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İzahnameden 
Öğrendiklerimiz 

O. Becerik 

Vilayetimiz umumi meclisi ge
çen perşenbe günü ilk taplantısını 
yaparak çalıımalarına başladı. 
Yarıdan bir fazlası yeni Azalar
dan teşekkül eden umumi mec
lisimizin, vilayetin mali inkişafı 
ve ehemmi mnhimme tercih ede
rek viliy~tin enerjisini mühim 
işler üzerinde~ teksif etmek hu
susunda daha evelki meclislerin 
kabul ettiği prensibi, çalışmala
rına. mesnet yapacağına şüphe 
etmıyoruz. 

Meclisin, daha ilk toplantısın· 
d~ gösterdiği fikir birliii, gCS
nul beraberliği, bilhassa izahna
me ve mütalaaname üzerinde 
söz alan ve bunlar da yapıldığı 
bildirilen iflerden ziyade yapı
lanların meıkut geçildiğini te
barüz ettiren Ali Riza Fiti
lin ıözlerine ittifakla iştirak 
ve şlikrao duyguluını izhar 
etmesi milli birlik ve bUtünlll· 
gün her yerde, her itte tezahür
lerinin umumi bir ifadeıi, mil· 
li emniyet ve itimat hiıleri· 
nin bir nişanesidir. 

Bu itibarla yeni meclisimizin, 
hbayıo açılış nutuklarında iıa
ret ettikleri gibi umumi imar 
proğramında, mllıpet işler ba· 
ıarılmasını temin edecek teksif 
fikrini esas olarak kabul ede
ceğine emin bulunuyoruz. 

Umumi ~mecliıin yapacağı 
proğramın, tam olarak tabak· 
kuk ettirileceğine geçen yıl bilt· 
çesinin % 95 tatbik olunması ve 
vilayet gelirini seneden seneye 
yükselmekte devam ettiği öğ
reten müsbet rakamlar en beliğ 
bir misaldir. 

Viliyetin munzam tabsisatile 
birlikte 808856 lira olarak teı
bit ve tastik olunan 937 mali 
bütçesi, haliye ve sabıkadan 
816728 lira tahsil edilerek yüz
de on fazlasiyle tahakkuk etti· 
rilmiştir. 

914402 lira olarak tahmin o
lunan 938 mali bütçesi ise 937 
mali yılından devrolunan 3

1

8500 
lira ile 952902 lira olarak tas
dik olunmuştur ki bir evvelki r'· nazaran 136174 lira fazla-
ık •rzetmektedir • 

içinde bulunduğumuz senenin 
Yedi aylık tahsisatı ise, geçen 
•enen· 
33101

10 .aynı aylar tahsilatından 

1. 
7 lıra fazlasiyle 492 278 

ırayı bul ' 
netice b muıtur. Bu çok parlak 
minden uf yıl .biltçuin de tah 

k azlaaıyle bir milyona 
ya ın tabailltl k 

a apanacam hu-susunda bu · •· 
. . sütunlarda evvelce 
ızhar ettığimiz tah . 

1 
. 

. b t' . . mın erdekı 
ısa e ımızı gösternıekt d' 

B t. d e ır. 
u ne ıce en. aldığımız ilham 

ve kuvvetle Tıliyetirnizio 939 
mali yılı gelirinin bir m'l 
a~acağını kaydedebiliriz. ı yonu 

Umumi meclislerimizin, büt 
o ı· · . çe 
~e ırını tahminde gösterdikleri 
~sabet ve m!tırafları niıbetinde 
ıbraz ettikleri titizlik, yeni mec-

P AZARTESIDEN BAŞ -:A HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi 

Yurtta yeniden 158 
Halkevi açılacak 

Başvekil ve C. H. P. genel başkan ve
kili Dr. Refik Saydam 19 şubat pazar 
günü bu münasebetle nutuk söyliyecek 

Mahallerinden yapılan teklif
leri tetkik eden C. H. P. Gen
yönkurulu, bu yıl 158 Halkevi 
daha açılmasına karar vermiştir. 

Bu Halkevleri, Ankara Hal
kevinde 10 Şubat Pazar günü 
Başvekil ve C. H. P. Genel 
Başkan Vekili Dr. Refik Say
damın bir nutkiyle açılmış ola· 
caktır. 

