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Inönü ve ?kyan~s- Hariciye vekilimiz lstan-

ların ~~ucu · b la hareket e · 
f nıanlık ideali, varlıtının U ttı 

Filistinde gerginlik 
devam ediyor 

başında ve onun alfabeıi 
olan bir milletiz.. Bunu 
dünya dinledi. 

Enver Demiray 

T arihi hayatımız, " İnsan
lık ,, çerçe\ esi içinde ve 
onun kayıtlarına hilrmet-

' kar safhalar gösterir. 
Cenk, yarış; kavga ve barış 

yollarında bu kayıtların her 
noktasma her şeyden evvel baş 
eğen; ablak şartlarını ve beşeri 
yaşayışın iktizalarını en titiz 
şekilde ve en evvel öğrenen 
Türk milleti, ayni zamanda bu 
idealin tarih ve savaş yolunda 
yapıcısı olmakla da mutlu bir 
örnek sayılmakta bak sahibi 
olmuş ve hak sahibi kalmıştır. 

5000 yıllık Türk; bu 5000 yı· 
hn önünde ve arkasında, bu 
beş bin yılın sağında ve solun· 
da; bu moral idealin tabakku • 
kuna ve taammümüne şartsız 
kayıtsız bir inanla çalışan ve 
bihakkm başaran öyle bir küt• 

ledir ki, hakikatleri teker teker 
ve en mütevekkil bir tevazu 
ile dört bucağına duyurmak me· 
selesinde lakayt ve mühmel 
hareket etmemeği de prensiple· 
ri içine alır .. 

Beşer hayatının biri maddi 
diğeri manevi olan iki tarafı 
vardır ki, ikincisi daima birin
cisine her fırsatta nüfuz ve 
hükmedici keyfiyetler gösterir. 

Ve bu keyfiyetler devletin 
siyasi ve iktisadi ve fakat mil
letin insani ve içtimai sabada 
mükemmelleşmesine müsait zemin 

ve şartlar hazırlar. 

Bu taraflardan birincisi, dev· 
lctler arasında (ihtiras) m, ikin· 
cisi de yine onlar arasında (in
sanlığın) zuhuruna amil mefhum· 
lar telakkisile tetkik ve müta
lea edilir. 

Biz, bu beş bin yıllık türk 
ınilleti, biri maddi diğeri manc· 
vi olan beşerin bu iki tarafını 
bir avuçta sıkmış, onu bir tek-

nede yoğurınuşçasına ne mad
deyi ahlaka zebun etmiş ne de 
ahlakı maddeye bağışlamamış 
olmakla moral bayatın iktizala
rını proğraınlaştırmak ve bu ga· 
ye ile bir vasat yaratmak şuu
runu kullana bilmiş olmaktayız. 

Kemalizmin ve Kemal türki
Yesinin bu yoldaki iddiasını 
daima kati, daima, ileri daima 
Sağ ve sağlam yörüte biloıeği, 
ezeli ve ebedi olan bu milli 
Şuuru her fırsat ve vesile ile 
lenısil etmeği, prensiplerinin ba
şında bildiğimiz milli şef İnönü
nün, Okyanusları içli bir sami
llliyetin salahiyettar ahengiyle 
-7ahlandırmış olmasını tabii bu
luyoruz. 

Moral ve materyel olao beşer 
~ayatının iki yüzünü, meş'ur bir 
ıradeyle biribirine meze etmiş 

bul~nan türk milletinin Büyük Şefi, 
cografi mevki itibarile ön As· 

Yunan matbuatı Balkan antantını ve Yahudiler dünya amele liderlerine be. 
Yunan - Türk dostluğunun ehem- yanname neşrettiler. Araplar Hayfa 

miyetini tebarüz ettirdiler sinagogunu yakmak istediler 
Atina 1 - Atina ajansı bil- nı hamil olarak İstanbula hare· 

diriyor: ket etmiştir. a.a. 
Türkiye hariciye vekili Şükrü Atina 1 _ Atina ajansı bil· 

Saraçoğlu dün Savarona yatın- diriyor : 
da majeste ikinci Jorju selam-
lamış ve baş vekil general Me- Gazeteler Türkiye hariciye 
taksas şerefine bir yemek ver· vekili Şükrü Saraçoğluna gös• 
miştir. terilen hararetli kabulü tebarüz 

Ziyafeti bir suvare takip et· ettirerek Türk - Yunan dostlu-
miştir. ğunun ve balkan antantının 

Savarona yatı Türkiye bari· ehemmiyetini bir kere daha 
ciye vekilini ve maiyeti erkanı· kaydetmektedir. a.a. 

::=:---. 

Piyasaya nekadar 
yeni banknot 

çıkarıldı 

Ankara 1 (A.A.) - Türkiye 
cumhuriyeti merkez bankasından: 
15 /10/937 tarihinde çıkarılan 
yeni harflı banknotlardan 1 
mart 939 tarihine kadar 5 lira
lıklardan 39294140, 10 liralık
lardan 24152670, 50 liralılclar· 
dan 20867800, 100 liralıklardan 
20615200 ki ceman 104929810 
liralık banknot tedavüle çıka· 
rılmış ve eski harfJi banknot

lardan ayni miktar tedavülden 
kaldırılmıştır. 

~:fi--

İtalya T rablusgar
ba yeni kuvvet 

sevk edecek -----
Londra 1 (A. A.) - ltalya 

hariciye müstetarınan pazartesi 
günü İtalyanın Libyaya yeni 
kuvvetler sevkedileceğioi bildir
diği siyasi mabafilde ıöylenmck· 

1
, tecfir. 

