İktisat Vekaletine bağlı İç 

ticaret umum müdürlüğü bazı 

vilayetlere bir tamimde bulun
muştur. Vilayetimize de gelen bu 
tamime göre vilayetimizde en 
miihim hayati bir gıda maddesi 
olan et satışının fiyat bususun
da gösterdiği iniş ve çıkışların 
tesbiti istenilmekte ve bunun 
için ayrıca cedvel gönderildiği 
bildirilmektedir. 

Türkiyede bayat bahalılığına 
dair yapılmakta olan etütlere 
ve istatistiklere esas olmak ü
zere vaki olan bu soguya iki 
şekilde cevap istenmektedir: 

1 - Bir ay zarfında kesileq 

hayvan miktarı ve bu ay içinde 
fiatlerde iniş ve çıkış nisbetleri 
(cetvetlerde yerleri vardır.) 

2 - Bir hafta içinde kesilen 
hayvan miktarı ve bu hafta 
içindeki fiat değişiklikleri. 

Cetvellerin doldurulmasına 1 
mayıs 939 dan itibaren başlanacak 

ve muntazaman devam ekile
cektir. . 

Bu cedvellerin günü gününe 
iç ticaret umum müdürlüğüne 
gönderilmesi ve bunun Türkiye
de hayat bablılığı istatistik ve 
etütlerine esas olacak şekilde 
mümkün mertebe dikkatle dol-
durulması lüzumu bildirilmek
tedir. 
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Ormanların tahdidi 
ve ehemmiyeti 

Bizde orman dendiği zaman 
kendi kendine sahipsiz, bakım
ıız, insanların yaptığı gelişi gü
.zel balta ve hayvanlara ot bul
mak veya ısınmak üzere yakı
lan ateılerden meydana gelen 
yangınların tahribinden •e bun
lara nazaran ehemmiyetleri da
ha az olan çığ ve kar baskını, 
heyelan gibi tabii tabripkir te
sirlerden kendini kurtarabilmiş 
bulunan bellisiz, hudutsuz ağaç
la örtülü geniı 1ahalar batıra 
gelirdi. 

Saltanat devirlerinde cebeli 
muhah adile anılan buna mu
kabil tabiatın insanlara bahşet• 
tiği iptidai ve medeni ihtiyaç
lar~ karşılayıcı en büyük servet
lerınden birini teşkil eden or
manlarımız bugün 4600000 hek
tarı koru ve 3400000 hektan 
kıymetli meşe ve kayın korula
rının tahribinden meydana ge· 
len baltalık ormanlariyle bun
lann da daimi tahripleri neti
cesi haııl olan 1309381 hektar 
tahrip iÖrmüı baltalık ormanı 
olmak üzere cem'an 9309381 
hektar olarak tesbit edilmekte· 
dir. 

Bu miktar kt11ti meıahalara 
istinad etmemekle beraber bir 
çok istikıaflar neticesi elde edi· 
len bakikata en yakın bir ifa· 
dedir. 