Açılacak Halkevlerini ve bu 
evlerin bulundukları vilayetleri 
alfabe sırasiyle neşrediyoruz : 

Adagide (lzmir ), Adilcevaz 
(Bitlis), Adagüme (fzmir), Akalan 
(Denizli ), Akçabat (Trabzon), 

:Akise (Konya), Alaca (Çorum), 
Alaçam (Samsun), Alibeyhüyüğü 
(Konya), Alucura (Giresun), A
raklı~ {Trabzon) Argıthan (Kon
ya), Arslan (İçel), Atabey (Is-

parta), Bademiye (İzmir), Bakır Fevzipaşa ( G. Antep), Gercüş 
(Manisa), Başmakçı (Afyon) Bayat (Mardin), Germencik ( Aydın ), 
(Afyon), Bekilli (Denizli), Be- Göksun (Maraş), Gölköy (Ordu) 
şikdüzü (Trabzon), Beypazarı Gölmarmara ( Manisa ) Gönen 
(Ankara), Beyşehir (Konya] bir- ( İapart ), Gördes ( Manisa ), 
gi ( İzmir ), Bozdoğan ( Aydın ) Görele ( Giresun ) , G. Ha. 
Bucak (Burdur), Bulancak (Gi- cıköy (Amasya), Güneydam (De 
resuo), Bulgaz (Kütahya), Bün- nizli), Gürsu (Bursa), Gürün (Si-
yan (Kayseri), Cimin (Erzincan), vas), Haçalar (Denizli), Havsa 
Çihanbeyli (Konya), Çal (Deniz- (Fdirne), Havza (Samsun), Ho• 
li), Çay (Afyon), Çerkeş (Çan· naz (Denizli), Hopa (Çoruh), 
kırı), Çermik (Diyarbakır), Çivril Horsunlu (Aydın), Ilgaz (Çankı· 
(Denizli), Çığıl (Konya), Çoğu rı), Ilgın (Konya), lncehisar (Af 
(Afyon), Çumra (Konya), Daren- yon), İnönü (Bilecik), İpsala (E-
de (Malatya), Demirköy (Kırk- dirne), Kadıköy (Denizli), Kale 
lareli), Derbent (Konya), Oerçi· (Denizli), Karacasu (Aydın), Ka-

( rahallı (Kütahya), Karamanlı 
ne Afyon), Dere (Konya), De- (B d ) K (A d ) 
·k (M d. ) D w ur ur , arapınar y ın , 

rı w ar. ın , oganbey (Konya), Karapınar (Konya), Karayaka 
Doganhısar w (~~nya), Oemireli I (Tokat), Kaymakçı (İzmi~), Kay· 
(Çankırı), Egrıdır (Isparta), Emet j narca ( Kırklareli ). Keçibur-
~ahya), Ermenak (Konya), Sonu 2 inci aayfada 

Viliyet umu~ me~lisleri·--lngillere 
-·-

Atatürkün aziz hatırasını anarak açıldı Büyük elçisi şere
~nka~a 11 - Memleketin bir çok yerlerinde Vilayet Umumi fin'e ziyafet verildi 

Meclıslen yıllık toplantılamu valilerin başkanlığı-da yapmaktadır-
lar, Ankara, 11 (A.A) - Memle-

Aldığımız haberlere göre bu münasebetle halk mümessillerinin ketine avdet etmekte olan in-
iki dakika ayakta susmak suretiyle Atatürküo yüksek hatıraları· 
nı~ taziz edildiği ve reisi Cumhur Milli Şef İnönüne tazim ve 
baglılık telgrafları gönderildiği bildirilmektedir. 

- . 
Minorka adası Franko askerleri tara
fından işgal edildi. F ranko kuvetlerini 

adaya İngililiz gemileri götürdü 

giltere Büyük eliçi"İ şerefine dün 
akşam Hariciye vekilimiz tara
fından büyük bir ziyafet veril
miş, bu ziyofette Maliye ve Na-
fia vikillerimiz de hazır bulun-
muşlardır. 

~·~<+•-

Balkan antantı 
konseyi toplanıyor 

••• 

Sayııı : 100 Para 

Dr. Aras. 
lngiliz kralı tara
fından kabul edilCli 

----- l 
Ankara 11 (A.A.) - Londrt 

bit yük elçimiz doktor J evfile 
Rüştü Aras dün İngiltere kra·· 
lı t;lrafından kabul · edilerek 
itimatnamesini takdim etmiştir. 

-~.=<--

B. Eden ne diyor 
Loodra 11 - Milletler. c~mi

yetine müzaheret komisyonun 
Liverpolda yaptığı bir toplantı·. 
da eski hariciye nazırı B. Eden 
şu beyanatta bulunm~ştur:. 

"Endişeli devir başliyor. ~µ
nunula beraber iyi iki alamet 
belirmiştir. Birincisi ' lngilterenitt 
Fransa hakkındal{i battı hare~ 

keti etrafinda B. ~emberlaynın ~ 
avam kamarasındaki bayanab, 
ikincisi İngiliz ordusunun gün- . 
dan güne kuvvetlenmesidir. 
~ . 

Filistin · konferan-
sında inüspet' gö
rüşmeler yapılıyoı: 

eee 
Londra 11 (A.A.) - Lontira

da toplanmış olan Filistin koii· 
fran•nnda Filistin Araplarını tem-' 
sil eden Müftü Masasım · pafti.! 
lerinio tek grup olarak konfe:· 
raosa iştirak etmeği l<ararlaş• 
tırmı.Jlardır. 

Konferaasta dünden itibaren • 
müsbet görüşmelere başlaomışftr. 