~··· 
1 Burgosta müzake-
1 reler yapılıyor 

Burgos 1 (A.A.) - Bir taraf
tan ftalyanın ve Fransanın Bur· 

gostaki büyük elçileri hariciye 

nazırı ile görüşürken diğer ta

raftan Almanya elçisi buraya 

;;__ ___________________ _ 

Kudüs 1 - Tedhişçilerin faa olmak üzere olduiuuu bildir• 
liyetinden hasıl olan g-erginlik mitlerdir. 
bütiin filistine yayılmıştır. Hayfada gerginlik deYam edl· 

Yahudiler; Fransız, Amerikan yor. Arap dükkanlarıDUI bir 
ve İngiliz amele liderleri.ııe hi- kısmı kapalıdır. 
taben bir beyanname neşrede · Ateş söndürme saati ilAn edil• 
rek milli yahudi ocağının mahv miştir. a.a, 

--.. 
8. Şükrü Saraçoğ- 1 

)unun annesi öldü 
Ankara 1 - Hariciye vekili 

Şükrn Saraçoğlunun annesi dlln 
akşam vefat etmiş bugün Ce
beci mezarlığında ebedi istira
hatgihıua tevdi edilmiştir. 

Cenaze alayında reisicumhuru 
muzu huıusi kalem müdürü 
Süreyya ve yaverleri Şükrll Özer 
temsil etmişler ve Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Reoda, 
başvekil doktor Refik Saydam, 
vekiller, mebuslar, divanı tem
yiz ve muhasebat reisleri, hari
ciye ve maliye vekillikleri 
erkanı ile banka direktörleri 
tabutu takip etmişlerdir. a.a. 
~ 

Yugoslavya Fran-
koyu tanıyacak 
Belgrad 1 - Yugoslavya hU

kiimcti Franko hükumetini hu
kukan tanımağa karar ver· 
miıtir. a.a. 

Sıhhat Müfettişi 
şehrimizde 

Bir müddetten beri mıntaka· 
mız kazalarında sıhhat iıleriDİ 

ve sıhhat dairelerini teftiı et• 
mekte olao Sıhhat vekileti 11h· 
hat müfettişlerinden B. Salt 
Akkirman şehrimize d&amllf " 
viliyetin de ııbhat ve ııbbat 
dairelerini teftiıe başlamııtır. --
Tekaüt maaşlan 

veriliyor 
Bu günden itibaren malıaadı· 

ğıodan tekaüt maaşlarıaıa Y•· 
rilmeğe başlanacaiJ haber aba• 
mıştır. ---

Adliyede : 

Tayinler 
Kıymetli adliyecilerimizdea Amele partisinin 

takriri red edildi muvasalat etmiş ve baş kuman- . • • • • • • • • ....,;. ..................... B. Şevki Taşçıoj-luoun 70 lira 

asli maaşla Aydın Aıliye ceıa 

hakimliğine ve Ağır ceza aza• 

azasından B. Emin de 55 lira 

asli maaşla Afyonkaralıiaar ıulla 

hakimliğine t"fian tayinleriDi 

sevinçle haber aldık . 

londra 1 - Amele partisi 
mebusları tarafından verilen tak

rir avam kamarasında 130 reye 
karşı 344 reyle red edilmiştir. 

. . . . ·~· ................ " 
C. H. P. 

Müntehibisani namzetleri 
nin listesi bugün üçüncü sa . 
bifemizdedir. 

-... ••• ,.... ••• y ~ .......... ,, •••• 

yaya çok uzak ve fakat ön As
yanın ileri sakinlerinin kalben 

kendilerine çok yakın oluşunu 
ifade edişi, Türk - dünya dost-

luğunun ve türk milletinin dünya 

dostluğundaki idealinin, hemen 

bir cümleyle bununla beraber 

büyük bir inanla duyuruluşu ve 
anlatılışı olmuştur. 

İnsanlık ve insanca yaşamak 
ideali, varlığının başı ve hatta 
o varlığın alfabesi olan türk 
milleti, büyük şefin kendileri 
namına ve ( yurtdaşlarım ) ın 
kelimesile Okyanusların bir ucu· 
na gönderdiği selamla, büyük 
Amerika milletini kendimize 
daha yakın görmüş oluyoruz. 

danın misafiri bulunmaktadır. 
--~-

Bu günkü hava 
vaziyeti 

Ankara 1 (A. A.) - Devlet 
Meteoroloji iıleri umum müdür· 

lüğünden bildirilen 1/3/939 ta
rihli bava raporudur. 

Yurdumuzun bütün bölgeleri 
geniş bir alçak tazyikin tesiri 

altında olduğundan bu gün ha

vanın bütün bölgelerde kapalı, 

yer yer yağışlı geçeceği ve rilz

garların Tarak ya, Kocaeli ve 

Ege bölgelerinde ıimalden, diğer 

bölgelerde cenuptan orta kuv

vette eseceğ\ tahmin edilmek· 
fedir. 

..... ~ ......... 
Romen H. nazırı 

Varşovaya gidecek 
Bükreş 1 (A. A.) - Hariciye 

nazırı Gafenko bazı beynelmilel 

meselelerle, bilhassa Karpatlar 

altı meselesi için Varşovaya gi
derek hariciye nazırı Bek ile 

görüşecek tir, 

: Halkevi spor şubesi 
: başkanlığından: . 
• Şubemizce 19 Mart 939 pazar 
· günü için kızlara 1500 metre· . 
· lik, erkeklere beş kilometre-
. lik bisiklet koşusu tertip edil
: miştir. 

' İsteklilerin adlarını şubemi-
: ze yazdırmaları rica oluuur. 

Her iki adliyecimizi tcbrllı 
eder, vazifelerinde başarılar dl· 

lerl·z. ................. "'~ ...... 
---~~~~=m;~~-------~~~~ • ••• ,... ••••• ~ •••• ,.._ •••• ~- •• ..._,, ,._. ••• + •••• + • ._._. .. 