Cumhuriyetimiz her 4Jahada 
olduğu gibi ormancılık alanında 
da bugün atılan adımlara naza· 
ran çok geri ve ölçüsüz müş· 
külleri ihtiva eden ibtidailikleri 
de\'ir almııh, kemalizm rejimi 
memleket müdafaasının ve Türk 
varhğınm kudretli ve programlı 
çalıımalara dayanacağını kati 
surette tanımış bulunması itiba· 
riyle diğer mevzularda olduğu 
gibi Ziraat ve ormancıhk üze· 
rinde de esasla surette du· 
rarak isabetli görüılerle or· 
~ancılıkta : katiyat şekilleri
nı ıılah ve fenni kaidelere tabi 

~~~arak ormanların verim ka
. dıyetlerile ölçülü bir surette 
ışletmeler teıis edilmiş ve mem-
leket" · - . . ın ımar ve kalkınmasıyle 
cıddi bir ıekilde alakalı bulu
nan ve günden güne ehemmi-
Yetı · b" · "h 1 ır surette artan kereste 
ı riyacını karşılıyarak dahilde 

tenıkin ve hatta ihracatı dogw ur
nıa ü 
1 zere harekete geçmiş bu-
unnıaktadır. 

Gz li~r yeni tctekkülün gayesi 
e erıode çalışmaya geçmeden 
B\'vel halledeceği mevzuların 
•tında 

kiyet· . ıneıgul olacağı mül-
ınıo teıb"t• "k" lir b 1 ı ve tevsı ı ge-

ser:aı~ cüın~eden olarak yüksek 
huriy~eye ıhtiyaç gösteren cum 
nun ormancılığı da ana ka· 

\re bıed -
vesi dahili enı kanunlar çerçe· 
kiyetini t:d~ ormanların mül
tesbit etın Y~n \'e hudutlarını 
karşdaşmııt~r gibi vasi işlerle 

Bizde osm~ol 
k•lan arazi 1 

• saltanatından 
•şak bir . mUlkıyeti çok kar
du, •abavazıyet arzeder. Hudu-
h· sı gayr· 1 ıeneu . 1 muayyen sipa-
nedi Itri erı, senedi bakani, se
herler kve D'lUvakkat ilnıüha

' "• ıfııa l tasllr~uf . me er gibi birçok 
vesıkaları mevcuttu. 

Bugfio cumhuriyet mahkemeleri 
bunlardan doğan münazaaları 
hal ve tesviye etmekle meşgul 
bulunmaktadır. 

işte milli servetlerimizden bi· 
ri olan ve her birimbdn (izerin
de bak sahibi bulunduğumuz ve 
2'elecek nesiUere daha verimli 
ve içtimai olgunluğıımu%la mii· 
tenasip bir şekilde bırakmak 
mecburiyetinde bulunduğumuz 
ormanlarımız üzerindeki eşhas 
ve devlet mülkiyetini tetkik 
ve hudutlandırmak üzere teşkil 
edilen orman tahdit komiıyon .. 
farı bir senedir muhtelif yer
lerde faaliyete geçirilmiş 
ve henilz tecrübe mahiyetinde 
çalıımalara devam eden altı 
komisyon son aylar zarfında 
82.000 vüsatında ve 1609 kilo· 
metre çevresindeki ormanlık 

sahayı tahdit etmişlerdir. Bun· 
lardan alınan neticelere nazaran 
Orman kanununun tahdide ait 
kısımlarını yerine getirebilmek 
için senevi (1.861.876) hektar 
orman tahdidinin icrası lazım 
gelmektedir. 

Bu miktarı temin edebilmek 
üzere 112 komisyon teşkili za
ruridir. 

Ormanların haiz bulunduiu 
ehemmiyet ve kıymeti layık bu· 
lundugu alaka ile takib ve tak· 
dir eden hükümetimiz: 

Milli Şefimiz Reisicumhur lı
met İnönünün son seyahatların· 
da işaret buyurduklan gibi şe· 
bir, kasaba ve köylerimizden 
ıeneler geçtikçe uzaklaıan or
manların hiç olmazsa bu günkü 
mevkilerini muhafaza ettirmek 
için bududlarını tayin ve muh-
telif işaretler vazı suretiyle tes· 
bit ederek muhafazalarını kolay

laştırmak ve istikballerini kur
tarmak orman siyasetimizin ga
yelerindend;r. 

Bu itibarla önümüzdeki İlk 
baharda mevcud komiıyonların 
adedi tezyit edilerek tahdid ifi