Londra 11 - Bura<ia toplan- · 
mış olan Filistin konferansının bu· 
günkü içtimaında. arap heyeti · 
Cemal efendi Elhasan beyanatta 
bulunarak arapların istedıklerini 
şöylece izah t<tmiştir: 

1 - Arapların memleketle' 
rinin tam istiklalinin tanınmall 

2 - Filistinde bir yahudi 
yurdu teşkilinden vazgeçilrn,eai 

3 - Mandanın feshini ve·man· 
danın yerine Irak muab~~esinc 
mümasil bir muahede aktı 

4 - Yahudi mubııcilerine ve 
yabudilere arazi satılmasına der-
hal nihat ver.itmesi a.a. Paris 11 (A.A.) - İspanyada Farnko kuvvetleri Fransız hudu

d~na varmışlardır. Hudut kapanmıştır. Frankistler ayni zamanda 
Mınorka ~d.asını da işgal etmişlerdir. Bu işgal kuvveti bir İngiliz Papa öldü 
harp gemısıyle adanın merkezine gelmişlerdir. 

Aokara 11 (A.A.) - Balkan 
antantı daimi konseyi bu ayın 
yirmisinde Bükreşte toplanacak-Italyan gazeteleri Franko kuvvetlerinin b.u adaya İtalyan le1'i- Roma 11 (A. A.) - Papa bu 

1 t sabah ölmüştür. ~o~~~m yardımı ~makıızın ve ay~ zamanda bgiliz gemi~ri~n =-=ı=r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ışbırl~gıyle vazı yed etmesini hiddet ve tehevvürle karşılamaktadırlar. 

Bır Londra telgrafına nazaran İngiltere ile Fransa Burgos 
hükümetini bukukan tanımağa hazırlanmaktadırlar. 

Barselon 11 - Tebliği resmi: Katalonya ile Fransa hududu 
arasındaki arazi tamamen işgal edilmiş ve Katalonya harbi niha
yet bulmuştur. 

lisimizin de dÜıturu olacak ve 
icra makamının tavsiyelerine 
uyarak ehemmi mühimme ter
cih ve tahsisatı en mühim ih-
tiyaçlara tahsisi suretiyle önü
müzdeki ıeneler daha müsbet 
ve daha verimli eserler başarıl
mi\sını temin edeceğine kaniyiz. 

İzahnamenin \evazuyla ifade 

ettiği müsbet neticelerden öğ
rendiklerimiz bunlardır. 

Vilayetin on dokuz aylık ba
şarıları kaydeden kısımlarını ayrı 
bir yazımızda teşrih edeceği-

mizi kaydederken; yeni umumi 
meclisimize verimli başaaılar 
dilemekle saadet ve sevinç duy
duğumuzu ilave ederiz. 

Had ise/erden ilham : 

1~anrı taksimi 
Geçen g n cumhuriyet gaze

tesinde bir yazı okudum ve bir 
resim gördüm . 

Develi kazasından gönderi
len bu yazıda Orta mektep bi
nasının üst katının kullanılma
dığından dolayı harap olmak ü
zere olduğu şikayet ediliyordu. 
Yazının üstündeki resim de şi· 

kiyete mevzu olan mektep bi· 
nasını gösteriyordu. 

Binaya haktım. G .ılatasarayın 

küçük bir nümuncsi · ~enecek 
kadar ona bennziyor. iki katlı 
ve Develi için pek biiy•ik.. Yüı 
kırkbin liraya malolmuı. Bu bi-. , 
na bizim ols11 hemen lise yap~t-
dık. . 

Allah bu mektebi Develiye 
bağışlasın ve harap olmaktan 
masun kılsın. 

Fakat garibime giden şu ol
du. 

Devamı 2 inci ıahffedo 



lbayımızın umumi meclis 
toplantısında okunan 

izah namesi 
-2-

S6ke • Kuıadaıı yolu - 9,80 
untim açıldıitnda bir menfez 
tamir dilmiı ve 33 lira ıarfe· 
dilmiıtir. Sölie, Kemer, Ortak· 
lar yolu 573 metre tul teıviyei 

turabiye, 644,58 metre ıoıe, 
291,65 metre kaldırım, 4 beton 
kapnı laıa, 495,90 metre mikap 
toprak hafn, 691,61 metre mi· 
kip taı ihzan yapılmıt ve 6360 
llra 30 kurut aarfedilmiıtir. 

Aydın, Çine, Muğla yolu 
4474, 77 metre tamiratı eaaıiye, 
S252,60 metre murabbaı kaldı· 
nm lnfa11, 7 menfezin duvarla
n inıaıı, 14 köpril tamiratı 630 
metre miklp kaya hafrı, 1264 
metre miklp toprak hafn, 3945 
804 metre miklp ariyetten imli 
yapılmıı, 350 metre mikip tat 
llıur edilmit ve 32818 lira 11 
kuruı aarfedilmiştir. 