• 
• 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 
; Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata· 
. türk günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
. Sergi karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol· 
; mak üzere üç kısımdır. 

• . . 

'. Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
· tarafından tetkik ve yine bu Jüri heyetince 
• her üç kısım için tayin olunacak, bir, iki ve 

üçüncülere mükafatlar verileceği gibi eserler de 
· satın alınacaktır. 

· Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 

. adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
: olunur. 
~ ....... ~ y ... ... .,.. ... .-.--- v ~ .... f ........ 
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Bir hava taarruzuna karşı 

Şehrin ışıkları nasıl sön
dürülüp karartılacak 

Hava taarruzlanna karıı ıtıkları söndürme ve karartma · nizam· 
namesi icra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. Hava taarruzla· 
rına kartı korunma kanununa tevfikan hazırlanmıı olan nizamna
meye g6re dnıman tayyarelerinin geceleyin hedeflerini tanımaları· 

na ve umumi surette doğru istikameti bulmalarına mlni olmak ve 
hareketlerini güçlettirmek için bu nizamname lallkilmlerine göre 
ışıklar ıöndürüle.cek ve karartılacaktır. 

lııkların . söndürülmesi Ye ka· 1 Sokağa, bahçeye, ayluya, ha· 
rartılm aıı iıi havaya kartı pa- ıılı dışanya açılan kapılarda da 
ıif korunma mecburiyetine tlbi • ışık geçmez tertipler yapıla-
tutnlmuı veya tutulmamıı btı- caktır. 
tün şehir, kasaba ve köylerde Alevleri göze görünen, ıtık 
bütün çiftçilerde ve evlerde gCSster~n her nevi matbab, fırın, 
iıtisnasız bir surette yapılacak- ısıtma cihazlarının bulundukları 
tır. Hazerde yapılacak hazırlık- yerler, duman çıkaran bacalar 
ların perecesi ve mahiyeti her hiçbir ışık huzmesinin dııarıya 
mevki ve mfiessesenin hava ko· sızmıyacağı ıekilde tanzim otu-
rumuna plinlannda g6eterile· nacak ve mask elenecektir. 
cektir. Havagazı, maden daknmn fab 

Alınacak tedbirler bazer za• rikalarında ve diğer sınai kimya 
manında kullanılan umumi ten· mileueıelerinde her hangi bir 
virattan ihtiyaçtan fazla olan imal sebebiyle hasıl olan 
ıııklan kaldırmak, elektrik mer- ıııklar milmkün mertebe ııık 
kezlerinin icabında voltajlarını huzmelerinin harice geçmesine 
altmışa indirmek, kalacak ışık- mani olacak ıurette maıkelene-
ların kara.rtılmaıını temin için cektir. 
maskelemek olacaktır, Faaliyetleri binalar içinde 

Yol gösteren ıtıklar, seyriıe- umumi tenvirata lüzum göster-
fer işaretleri, ıaatlar gibi bütlln miyen müessese ve fabrikalarda 
diğer normal umumi tenviratın Aletlerin g6rülmesi ve kullanıl-
pasif korunma icaplarına göre ması için mavi renkle maake· 
ve her mevkiin ışık: sandilrme lenmiş el limbaları kullanılacak- . 
ve karartma plinlanna uygun tır. Tevzi veya alet tabloları 
olarak ya tadil veya büsbütiln ü · d b b 
kaldırılması temin olunacaktır. zerın e ve una enzer yer· 

(erdeki her nevi ışıklar ve renk· 
Harp zamanında seyriseferi 

li işaretler maskelenmiş yerlerde temin ·için mühim yol kavuıakla-
naı, tehlikeli yerleri, ıığınakla- bulunur ve yahut bir bölme va-
rı, polis merkezlerini ve sıhhi ııtaıiyle dııanya kartı ışık sız-
yardım yerlerini ve buna ben- dırmıyacak şekilde tertip olu-
zer hizmet mahallerini görmek nacaktır. Alev ile iıliyen kon-
için mutlak surette ışık kon- trol aletleri de maskelenecektir. 
mak · lazım gelirse en az adette Fabrikalarda küller ve posa-
olmak üzere itaret lambaları lar dışarıya nakleciilmezden ev-
kullanılacaktır. Bu lambalar vel söndilrülecektir. Duman çı-
üstte ve yanlardan maskelene- karan ve bacalarda alev huıule 
cektir. getiren ateşlerden mDmkün ol-

Harp zamanında hususi ve duğu kadar sakınılacaktır. 
umumi bütün binalarda dıı ten- NAKiL V ASiT ALARINDA 
viratı ve bu meyanda vitrin Motörlü nakil vastalari, ko· 
tenvirab, ıııkla reklamlar, cep· şumlu veya sair arabalar, bisik-
be tenviratı ve bina Enumarala- letler, vapurlar, trenler ve di· 
rının ışıklandırılması yasak o- ğer her nevi nakil vasıtaları 
lacaktır. esas olarak ışıklarını söndürilr-

Açıkta yapılacak inıaat ve ı er. 
diğer işler ancak karartılmış Motör lü nakil vasıtalannın 
fenerler, hafif ıtıklı ve ~maıke-
İenmiş cep lambalarile 'r yapıla
caktır. 

. • Daha kuvvetli ışıklara lüzum 
görüldüğü yerlerde bu ışıklar 

.. harice ışık lsızdırmadan çadır 
ve sair örtüler altında tamamen 
maskelenmiı olacaktır. 

iÇ IŞIKEAR : 
Hususi ve umumi bütün bina· 

lar içinde her hangi bir ışık 
büzmesinin dışarıya geçmesinı 
tamamen mini tedbirler alınmış 
olmadıkça her ne şekilde olursa 
olsu .ı ışık verecek her türlil 
vaııtaların yakılması ve kulla
mlması yasaktır. 