ne ciddi bir ıekilde girişilmiş 
olacaktır. Ancak komisyoların 
tahdidini ikmal ederek geçdiği 
ormanların sınırlarına ( devletin 
bir çok masraflar ihtiyariyle ) 
koyduğu işaretlerin bozulmaması
nı ve korunmasını temin etmek 
yüksek kabiliyetli ve anlayışı 
geniş bulunan ve menfaatlarını 
idrakda güçlük çekmeden kö _ 
1-1 - • • d y 
Uft:flmıze üşen milli bir vazi-

fedir. 

Neşetiye köyüne 
Bir bahçe devredilecek 

Neşctiye köyünae Voyvoda 

Mehmet ağa zevcesi Hatice vak
fından olan incir bahçesinin yi-

ne bu köy ihtiyar heyetine dev· 
ri hakkındaki teşebbüs netice
lenmiş ve vakıflar umum mü

dürlüğünce vaki olan müracaat 
göze alınmıştır. 

Devir meseles• hakkındaki 
vakıflar idare meclis kararı 

t 

umum müdürlükçe tasdik edile-
rek vilayet makamı vasıtasile 
şehrimiz vakıflar müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

AYDJN 

KÖY 
EGITIMI 

--tllt w 

KIJg: 
Şimdiye kadar devlete yalnız 

istismar kaynağı olmuş, onun 
hayati ihtiyaçlarından hiç birisi 
yerine getirilmemiıtir. Ancak 
cumhuriyettedir ki köylü işleri
le yakından alakalanma tema· 
yülü basıl olmuş ve köye do&'ru 
bir gidiş bqlamııbr, 
Vakıa köy ve köylil mevzuu 

hakkında evYelleride bazı buıu· 
sat diltilnUlmüt ise de 0 zaman 
bu düıün6şün sadece edebiyatı 
y.apılmıı ve filiyata geçilmemit· 
tır. Ancak cumhuriyet bükCıme· 
tinin teessüıilyle köy davası 
filiyat ve tatbikata ulaşabilmiş· 
tir. Köy eğitimi bu büyilk mil· 
li ihtiyacın bir rüknllnü teşkil 
emektedir. 

Köy eğitimi meselesi tek ta· 
rafı. bir dava değildir. Bunun 
pek çok tarafları vardır. Fakat 
~i~ onu burada daha ziyade 
ıkı cepheden mütalaa edeceğiz. 

1 - Kültür cephesi : 
Bu bakımdan uyandırılmığa 

muhtaç olan köylerimizin oku
yup yazma öğrenerek ileri ha
yat hamlelerini yapabilmelerini 
mümldl.n kılmakla başlaD"ayı en 
muvafık görüyoruz. Fikri terbi
ye almamış bir insanın bir yap• 
ması pek milmkiin değildir. 

2 - Türkiye bir ziraat mem
leketidir. Bu itibarla memleke
timizde köylii meşgalesinin en
baıında ziraat gelir. Bir çok 
yerlerimizde toprak veriminden 
istifademiz azdır. lıte köylüleri· 
mizin bu zirai ve kültürel müı
küllerini karıılmak, yani hem 
ziraat usullerini ve hem de oku
yup yazmalannı temin maksa· 
diyle Maarif ve '.ziraat vekilet-• 
leri tarafından müıterek en ilk 
defa olarak 1936 senesinde Eski· 

şehir Vilayetinin çifteler çiftliğinde 
tecrübe mahiyetinde bir ( Kay 
eğitmenleri yetiştirme kursu ) 
açılmış ve buraya askerliğini 
bitirmiş ve okur yazar köy e· 
ğitmenleri alınmıştır. Kursta ye
tişen ve köylerine .. dönüp işe 
başlıyan bu gençlerin köye ha
kikaten büyük faydaları olduğu 
ve olacağı görülmüş ve 1937 
senesinde kursların adedi arttı· 
rılmış Eskişehirde 2, Adapazrı, 
Edirne, Erzincan ve Kars vili· 
yetlerind birer olmak üzere 
daha 5 kurs açılmış ve o sene 
bu kurslara ilaveten. Kayseri, 
Malatya, Kastamonu, Manisa ve 
İzmirde olmak üzere 5 kurs da
ha l açılarak kurs sayısı 11 i 
bulmuş ve kurslara 1500 eğit
men namzedi ahnmı,tır, 

Her yıl bu kurslarda yetişti
rilen eğitmenlerin vazıfe aldık· 
ları köylerde gürdükleri İf ar· 
%uyu temin edici görüldüğünden 