Nazilli, Bozdoğan yolu 465,43 
metre murabbaı kaldırım, 32 
metre miklp kaya bafrı, 24 
metre miklp arıyetten imli ya• 
pılmıı, 513 metre miklp kırma, 
1565 metre mikAp ham taı ih· 
ıar edilmiı ve 350 lira 72 ku
ruı ıarfedilmiftir. 

Koçarlı, Karapınar yolu 346 
metre murabbaı kaldırım, 889, 
089 metre miklp ariyetten im· 
il yapılmıt, 9 lı6prii tamir edjl-
mif TC 6470 lira 67 kuruı sarf 
edilmiftir. 
Kuıucak, Karacaıu yolu 5 

kısprll tamiratı, 888 metre mi· 
klp toprak hafri yapılmış ve 
502 lira 47 kuruı ıarfedilmiıtir. 

Sultanhisar. Yeni pazar ryolu 
1336 metre murabbaı kaldırım 
673, 061 metre mikip ariyetten 
iıall yapılmlf ye 1196 lira 69 
kuruı ıarfedilmittir. 

Nazilli, Alaıehir yolu 1200 
teıTiyel turabiye, 312 metre 
murabbaı kuru duyar. 5807 
metre miklp kaya hafrı, 6127 
metre miklp toprak hafri, 1248 
metre miklp ariyetten imli 
yapılmıı Ye 5093 lira ıarfedil
mifijr. 

Aydın, Tire yolu S köprü ta· 
mir edilmif, 342,200 metre mi· 
kip aldınm, 1669 "metre mikip 

toprak bafrı1 1611,077 ariyetten 
imli yapılmıt ve 1535 lira 18 
kurUf aarfeclilmiftir. 

Aydın, Fata yolu 663 metre 1 

dkip kaya hafrı 4320 metre 
miklp toprak hafrı yapılmıf ve 
134-4 lira ıarfedilmif tir. 

Akçay, Baiaraıı, Yenipazar 
yolu 200 metre imli 476 metre 
mikAp kaya hafrı 2568 metre 
miklp hafrı 12 metre mikap 
ariyetten imli yap1lm11 ve 936 lira 
aarfedilmiştir. Muhtelif yollarda 
mllteferrik adi tamir yapılmış 
Y• 3960 lira sarf edilmiştir. 

7 Eylill mektebi doğraDla ak
pmı, Bozdoğan okulu doğrama 
akaamı, Çine okulu iatikllk ve 
bir k11ım inşaat, aracaıu oku
lu bir kııım inıaatı, Kuyucak 
okulu infaat ve bütün mektep· 
ler için demir. çimento mübaya· 
aıı olarak 18299 lira 32 ku111J 
aarf edilmif tir. 

Hastahane için bütçeye ko
nulan 6691 lira emanet ıuretiy
le yapılan hastahane inıaatına 
tamamen aarfedilmiştir. 

Üçüncü kısım kültür işleri: 
Bu kısma ayrılan 241729 lira 

2 kuruştan 232967 lira 3 kurut 
ıarfedilmiş ve 8496 lira 99 ku
imha edilmiştir. 

Bütün okulların ihtiyaçlarına 
aağlandığı gibi öğretmen maa
ıatı da muntazaman tediye edil 
miştir. Öğretmenlerin alacakla· 
n olan techizat ve harcirahları 

bu yıl bütçesiyle kapatılmıf ve 
mesken bedellerinden bir taksi
di daha ödenmiştir. 

32 okulun adi tamirat faslı 
ile çatı, cam, kiremit,· boya, ta· 
ban, ıaçak ve çerçeve gibi en 
ehemmiyetli noksanları gideril· 
mittir. 

540 adet sıra 20 adet ders 
levazım dolabı, 30 yazı tahtası 
yapbrıldığı gibi 990 lira 50 ku
ruşluk dıvar ders araçları lev
haları alinmıı ve bu la vhalar 
üç beı sınıflı şehir ve köy okul· 
!arının ihtiyaçlarına göre tevzi 
edilmittir. 

Bütçede mevcut 1600 lira ile 
de teferruatı ile beraber 80 
adet halk tibi sobası alınarak 
bir kısım mekteplerde odun ye· 
rine maden kömürü yakılmağa 
başlanmıştır. 

Dördüncü kısım ziraat ve 
baytar işleri : 
Ziraat kalemi, fidanlık ve 

baytar işleri için 22644 lira 50 
kuruş ayrılmış ve muhtelif işler
de 17442 lira 26 kuruı sarfe
dilmiş 5.262 lira 24 kuruş imha 
edilmiştir. 

imha edilen tahsisat Bozdo· 
ğan ziraat muallimi ve Çine 
baytarı ve fidanlık memurlarının 
maaşları olup tayin edilmedik· 
lerinden imhaya mecburiyet ha
sıl olmuştur. 

Ziraat işlerinde bilhassa yeni 
fidanlığa ehemmiyet verilerek 
burada yeni ve modern ziraat 
usulü tatbike başlandığı gibi 
yeni fidanlar ekilmeğe başlanıl· 
mış ve eski fidanlıkta yetişen 

fidanlardan satııa kabiliyetli 
olanlar daimi encemence takdir 
edilen ufak bir bedel karşılığı 
halka tevzi edilmiştir. 