Eğer tenvirat harice kartı 

tamamen maıkelenmezse zayıf 
vatlık mavi ııık ve yahut yal· 
nız iş sahasına münhasır tenvir 
tipi kullanılacaktır. · 

lfığın dııanya aksedebileceği 
blltün pençereler, kapılar, cam 
teraıeler, cemekinlı koridor
lar ve bunlar gibi bütün men-
fezler ve açıklıklar maskelenc· 
cektir. 

ve bisikletlerin dıt ıtıkları ve 
arka lambalan kılıfla veyahut 
koyu mavi kalın kağıtla mas
kelenir. 

Maskelenmemiş fener veya 
arabaları kullanılmıyacaktır. 

Vapurlar iıaret feneri ve ter
tibat lambalarını, motörlü na
kil vasıtalarınan yaptığı gibi 
maskelerler. Renkli iıaret fener· 
leri gene havaya il artı maske
lenmeleri ıartile renklerimi mu
hafaza ederler. Eğer bu suretle 
karartılmış işaret fenerleriyle 
seyrüsefer tehlikeli olursa ka
ranlık çöker çökmez münakalit 
durdurulur. Projektör kullanıl
ması yasaktır. 

Nakil vaııtalannın iç tenvira · 
tı evlerinkıne benzer ıurette 

maskelenmezse sabit iç tenvirat 
mennedilir ve lizım olan yerler• 
de mavi ışıklı maskelenmif el 
lambaları kullanılacaktır. 

Nakliyatla ilgili istasyonlar 
ve bu istasyonlardaki katar, 
makas ve saire tertibatları yu-· 
karda sayılan eaaılar ldahilinde 

RADYO 
PERŞENBE 2/3/339 
ANKARA RADYOSU 

DALGA UZU~LUÖU 
1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 

12.30 Program 
12.35 Tilrk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı Ye meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Karııık prog· 

ram. Pl.) 
13.00 Program. 
18.35 Mllzik (Oda müziği -Pl.) 
19.00 Konuıma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği ( Faııl 

heyeti - Kürdili hicazkar ). 

Çalanlar : Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. Okuyan· 
lar. Tahsin Karakuş, Safiye 
Tokay. 

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

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecibe, Refik F ersan, Fahire 
Fersan, Çevdet Çağla. Okuyan· 
lar: Sadi Hoıseı, Radife. 1 -
Güzellik peşrevi. 2 - Nuri 
Halil :. Hüseyni ıarkı • Artık 

yetişir. 3 - Zeki Arif - Dilke
şa veran şarkı - Gez dolaı. 4 -
Zeki Arif - Dilkeıaveren şarkı 
Karanlık ufuktan. 5 - Çevdet 
Çağlar - Taksim. 6 - Rast 
~arkı. 7 - Rast tarkı - Ç•lıma 
bak efede. 8 - Şemseddin Ziya
Knrdili hicazkir ıarkı • Güven
me hllantlne bu çağın geçer. 
9 - Sadettin Kaynak - Ktır
dili hicazkar şarkı - Bir şcün 

iyice maskelenmeleri ıartile ve 
ancak kafi derecede aydınlatıla
bilirler. 

Katarların hareketlerine taal· 
luk eden bat ve tren iıaret fe
nerleri havaya karşı iyice mas
kelenerek renklerini ~muhafaza 

ederler. 
Karartma işlerinin tanziminde 

pençerelerin ve diğer menfez· 
lerin maskelenmesi içiD ışık 
ıualarının geçmesine mani olan 
storlar, madeni veya tahta pen· 
cere kapakları veya kepenkle· 
ri kullanılabilecektiı-. 

Iıık sızm,ması için ıtorların 
yanlarda boşluk bırakmıyacak 
kadar geniş ve üst ve alt ta
rafları da tamamen örtecek ka
kar uzun olması, aksi halde 
aralık kalan kısımların başkaca 
maskelenmesi lazım gelecektir. 

Storalar koyu mavi veya ıiyah 
yllnlü kumaıtan, koyu mavi ve
ya siyah mumlu muşambadan 
veya ışık büzmelerini geçirmi
yen bu.;lara benzer diğer koyu 
kumaılardan yapılacaktır. 

Pençere çerçevelerine iyi uy
durulmuş pençere ranatları üze
rine yukariki fıkralarda yaxılan 
kumaş veya muşamba veya kar
ton, deniz ambalaj kağıdı gibi 
Jfık hüımelerini geçirmiyen 
maddeler ve kiğıtlar gerilmek 
suketile de maıkeleomeleri caiz 
olacaktır. 

Umumi mahallerle fabrika ve 
mile11eselerde iç)envirabn met
hallerden dııarıya l •ızmamaıı 
için ışık sızmaz bölmeler '.vDcu

dc ıetiril«ektir. 

yqadık. 10 - Osman Nihat 
Nihavent şarkı · Fatma. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuıma. 
21.15 Esham, tahvilit, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ). 