1939 senesinde Antalya, Adana 
Samsun ve T rabzonda olmak 
üzere yeniden 4 kurs açmak ve 
mevcud kurslardaki eğitmen 

sayısını da 3000 e çıkararak bu 
husustaki faaliyetimizin şumulü· 
nü genişletmek busuıları ldüfü
nülmektedir. Eğitmenlerin köy-
lerdeki zirai sahada örnek ola
bilmeleri ve köylerimizin ağaç
landırılması için vekaletimizce 
yardımlar yapılmı~br. Bunların 
hulisalarını yazıyorum. 

YÔZ3 

l RADYO 1 
PAZAR • 26/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

Kcı. 20 Kw. 

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

12.30 Program. 
12.35 Milzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aıkın ). 1 - Lehar 
Çocuk prenı operetinden pot 
puri 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajan!, meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik ( Küçük orkeı· 
tra - Şef: Necip Aşkın (devam). 

2 - Schrader - Akşam üze• 
ri ( Hazin parça ). 3 - Paul 
Lincke • Yeşil vadilerde bir 
randevü. 4 - Brabms .. Macar 
dansı No. 3. 5 - Gebhardt • 
Mokturno • Ninni. 6 - J. St· 
rauss - Ritter Pasman - Komik 
operaıının baltsi. 

13 50 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecibe, Ruşen Kam, Cevdet 
Koian. Okayan: Mustafa Çağ
lar. 1 - Dedenin Rast peırevi. 
2 - Dedeninin ~ Rast şarkııı 

Senin aıkınla çik oldum. 3 -
Dedenin • Rast ıarkısı • Yine 

bir gülnihal. · 4 - Kemal Emin 
Mahur ıarkısı • iki gözüm sen
ıiı:. S - Cevdet Kozan .. U d 
taluimi. 6 - Rakımın - U.,ak 
farkı • Silemem bir gün. 7 -
Halk tnrküıü - Misket geliyor. 

14.20 14.30 Konuşma (Kadın 
saati • Çocuk terbiyesine dair). 

17.30 Parogram. 
17.35 Müzik (Pazar çayı - Pi.) 

18.15 Konuşma (Çocuk saati). 
18.45 Müzik ( Şen oda müzi

ği - İbrahim Özgür ve Ateş 
b6cekleri ) 

19.15 Türk müziii (Fasıl he· 
yeti ) Celil T okseı ve ukadat· 
ları. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha· 
beri eri. 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen ~Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyanlar : Nec· 
mi Rıza Ahıskan, Melek Tok
göz. 1 - Cemil beyin - Muhay
yer peşrevi. 2 - Hacı Arif bey 
Muhayyer ıarkı • Meyhane ta
rapgihı mey. 3 - Tanburi Ali 
efendi - Muhayyer şarkı - Fer
yada ne hacet. 4 - Suphi Zi· 
ya - Hüseyni ıarkı - F eryad 
ediyor bir gül için. 5 - Refik 
Fersan - Hüseyni şarkı - Kimin 
mecburu hüsnü an11ın. 6 - Şev

kı beyin - Hüseyni şarkı • Hic
ran oku sinem dele... 7 - Nev
resin - Muhayyer şaı kı - Gün 
kavuıtu. 8 - Mahmut Celalet
tin paıanın - Muhayyer ıarkısı 
Niçin mahzun bakarsın. 9 -
Muhlis Sabahattin - Hicaıkir 
şarkı .. Bahar geldi gün açıldı. 
10 - Halk Türküsü - Yürü 
dilber yürü ömrümün van. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşea plaklar - R. 
21.10 Müzik ( Riyaseti iCum-

hur Bandosu - Şef : Ihsan Kün· 
çer ) 1 - A. Arnokı - Dalga
lanslD Sancaklar ( Marş ) 2 -
Leo Delibes • Kopelya balesin
den ( Vals ) 3 - Mendelssohn 
Bartbpldy - Fingal mağaraaı 
( Uvertür ) 4 - Gustave Char· 
tenticr • İtalya intibaları (Sen-

1 

fooik parçalar ) a ) SerenaCI. 
b ) Çeşmede. c ) Knçnk katırlar 
üzerinde bir gezinti. 

İdare eden: Mesrd Cemil. 
Ankara Radyosu kfime heyeti 
1 - Tanburi Zeki Mebmed 