Baytar işleri : 
937 senesinde evvelki senele· 

re niıbetle daha verimlidir. 
Barkon entraks, uyuz, çiçek, 

yanı kara gibi hastalıklar zuhur 
eden mıntakalarda 6024 hayva· 
na ıerum ve aşı tatbik edildiği 

gibi 1862 baş hay.-ana da ihsa 
ameliyesi tatbik edilmiş ve ay
gır deposunda mevcut 8 at 3 
merkep aygırına Aydın, Nazilli, 
Söke sıfat istasyonlarında atla· 
ra 347 ve merkeplere 151 kıs
rağa sıfat yaptırılmış ve damız · 
lık 125 yavru görülmüştür. 

Bir hayvan ameliyattan ölme
ıinden doliyı tazminatı veril
miştir. 

Hayvanların iaşeleri de tama
men temin edilmiştir. 

Prof. Dr. Veigand 1 

207 dönümlük bir araziyi 
hükumetimize hediye 

ediyor 
Evvelce Sökenin Milit ve Di

dim harabelerinin bulunduğu 
sahada 207 donümlük bir arazi 
almış bulunan Almanya arkeolo
ji mutahassısı profesör doktor 
W eigand mezkür araziyi hükfı
metimize teberru edeceği alaka
dar makamca öğrenilmiştir . . 

Bu iş için, vilayet; maarif ve· 
kaleti ile muhabereye girişmiş 

muhaberede mezkür arazinin 
lzmir müzesi namına tapu· 
ya raptı için, profesör W ei
gand'ın veya bir vekili ka
nunisinin ve_ İzmir müzesi namı
na da müze müdürü veya bir 
tahriratla Sökeden birisinin tev
kil · edilmesinin; birisinin hibe 
diğerinin de hibeyi kabul etti· 
ğini mütekabilen bildirmesinin 
lazım geleceği zikredilmiştir. 

Muamelenin tekemmülüne ça
lışılmaktadır. 

Jandarmada : 

Hakaret 
Koçarli nahiyesi dede köyün· 

den olup Karpınarda oturan 
Hasan oğlu 319 lu Ahmet de
mir sarhoş dolaşırken nahiyede 
devriye gezmekte olan· Karakol 
kumandanı Talip onbaşıya ve 
mahalle bekçisine tahkiramiz 
sözlar sarfettiğinden ve hamil 
bulunduğu destere bıçağiyle Ta
lip onbaşıyı öldürmek kastiyle 
üzerine atıldığından yakalanmış 
ve hakkında adli muameleye 
başlanmıştır, 

--)-QJO<--
Tanrı taksimi 

Bat tarafı birinci • ahlfede 

Biz burada mektep binasının 
güçüklüğü ve talebenin çokluğu 
yüzünden sınıflara yüzer çocuk 
doldururken Develi kazasında 
mektebin bir katının kullanılma
dığından dolayı harap olmasın
dan şikayet ediliyor. 

Hocanın hikayesi meşhurdur : 
Hocaya C" Şu cevizleri bize 

taksim et! demişler. Sormuş: 
- Allah taksimi mi; kul tak

simi mi yapayım? 
- Tabii Allah taksim ..• 
- Peki öyle ise, al sen şu 

üç cevizi, sen de beş danesini 
sen de iki danesini, sen de ge
ri kalan hepsini. 

Bu taksimden kendilerine hiç 
bir şey verilmiyenlerle üçer 
beşer cevizle çırak çıkarılanlar 

itiraz etmişler. 

- Hocam bu ne biçim tak
sim böyle? 

Hoca fütursuz ve ciddi cevap 
vermiş: 

- istediğiniz allah taksimi 
işte ! O da kimisine az, kimisine 
çok, bazısına pek çok verir ve 
bir kısmına da hiç bir şey ver-
miyor. . 

Lakin ne olursa olsun şu dün 
yada kimseyi . memnun etmenin 
imkanı olmadığına bir daha 
inandım. 

Var olanı da şikayetçi, yok
olanı da .. 

Zahir nizamı alem böyle ku· 
rulmuş .. 

V.H. 

O omobil kaZası 
Ehemmiyetli yaralanma hadisesi yoktur 

Çine 1 numaralı ve Ali 
Akkanın idaresinde bulunan 
Kamyonun evvelki gün Karapı
nardan Aydına gelmekte iken 
Dede kuyusu mevkiinde karşı· 
sına ansızın 3 şahıs çıkmış ve 
ıoför Ali Akkan bu şahısların 
ne tarafa çekileceklerinde mü· 
tereddit olmalarından şaşırıp 
muhakkak bir çiğnenme hadise
sine sebebiyet vermemek için 
dümeni sağ tarafa çevirmiştir. 