21.30 Mllzik ( Knman ıolo -
Sedat Ediz, Piyanoda : Cemal 

Reıit ). L. v. Van Beethoven -
fık bahar ıonat 1 

21.50 Müzik (Melodiler Pi.) 
22.00 Müzik ( Kiiçük orkestar 

- Şef: Necip Aıkın ). 
1 - Siede - Böceğin düğünü~ 

2 - Ganglbergur • Efsaneler 
ormanınde 3 - Franz doelle -
Parisio madlen sokağında. 4 -
C)ecktenwald - Griozigde • Pot
puri 5 - Frederiksen - Groend
land ıüiti. 6 - Reinfeld - Eve 
gel yavrum. 7 - Brakmı - Ma
car dansı No.5-6 

23.00 Müzik ( Cazband - Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 

Aydın tapu sicil muha
fızlığından 

Kad1köy6nün dağlı Ali kuyu 
başı mevkiinde doğusu ekmekçi 
Mehmet veresesi batı8! Talat 
kuzeyi Mahir Hasan kıblesi 

Kürt Ahmet çavuş ile çevrili 

bir kıta tarla 13 dönüm olarak 

topracı mahallesinden kızılbo· 

yun oğlu hacı ibrahim malı 
iken 20 ıene evvel vefatile ka
rııı Fatma ile evlitları Ali ve 
Mehmet ve Fatmaya kaldığı ve 

Bu bölmeler biri dııarıya ve 
diğeri binanın içine açılan iki 
kapılı bir aralıktan ibaret olup 
binanın içindeki ışık •huzmeleri· 
nin dışarıya sızmaması için ka
pı ay"l.i zamanda laçılmıyacak 
tekilde olacaktır. 

Çok girilip çıkılan umumi bi
Dl: lar yurtlar mağazalar, lokan
talar, sinemalar, fabrikalar ve 
bu:ılara benzer mahallerde iki 
kapının ayni zamanda Jaçılma · 
ması ya bölmede bir bekçi bu
lundurularak ve yahut otomatik 
bir tertip ile temin olunacaktır. 

lıık sızmaz methallerin ge
nitliği, kullanılması şekline ve 
ihtiyaca göre tayin olunacaktır. 
Lokantalar ve hususi evler için 
en az üç kişiyi : birden alabile
cek bir genişlikte olması kafi 
gelecektir. 

Karartma için hususi tedbirler. 
Binaların ışıkları yukarıya 

doğru aksettiren dam ve tara
saları ya akıettlrmiyecek suret
te tadil edilecek veya waske
leodirecektir. 

Fabrikaların ve diğer bUyük 
binaların ilstll camla veya ıtık 
aksettiren ıeffaf diğer bir mad
de ile örtülü veya açık renkli 
bir boya ile boy.ı lı damlarına 
ve ıu kenarında bulunan geniş 
camlı satıhlara bunların parlak
lığını gideren koyu mavi boya 
muntazam şekil vermiyecek su
rette sürülecektir. 

Eğer bu boya veya yağ ta
bakası binanın içini harice kar
ı• tamamen maskeleyebiliyoraa 
iç tenvirat olduğu gibi bırakıla-

B. Fahri Bük. 
Muğlaya gitti 

-+--
. iki gün eyvel şehrimize - gel· 

mit olan orman umum müdtirlil· 
ğU heyeti fenniye reiıi B. Fah· 
ri Bük ormanlarımızda bir tet
kikat yapbktan sonra Muilaya 
hareket etmiştir. 

B. F abri Bük'ün Mufıla or· 
manlarında da bir tetkikat ya· 
pacağı haber alınmıştır. 

••IJ~Eeıı 

İmar ruhsatiyesi 
veriliyor 

Zeytinciliğin ıslahı kanunu
nun mevkii meriyete girmesi 
üzerine Orman idaresince itleri 
muvakkaten durdurulmuş olan 
zeytincilerin tekrar zeytinlikle· 
rinin keşfine başlanmıı bulun
maktadır. 

Orman idaremizce, meriyet ta
rihinden beri keşifleri yapılmıı 
olan zeytinlik sahiplerine imar 
ruhsatiyesi verilmekte diğer ta
raftan keşifıiz kalan zeytinlik
lerin de keşfi itine giritilmiı 
bulunulmaktadır. 

bunlar da yaptıktan taksimde 
vereseden Fatmaya düıtnğü ve 

yeniden mezbure tarafından tes
cili istenilen bu tarlanın tapu
da murisleri ve kendi namına 

kayıt bulunmadığından tasarruf 

vaziyetinin tahkiki için ilin ta .. 
rihinden itibart'n 13 glin ıonra 
mahalline memur gönderilecektir. 

Bu yerlerde alacaklı olanlar 
varsa o gtinO yerinde bulunacak 

memura 1063 fiş ıayısilc müra-
caatları ilin olunur. 1161 

caktır. Işık aksettiren malzeme 
ile örtülü düz damlar ince top· 
rak veya kum tabakaıiyle de 
örtülebilecektir. 

ltıkların söndilrülmesi ve ka
rartılması işlerinin tatbik ve 
temini ile mahallin en büyiik 
mlllkiye memuru ve k&ylerde 
muhtar ve ih~iyar heyeti izası 
mükellef olacaktır. 

Her vilayet ve hususi elektrik 
kaynağı bulunan her müe11ese 
bava karilnma plinma bağb 
bir ışklan söndilrme ve karart
ma plinı tanzim edecektir. 

Hususi binalar ve evler ile 
biltün kiraya verilmiş mahallere 
ait karartma işlerini o binaları 
işgal edenler yapacaklardır. Ki· 
raya verilen apartman ve apart~ 
man gibi kullanılan evlerde, 
koridor, merdiven sahanlığı, 
bodrum, tavan arası çamaşırlık 
~ibi binanın kiracılar tarafın
dan müıtereken kullanılan kı· 
sımlarının karartma tertibatı 
binanın sahibi tarafından yapı4 

lacaktır. 
Şehirlerde her evde ve nere

de bulunursa bulunsun her mü· 
essesede cep elektrik limbası 
petrol lambası gemici feneri ve 
mum gibi icabında kullanılmak 
mecburiyetinde kalınacak ten
vir vasıtalarından lüzumu kadar 
bulundurulacaktır. 

Hazar zamanında muayyen 
mıntakalarda ışıklann söndürül .. 
mesi ve karartımaıı tecrübeleri 
tertip olunacaktır. 