ağa - Ferahfeza peşrevi. 2 -
Hammami zade İsmail dede .. 
Fer ah.feza • Biriuci beıte. 3 -
Hammamt zede İsmail dede • 
aiır semai, 4 - Reşat Erer • 
Keman taksimi. 5 - Hammaml 
zade İsmail dede- Şehnaz şarkı 
Sana ey canlmm canı efendim. 
Kemani Riza efendi - . Şehnaz 
farkı - Meramı Andelibio, 7 -
Dellal zade • Şehnaz ıarkı -Et 
medim bir labla ihya. 8 - De· 
de efendi • Şahnaz ıark• - Gö· 
ntil durmaz çağlar. 9 -: Ham· 
mami zade fımail·dede - Ferah 
feza Yürük semai. 10 - Tam• 
buri Osman 1: eyin • Eerabf aıa 
aaz ıemai!i. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuıma. 
21. 15 Esham, tahvilat, kambi· 

yo • nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Beetboven Gecesi: 
Ölümünün 112 inci ıeneıi mU• 

nasetiyle 
1 - Konuşma : Cevad Mem· 

dub tarafJDdan " Beetbovenin 
hayatı ve eserleri,, 

2 - Müzik: Sonata quasi u
asi una fantasıa) Mehtab (Opuı 
27, N.2, Do minör) Pino için. 

Adagilo ıostenuto, Allegretto 
(Trio) Presto dgitato 

Çalan: Cemal :Raıid 
3 - b) Trio N. 5, Opus 79N. 
1 Re majör. (Piyano, Kemen vi· 
yolon!lel için) AUeğro vivace e 
con brio Largo assai ed espre
ssivo presto 

Çalanlar: Eerhunde Erkin (Pi-
yano) 

Necdet Atak (Keman) 
ç) Dağlarda 
22.00 Anadolu ajansı ( Spor 

servisi 
22.10 Müzik ( Danı mil:ı:iii • 

Pl.) 
22.45-23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
PAZARTESl 27/3 /939 
12.30 Program, 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Kfiçük orkestra 

- Şef : Necip aşkın ) 
1 - Ziehre - Viyanlı küçük 

kız ( Vals ) 2 - Gebhardt -
Maska1"ade ( koser yalsi ) 3 -
Stolz · Viyana geceleyin güzel-
dir. 4 - Rubinstein - Kostüm
lü balo süitinden Napoli balık-
çıları. 5 - Heuberger - " Şark 
ta ,, süitinden - rakseden kız-
lar 6 - Ziehrer - Karnaval ço
cukları (Vals) 7 - Keler Bela 
• Kelebek avı - Balet müziği. 

13.45-14 Müzik ( Hafif müzik 
- Pi.) 

18.30 Proğram 
18.35 Müzik ( cuban - Pi.) 
19.00 Konuşma ( Doktorun 

ıaatı ). 
19.15 Türk müziği ( P.alk tür· 

küleri - Sadi Yaver Ataman ) 
19.30 Türk müziği (karışık 

proğram : Saz eserleri ) Hakkı 
Dermau, Eşref Kadri, Basri Üf
ler, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği ( Klisik 
proğram) 

23.45 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
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Y nuanistana 
. Bazı vilayetlerden hayvan 

sevkedilmiyecek 
Çift tırnaklı hayvanlarında 

hummayi kulai görülen Balıkesir 

Bilecik, Kütahya, Bolu, Denizli, 

ve Bursa viliyetlerinden hayvan 
ihracı veteriner umum müdilr

liiiünce yasak edilmiş bulun
maktadır. 

Bu hayvanlar arasında. yine 

ayni vilayetlerden domuz da 
ihraç edilmiyecektir. 

r· .. - Abone ıcraiti ..... - : 
f Yılhtı her yer için 6 lira. i 
i Altı aylığı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
i P. BuımeYi. i 
İ rueteye ait yazılar için f 
f yuı itleri mBdürlütüne, ilin- ! 
1 lar için idare müdürlütüne ! 
f 'DÜracaat edilmelidir. ~ ..................... -.......................... . 

ııan 
Aydın Vilayeti Defter

darlığından : 
934 ve 935 seneleri muamele 

vergiıinden 942 lira 47 kuruş 
borcu olan Ortaklar köyünde 