• 

Dümenin çevrilmesi üzerine 
bahçe duvarına çarpan otomo• 
bil de sağ tarafa devrilmiştir. 

Otomobilde bulanan şoför 

ve muavin dahil, 8 kişide ha· 
fif berelenmeler varsa da ke· 
narda oturan bir kadının oto· 
mobilin o tarafa devrilmesi ile 
altında kalan eli biraz ağırca 
surette ezilmiştir. 
Kadın hastaneye kaldırılmış

tır. 

Ruhsatsız yapllan bir 
ev.yıkılacak 

Zafer mahallesinden yapıcı 

Aksekili Mehmet çavuşun yapı 

yollar kanunu ile umumi hıfzıs· 
sıha kanununa aykırı ve ruh· 
sahız ev yaptığından hakkında 
kanuni muameleye tevessül e· 
dildiği ve bu evde izinsiz [iskan 
teşebbüsünde bulunduğundan 
polis .ve zabıta memurlan tara
fından içeriye· koyduğu eşyanın 
boşalttırıldığını evvelce yazmış · 
tık. 

Beledi) e yapı ve yollar kanu· 
nunun 13 cü maddesi "Ruhsat-

Yurtta 
Yeniden 158 halkevi 

açılacak 
Battarafı 1 icl ••yf ada 

lu ( Isparta ), Kelkit ( Gü
müşane ), Kılavuzlar ( Aydın), 
Kırcasalih ( Edirne ), Kızılhi· 
sar ( Denizli ), Korkuteli ( An· 
talya ), Kozan (Seyhan ), Koz
lu ( Zonguldak ), Kula ( Kon-
ya ), Ladik ( Samsun ), Lice 
( O. Bakır ), Manastır ( Kon
ya ), Mandıra ( Kırklareli ), 
Mahmudiye] ( Eskişehir ), Mar-
maris ( Moğla ), Mecitözü ( Ço· 
rum ). Mepavri ( Rize ), Mesu-
diye ( Ordu ), Midyat ( Mar
din ), Muradiye ( Manisa ), Ni-
zip ( G! Antep ), Of ( Trab· 
zon ), Oartakarviran ( Konya), 
Osmancık (Çorum), Osmaniye 
(Seyhan), Paıar (Rize), Pazar· 
cık (Bilecik), Pehlivanköy (Kırk
lareli), Pınarhisar (Kırklareli), 
Pirlerkondu (Konya), Plümür 
(Tunceli), Bütürge ( Malatya ), 
Saiteli (Konya), Sargune (Trab· 
zon ), Sarayköy ( Konya ), 
Sarıköy ( Manisa), Seydişehir 
( Konya ), Sinir ·( Afyon ), 
Soma ( Manisa ), Sultanhisar 
( Aydın ), Sücüllü ( Isparta ), 
Süller (Denizli), Sürüç (Urfa Sür-
mene (Trabzon), Şaphane (Kü
tahya), Şirvan ( Gümü~hanel), 
Şirnak (Siirt), Şuhut (Afyon), 
Tavşanlı (Kütahya ), Terme 
(Samsun), Tutak (Ağrı), Tuz· 
lukçu (Konya), Ulubey (Kütahya) 
Üsküp (Kırklareli ), Viranşehir 
(Urfa), Yayaköy (Mainsa),Yeni· 
pazar (Aydrn), Yenişehir (Bursa 
va (Denizli), Yorma (Trabzon), 
Zara (Sivas), Zeyve (Denizli), 
Palu (Elazığ), Bayramiç (Çanak 
kale), Kemah (Erzincan), Kızıl· 
cabölük (Denizli), Evikler (De-

• 

name almadan~ başlanılan yapı· 

ların derhal durdurulacağını ve 
yapı mahzurlu bulunur ve fyapı 
yollar kanunu hükümlerine uy· 
gun görülmezse yıktınlacağını,, 
emretmektedir. 

Ôğre~diğimize göre bu evin 
islihı mümkün görülmediğinden 
belediye daimi encümeni yıktı
rılmasına karar vermiş ve bu 
kararını yapı sahibi Aks~kili 
Mehmet çavuşa belediyece teb· 
ligat yapnlmıştr. 

Vi~ayetin 
----.--

Çekirge mıntakaları 
tesbit edildi 

Mıntaka mahsullerine öteden 
beri pek çok zararları görülen 
çekirgelerle yeni yılda da mü
cadele işine girişilecektir. 

Şehrimiz ziraat dairesi vilaye
tin çekirge sürfeleri bulunan 
mintakalarını bir kroki ile teı

bit etmiştir. 
Bozdoğan, Çine ve Söke mın

takalarile Aydın ziraat mınta

kasında çekirge bulunan ara
zinin heyeti mecmuası 442,6 
hektar kadardır. 

Krokinin bir sureti ziraat ve
kaletine gönderilmiş ve mUca" 
dele için tahsisat istenmiştir. 