Mahalli tecrübeler yaptırın•" 
salahiyeti valilere bırakılabile" 
cektir. 

... 
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C. H. P. llyönkurul Başkanlığından: 
15 Mart 939 tarihinde başlıgacak olan seçim için, Parti yoklama talimatnamesine 

tevfikan Parti teşkiliıtımzz tarafından tesbit ve /lgönkurulumuzca tasdik olunan 
Partimiz müntehibisani namzetlerini sayın seçicilere arzeglerim. 
Aydın Merkez Kazası : Yahya Çayırlı BIYIKLI iNTiHAP DAiRESi : I Ahmet Ôzaydın 

CUMA iNTİHAP DAiRESi: Niglr ÇörOı Mehmed Çoban otlu Ahmet Mumcu 

Vali Özdemir Günday 
Asaf Gökbel 
Ahmet Akkor 
Melek Akkor 
M. Ali Sezgin 
Dr. Abdürrahim 
Ahmet Şakiroğlu 
Raif Aydoğdu 
Silleyman Eraydın 

KURTULŞ İNTİHAP DAİRESi: 

Huriye Posacı 
Ömer Aydın 
Hasan Çetinbaı 
Osman Bircan 
Şevket Levent 
Eyüp Şahin 
Talit Posacı 
Salih Akbaş 
Havva Taylan 
M. Rüştn Başkoru 
Dr. Huluıi Eralp 
İbrahim Şakir oğlu 

RAMAZAN PAŞA iNTİHAP 
DAiRESi : 

Cemile Neşet Akkor 
Mitat Levent 
Nail Ergün 

VEYSIP AŞA iNTİHAP 
RESi: 

Bn. Necmiye Günday 
Merzuka Güzen 
Avukat Zati Zeogi 
Raif Günaydın 
Mustafa Güven 
Mustafa Adalı 

DAi-

MESUDİYE iNTİHAP DAiRESi 

Nedime Şölen 
Ruhiye Tellioğlu 
Cavit Arıkan 
Ahmet Emin Arkayn 
Rifat Emnalar 
Mazhar Ertuğ 

ÇEŞTEPE İNTiHAP DAiRESi: 

Ulviye Bircan 
Ahmet Dumanoğlu 
Fazıl Safi Köprülü 
İsmail TikveşH 
Velican Tikve~li 

IŞIKLI İNTİHAP DAiRESİ: 
Nuri kahveci oğlu 
Mustafa kavas oğlu 
Haydar Aydm 
Ahmed Brotav. 

IMAMKÖY İNTiHAP DAİRESi: 
Y egioe Gökbel 
Macit Pehlivan 
izzet Bilgen 
Refik Süvarioğlu 
Ziya Ev, en 
Dr. Necip Aydın 

liOROZKÖY İNTİHAP DAiRESİ 
Mehmed Köse 
F eyzullab Özbek 

l<ALF AKÖY İNTİHAP D ı\İBESI 
Mustafa yıldırım 
Avukat Osman Akçasu 

UMURLU JNTİHAP DAİRESi : 
İhsan Çörüş 
Mebmed Dirik 
Mehmed Bozkurt 
Osman Bozkurt 
Mebmed Çakıcı 

Abdullah Erdem Ha1an idikut Nuri Zencirci 
Çetin Bozkurt Ahmed Şahin Ahmet çavuı ElengillUi 
Naci Barlaa Mehmed Yunuı Durmuı Ali Moralı 

KÖŞK iNTiHAP DAİRESi: Ahmed Konya Nuri Ôzkan 

GtUıüm Sezer 
Mesude Albok 
Murat Mısırcı 
Mustafa Topcu 
İsmail Candan 
Hamit Evgin 
Alim Turgut 
lsmail Karabıyık 
Mehmet Topçu 
Kevni Kutbay 

KOÇAK iNTiHAP DAiRESi: 

Mehmet Sezer 
Fuat Çimen 
Nuri Köşklü 
Kamile Tekeli 
Emin Ünsal 
Salih Yeni 

BAŞÇA YIR iNTİHAP DAiRESi 

Ahmet Bilgen 
Osman Çolak 
Süleyman Taç 
Mustafa Şen 
Halit Sezer 
Sabri Batukan 
Salih Batukan 
Mahir Vural 
Osman Ejder 
Alim Ağaç 
Ahmet Korkmaz 

KARAPINAR iNTİHAP DAİ
RESi: 

Halim Aysın 
Şerif Pehlivan 
Hüseyin Kocabıyık 
Yusuf Selihettin Eiriboı 
Ahmet Aka 
Rıdvan Evin 
Naciye Emre 
ismet KAbyaoğlu 
Sıdıka Özer 

ERBEYLI iNTiHAP DAİRESİ 
Halit Katırcıoğlu 
Dr. Ziya lıeri 
Avukat Neşet Akkor 
Mehmet Nuri Aluğ 
Mehmet Zeki Kanat 
Nuri Koyuncu 

KIZLCAKÔY İNTİHAP DAiRESi 

Mehmed Onga 
Ali Peynircioğlu 
Zeki Yunus 
Tevfik Timur 

GÜDÜŞLÜ iNTiHAP DAİRESi: 
Mustafa Şahin 

Muharrem Tozkoparan 
Etem Mendreı 

DEOEKÖY iNTİHAP DA1RESI: 

Zahire Mendres 
Riza Şahin 
Ahmed Ôzcan 

ÇULHALAR iNTİHAP DAiRESİ: 
Mehmet Şahin 
Arif Şahin 
Hüseyin Özer 
Mehmet Ali Şahin 

CiNCİN İNTiHAP DAİRESi: 
Mustafa Pala 

Osman Artun 

Kemal Çetiner 
Hasan Tahsin Aşıcı 

ÇAKIRBEYLI INTIH AP 
İRESI: 