ölü Molla Hüseyin Pazarkuran 
mezkur borcu taksit zamanında 
tediye etmediğinden damadı 
tarafından devri alınan fabri
kasında mevcut bulunup haciz 
edilen 136170 numaralı 30 bey
gir kuvvetinde İngiliz Ruston 
markalı bir motör ve bir yağ 
presesi ve hali faaliyette bir 
değirmen aksamı dört ndet 6000 
kilo hacminde yağ deposu Or-
taklar köyündeki fabrikada salı 
günü saat onda satılacaktır. 
Almak istiyenlerin mahallindeki 
icra memuruna müracaatları. 
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imtiyaz 51lhibl ve Umumt Ne~rlyat 
Müdürü : Ete m Mendre• 

BHıldığl yer 
C H P BH1mevl 

r.!liill•amı~~ı•~ı~ı!ıı ıtıır~ ~ıiı Qı ~i 

HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

" 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumartesi 

" 

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 Fabrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahassısı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaasıSJ) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahassısı) 

Doktor Muhsin 
(İç hastalıkları mutahaasısı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(İntani hastalıklar mutahass111) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutabassısı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Göıaydın 

• ~ . ı' ıiJUUıll.llll!lnıl~ıi.IDl!I 

Süleyman Gezer- Osman Sezginer 

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

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin e4ilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan ~n çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

~..& 
~~ 

9ıiı!!ii w..:ııı:ı~':',,.'tll~~q:ı:-v.*•"'n:.~n • • .. • .. ~ ... ~. - ~.-ııı!~· ~ ~Jr t • i&b4thhtr'l 1ıf. .i.1.ıM!! Gb ldJıwıtHI ~:lb;~ ~1-<?ı~ ~ !'i:"" ......: 

• 
: Doktor Şevket Kırbaş :~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !1 
• entani hastalıklar mütehassısı ~·l 
• f ~ 
ı Muayenehanemi Nazilli köpriisü karşısındaki tapucu •] 
J Süleymanın hanesine naklettim. •l 
f hastalarını her giin saat yediden !iekize kadar ve •J 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, ~ 
t kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra t 

l 
eder. Veremlilcrde fennin en son tedavisi olan Pinomo- f.+ 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) [• 

l"!'ll~l'~~!llll~~~iiiı>;~~ . ~ ~ ~ 
··~~~········-··~~~~~d~··· 
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• H. P . 

______ .,,..,. ______ _ 
~iıl 

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

rine arzeyler. 

' 
bütceleri 

' 
müşterile-

=--- -==--=~· .......... ~.-, .... ....._ __ _ 
Aydın vakıflar 

müdürlüğünden: 

Hanayı O. Vakfından Ayd1n 

Oı ta mahallesinde kaio 530 ada 

6 parsel, 33 pafta da kayıtlı 

135 metıe ·murabbaı arsanın 
mülkiyetine birinci artırmada talip 
çıkmadığmdan ihalesi 4/4/939 
Salı günü saat 10 da Aydın va
kıflar idaresinde yapımak üzre 
temdit edildiğinden taliplerle 

g.._ ..... ~? 

fazla malumat almak istiyenle-

rin 765 kuruş muvakkat Teıııi

natlariyle birlikte idareye Dliİ .. 

racaatları. Satış bedeli peşindir· 
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