İncirlerde 
Kanlı basur görüldü 
Vilayetimizin incir mıntaka" 

tarının bazılarında, incir mahsul ... 
lerimizio nefaset ve harici gii" 
güzelliğini haleldar eden kanlı 
basur görülmüştür. 

Ziraat dairemiz bu nevi bastıt 
sahalarını bir kroki ile tesbit 
etmiş ve bir suretini vekalete 
göndererek mücadeleye giriŞ" 
mek için tahsisat istemiştir. 

Mücadelenin verimii olınasıo• 
lemin için esaslı tedbirler ab11" 

makta ve incir mahsullerioıiıi0 

haleldar olmaması için bu işe 
ehemmiyet atfedilmektedir. ~ 

nizli), Akdağmadeni ((Y ozgat)ı 
Boğazlıyan (Yozgat), Sorgıı" 
(Yozgat), Şile (İstanbul) U1tıb0' 
lu (Isparta), Sütçüler (lspartıt)ı 
Senirkent (Isparta). 



SA YJ ı 453, , 5 h r 
DAMLA DAJ!LA ' 

Tuıiaf değil mi? _._ 
lo•aolarda garip haller var

clar. Bu ıarip haller, hazan biraz 
acı ile karııır. Bunları .. yıp 
dakmete buradaki •iltunum klfi 
ıelmez. 

Yalnız ıoa giinlerde duydum. 
Baııa biraz tuhaf ıeldi amma, 
bilmem ıiz ne deniniz ? 

Oldukça ihtiyar, buaa rağ· 
men zinde bir aclaai tanwım. 
işinde, ıilctınde çalıfll', kannır 
iki evli olduğu ve çocukla bu
lunduğu halde zannederim, OD• 

ları geçindirip ıider. 
Bu adamcatu:ın yetiımiı iki 

çacuğu, ilk karııındandır. Ço
cuklar; kllçllklük çağını çoktan 
atlatmıf ve gençlik demine er· 
miı bulunmaktadırlar. 

Tubafhk bu ya!. Nerede ol
·~ . kendisini gösterir.. Şimdi 
hızım bu zinde ve d. d"'
'ht' b ım •• 1 ıyar; u çoc:aldan ikinci kan· 
~dındı.n malı ıaymak heves ve 
ı ıasındadır. 

y f . 
l k b lfmlf çocuklanaın, azana-
1 akkının Oıerinden alınma11 

m .. eselesi, kadıncağızı flU geçim 
dunyaıında haklı olarak mllte-
vekkil ve ıabur bulundurmak
tadır. 

~ilmem; çoluk çocuk meae
lesı; menkul veya gayri menkul 
bir mıl meselesi midir ki, aza
naıı hayatta ve babalarının di
ğer arı.. ile beraber ayni mq-
ru ve makul tartlar içerininde 
Y~ıamakta iken, diğer kadıaa 
hı be yahut fer ağ edilıin veya 
intikal ettirilsin 1. 

5 

Öz anayı; etrafı kendi lehine 
avlamak ıuretile her türlii hak 
ve vecibeden mabrm bırakmak 
iıtiyerek, çocukların ikinci ka
dının olduğuna ıahit toplamağa 
kalkan bu ibtiyann hareketine 
gülmek mi, ağlamak mı lazım 
bilmiyorum. 

Böyle meıeleler, o ailenin 
ileriıi için çok derin yaralar 
hazırlamağa mlisait meseleler
dir ~i,, içtimai bayatta, (bu tart· 
lar ıçınde) misline ender teıa· 
düf edilir. 

Diğer taraftan, gençlik çağı
na ulaımıı bulunan çocukların 
bu~a n~s!l ve niçin tahammül 
ettıldennı bilmemekle beraber 
knablr hakkını bu mesele nı
c ukİd~ . 0 kadına nasıl ödiye· 
e erını düşünllyorum. 

Ve Adeta içim sızlıyor!. 
Çiğdem 

as 

ilin 
Aydın Belediye Reis

liğinden : 

9 Bele~iy~ . meclisinin 10 ıubat 
0~9 ta~ıhlı ıçtimaında ekseriyet 
b rna;ıgından toplantıoın 13 şu
d at 39 pazartesi günü saat 20 

e yapılacağı belediye kanunu-
nun 68 . . dd illu 

1 
ıncı ma esine tevfikan 

e o unur. 

ilin 
K6tk merk . . . 

trikle ayd 
1 
ez nahıyeıının elek-

b . ın atılmasına köy ida-
re eyebnce k 
den llizum gll 111arar verildiğin

ur\I en pr . . 939 
senesi 20 b 0 Jenın 

fu ahnda 'h l . 
pılmak üzere ü ı a eaı ya-

nı nakasaya ko-
nulmuıtur. Arzu ede 

1 
. 

Üh d
. 