Adnan Mendres 
Hilmi Aydın 
Rıfat Aydın 
Hasan Baıaran 

DA-

DALAMA İNTiHAP DAiRESi: 

Kemal Yağcı 
Emire Osman 
Emire Şakir oğlu 
Muammer Balcı 
Mehmet Adanır 
Hüseyin Helvacı 
Mehmet Yılmaz 
lımail Dönmez 

Mustafa Oaal 
Fahri Çetin 
Mustafa Özen 

KARAHA YiT iNTiHAP DAİ· 
RESi : 

Muharrem Kılcı 
Arif Gültekin 
Ali Aslan 
Cemal Aydın 

Ahmet Yılmaz 
Mehmet Hataplı 

Osman Becerik 
Mehmet Güral 
Tahir Yalçın 
Şakir Sökmen 

GÖLHİSAR iNTiHAP DAIRE
MEŞELİKÖY İNTiHAP DAiRESi Si : 

Mahmut V oral 
İbrahim Erdoğan 
Dr. Nafiz Yazgan 

OSMANBÜKÜ iNTİHAP 
DAİRESİ: 

Behçet Emre 
Salih Güngör 
Ahmet Yunus 
Mehmet Çelik 
Ahmet Türkoğlu 

KOÇARLI İNTiHAP DAİRESi: 

Hakkı Şimşek 
Vecihe Özer 
Ahmet Ali Kale 
Mustafa Apaydın 
Halil lbrabim Akın 
Ali Karakuş 

Naciye Becerik 
Tabir Saraç 
Lutfi Taşkın 
Rifat Mendres 
Ali Ünal 
Hamit Ercan 

GERMENCiK iNTİHAP DAi
RESi: 

Dr. Sabri Akın 
Alim Şemin 
Nuri Ôzsoy 
Nc,et Zenzirci 
İımct Kuray 
Hilmi Özkan 
İsmail Pekcan 
Muatafa Ôzcan 

Ahmet Germen 

KARAACiAÇLI iNTiHAP 
DAiRESi ı 

Ferhunde Akın 
Mustafa Ôzaydın 
Sait Sarı Erler 
Mustafa Karaoğlau 
Nuri Karaağaçlı 
Remzi gting&r 
Kerim Küçük 
Naci Moralı 
Abidin Serbeı 
Hnıeyin Şafak 
Mustafa Pazllrçeviren 

ÇAMKÖYO iNTiHAP DAiRESİ: 

Bekir Helvacı 
Hasan Kumral 

Ömer Kuyucu 

ORTAKLAR iNTİHAP 
DAiRESi: 

Mustafa Öncel 
İbrahim Karaca 
Ahmet Hamdi Öztllrk 
İsmail Demir 
Neıet Germen 
Rasim Peker 
Hasan Arıkan 
Hilmi Yıldırım 

Rifat Turul 
Hüseyin Ercins 
Emin Baylan 
Mehmet Toy 

Aydın Bozdoğan Kazası: 

MERKEZ KASABA İNTiHAP 
DAiRESİ; , 

Akif Altunay 
lama il Tarhan 
Behice Ôzkan 

Remziye T arhau 
Vefa Tarhan 

Kamil Ôzkan 
Hurıit Ôzbak 
Hüseyin Çakır 
Şemi Duyar 
Emin Elçin 
Vefa Ôztekin 

KAMIŞLAR MERKEZi 
HAP DAİRESi: 

Rıfat Apaydm 
Halil Apaydın 
Macit Ôzkan 

Mustafa Akarçay 

Mehmet Uygur 

tNTl-

HA YDARA MERKEZi İNTiHA 
DAiRESi : 

Hüseyin Yılmaz 
Selim Baıank 
Mustafa Karakaya 
Ahmed Yılmaz 
Ali Cicip 
Hasan Tekin 
Halil Toprak 

DIRABUZ İNTİHAP DAİRESİ : 

Ahmed Karasu 
Tevfik Şener 
Hakkı Siber 
Nuri Konya 

KÔRTEKE İNTiHAP DAiRE.Si: 

Tevfik Algan 
Ahmed Pirim 
lımail Çizmeci 

KÖTE iNTiHAP DAİRESi : 

H&1an Ateı 
Hüıeyin Çetin 
Hasan Çine 
Etem Tarnn 
Hüdaverdi Aydındotan 

AMASYA iNTİHAP DAiRESi! 

Hasan Törlln 
Hilmi Akaraç~y 
Nuri Erkut· 
Emin Ünal 

lNESOLU INTlHAP DAlRESl 

Enver Soner 
Mehmet Ôzbay 
Şükrü Tarhan 
Saraç Kazım 
Mustafa Sakalh 
Kazım Y ddırım 
Salih oğlu Mehmet Eren 

KOYUNLAR iNTİHAP 
DAiRESİ: 

Tevfik Tok er 
Sami Çiner 

KAV AKLI İNTiHAP DAlRES~ 
Mnrüvet Karamendru 
Mehmet Zengin 
Hilmi Ayım 

SÜREZ iNTiHAP DAiRESi 

Vaıfi Algan 
Mustafa Şabin 
Sabri Eser 

ARAPLI MERKEZi 
DAİRESi: 

Emin Kulağuz: 
Ali Kulağuz 
Nuri Aysan 
Ali Sözen 

iNTiHAP 

HAMZABALI İNTİHAP OAJ• 
RESi: 

Ahmet Şahin 

Mehmet Sak.uya 
İbrahim Zorbey 
Mehmet Erdem 
Süleyman Karabudak 

Feri dun Öıkan 
Emin Altunay 

YENiP AZAR N AHIYESI INTI· 
HAP D~IRESI : 

Riza Tekeli 
Mehmet Terzioilu 
Haıan Çiftçi 
Faik Sa vranoğlu 
Ali Remzi Ghrsoy 
Mehmed Tekeli 
Ahmed Hancı 
Mustafa Bodeu 
Siileyman Albnkaya 
Fehmi: İçel 
Adem Donburan 

DONDURAN INT!HAP 
RESi : 

Huluıi Açan 
Mebmed Balcı 
Mebmed Donduran 

DAi· 

Salih Kaya 
Mehmed Kulaiuz 
Eminoğlu Mcbmed terz:iojlu 

• 
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1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer g 
Gazete Kitap Evi 1 

Görillen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

ı İstanbul - Ankara ~ İzmirde milnteşir bütün kitap, mecmua 
4I ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

kitap, mecmua ve gazete nlishaları en çok bir hafta için- ~ 
G de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- & 
fi ıitli ye temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

1098 & 
cııoıı"'-nı~a"11 1 .-

~~~~JP!'l{li»''lll""'lllll!~~~ ~~~~~ıı-~~ 
lff'~"!'ıı~~~·~ıe.~.,m~dtı~iı~ı~111ıı~~ııe..~.ıe~~~ı:=ıı~ı,.,•+,,,i'ı 

!l Doktor Şevket Kırbaş tı 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !) 
• entani hastalıklar mütehassısı ~] 
• •l + Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu •ı 
+. Süleymanan hanesine naklettim. +. 
• hastalarını her giln saat yediden sekize kadar ve ~ 
• öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, [+] 
:. kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilata icra &~ 
+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- r+l 
+] toraksi ile hastalan tedavi eder. · (971) [+ 
rL~~.-:ı~~~,~.·~·.~~~:ı:;. ııı;-~·~ıı:ıııli 

... ~--ıl.Elıiı6llıiöiil~~.1ı!1ı•idb.;;.ıı-...ıtıh.dl ... ·ıtı1wıA11.ı~lliiOiııl>~lıiili..~lııli' iınlıliiıllllııiiı:lılıOıiıl*ıiıöo: 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

(989) lira 54 kuruş keşif be
delli Karapınar • Koçarlı yolu-
nun 6+ 862 • 7+ 185 inci kilo
metreleri arasında yapılacak 
kaldırım inşaata açık eksilmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 13/3/939 pazartesi 
günü aaat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Naıa müdürlüğünde görülebir. 

Muvakkat teminat 74 lira 16 
kuruştur. 

isteklilerin Aydın vilayetin- ı 
den bu için alacaktan ehliyet 
vesikası, muvakkat teminatları 
ve ticaret odası vesikalarile 
birlikte yukarıda yazılı lgün ve 
saatta vilayet daimi encümenine 
gelme{eri ilan olunur. 

1152 25 28 2 4 

ilin 
Karapınar ilkokul inşaet 
Komisyonundan 

1 - Karapınar İlkokulu kapı 
pencere lentoları ve kirgir in
taat işçiliği 544 lira 05 kuruş 
keşif bedeli üzerinden eksiltme
ye konulmuştur. 

2 -- ihale açık eksiltme su· 
retiyle yapılacaktır. 

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

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

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

6 - işçilerin teminat mek
tupları, ticaret odası ehliyet 
vesikaları ile yukarıda yazılı 
gün ve saatte] Karapınarda be
lediye dairesinde toplanacak o
lan inşaatl komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

1 2 3 1157 

lmtiyu •:ıhibl ve Umumi Netriyat 
MGdllrü : Etern Mendres 

Ba.ıldığı ye r 
C ti P BuınıOYi 

lıan 
Aydın tapu sicil muha

fızlığından 
Serçe köyünün katran mevki

inde doğusu İbrahim bey batası 
mendres güneyi ıahnalı köylü 
osman oğlu basan şimalen mü
cadele kanalı hudutlan ile çev
rili tarla hazineye ait arazii 
haliyeden olup kaydı olmadığın
dan gazete ile ilin tarihinden 
itibaren 11 gün sonra mahallin· 
de keşif ve tahkikatı yapılmak 
üzere memur gönderilecektir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiasında bulunanlar varsa el· 
lerindeki resmi belgelerile bir
likte yerinde bulunacak memu· 
ra ve yahut o güne kadar 1061 
fiş numaçaıiyle müracaatları i-
lan olunur. 1159 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Açık eksiltmeye konulan 4165 
lira 64 kuruş keşif bedelli Ar 
dın - Çine yolunun 20+ 222.80 
-20 , 465 de imla ve şoıe in· 
şasile 20 +332 deki böcekderesi 
üzerindeki 8:00 metrelik beton 
arme tahliyeli köprü inşaatına 
talip çıkmadığından eksiltme 
müddeti on gün uzatılmıştır. 

Eksiltme 9/3/939 perıembe 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde gürülebilir. 

Muvakkat teminat 312 lira 
42 kuruştur. 

İsteklilerin Aydan vilayetinde 
bu iş için alaçakları ehliyet ve
sikası, muvakkat teminatları ve 
ticaret odası vesikalarile birlik
te yukarda yazılı gün ve saatte 

\ vilayet daimi encümenine gelme-
! leri ili olunur. 1160 
! miiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilm 

:········ Abone şeraiti ........ : 
l Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alta aylıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. j 
i P. BasımeYi. • 

i gazeteye ait yazılar için i 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin- j 
! lar için idare müdürlüğün~ ! 
! "Düracaat edilmelidir. i ................................................ 
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MEHMET GÜRER 
TECiM EVi 
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Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

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

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

MARKONI radyo 19.!J9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini saııın müşterileri~ize iftiharla bildiririm. 

,. 12 ay veresiye satış -
1----~--..-.ı--------mmm--..,.. ______________ _. __ ._....._ __ .... ; 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
vrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 

• 