1 
. . n e ektrık 

m en ıs erının K6ık b 
daireıine müracaat mu tartık 
ilin olunur. etmeleri 

K6ık nıuhtarı 
5, 8, 12, 16 

AYDIN 

Yiliıef sağllk komis
yonunda v en 
sıhhi kararla 

Gazetemizde neşredip laalkımzzın oe hag11an sahiplerinin 
nazarı istifadesine kogacalımısı ~oelce gHIÜ'lıını~s Vildget 
•allık komisyonunun kararlarını aşağıda a*aen ıid.r1Joru%. 

31/11939 Gün ve 14-2857 sa- ve pereva•tlf olarak emin bir 
yılı tebligatı umumiyeye tevfi- •tı veya seruauaan elde bulun· 
kan viliyet dahilinde şap haı· maması bilakiı telkihi billüzum 
talığının ıandürOlmesine,• matuf ile baatahtm yayılmak mecbu-
alınacak tedbirleri kararlqtır• riyetinde kalması ve fazla ola· 
mak üzere viliyet sağlık komis- rak virusiyetin teneyvü ve uzun 
yonu toplantıya çağırılmıt ve müddet hayyaDlar araımda gizli 
10/2/939 tarihinde ilbay Özde· k~m11ı v~ haatalığın sirayetio-
mir Gündaym baıkanlığında top- de viliyet dahilinde pek mebzul 
larnarak memleketin hıayatı it· bulunan yahani domuzların da 
leri meyanında ön safta yer alan blylk bir rol oynamaaı ve has· 
salgın hratalık mevzuunu tezek· tahjm uzun bir muafiyeti olma· 
kür etmittir• Yapılan koauıma maıı gibi kimsenin elinde olmı· 
netlceti. yan prtlar dahilinde hastalığın 

A - Villyetia lhayvan:ibra· önlenmesinin mümkün olmadığı 
catının temiz mahallerden ge- ve binnetice bu baıtalıkla mem-
lip hayvan paıarlaniidaA'iiıaU:- leliet dahilinde yapılacak mil-
lar anaıntlaa tedarik edilenle- cadelts için daha emin ve mem-
rin bermuclbi emir 5 gtın ibti• leket prtlarına uygun mücadele 
yat karentlneline tibi tutularak pltilleriuin bulunmasının icap 
kapalı veAitle bOyük tehir mez· ettiif; neticesine varılmıştır. 
babalanna ıeykedilmekte ol· BiıtUa bu mGıknlleri göz önün-
dutu. de tutarak eldeki neticdi bir 

_ B - !Hayvani maddelerin mtıcadele yapabilmek için be-
dabi hastalıktan bulaıık olmıyan hemhal viliyet veteriner teıki-
yerlerden mlltedarik olmak şar- litının takviyeıi icap ettiği ve 
tiyle kapalı 'esaitle ihracatının bu maksatla biri merkezde di-
yapılmakta olduğu, ğeri Nazilli, Çine, 1'aracasu 

C - Hastalığın türkiyemizin ilçelerinde iıtibd..., edilmek 
Çerkeı • ~nkara - Afyon battı- tlzere daimi olarak 4 sağlık 
nın doğusunda liken bu hattın memuruuua müstacelen tayin 
babıına geçmemeıi için bakan- ve izamın• kati zaruret oldağu 
lığın 25/2/938 gün ve 36 sayıla anlatıldığılldan keyfiyetin ba-
ve yine 3115/938 gün ve 6629 kanlığa anı muvafık g6rlllmnı-
numaralı umumi emirleri dahi- tür. 
linde icap eden tedbirler saihk Villyet dabinde hastalığın 
komisyonumuz mukarreratı da- ıllratle söndürülmesine matuf o-
hilinde evvelce viliyetçe alına- larak idare, inzibat makamla-
rak.tamamen tatbik ettirilmiı rile halkın tatbikiyle mükellef 
olduğu, ve bu müddet zarfında olduğu itlere ait a9ağıdaki mad-
Ziraat vekllctince her on bet delerin behemmehal tatbiki icap 
günde bir neıredilmekte olan eder. 
haıtalık bülteninin 18 inci 1 - 9/1/939 tarih Ye 42 nu· 
ve mütekaddem nüshaların - maralı Mülhakat idare teşkili· 
da Aydına civar vilayetler '- tına bildirilen ve bir örneği 
deJhHtalıkl vakaıı g6sterilm~- Aydın gazetesinde ne9redilen 
diği halde ~21111/938 gününde hastalığın ihbar ve ıurcti teda-
Aydında hastalığın infilikı gö- viıi hakkındaki tamimin tekrar 
rillmnı ve yapılan araştırma ne· köy ihtiyar heyetleri vasıtasile 
ticeai baıtalığın Salihli tarikile halka duyurulmaıının tamimine. 
Tire istikametinden kaçak ola- 2 - fıbu tamimin bütün köy 
rak gelen her hangi bir portörle ihtiyar heyetlerine tebliğ edil· 
bula9bğı anla9ılmı9br. diiine ve bir örneğinin verildi-

Hastalığın silratle önlenmesi ğine dair nahiye mfidürlerinden 
için .İcab eden tetbirler alınmıı makbuz istenilmesine ve bu iı-
ve fılbal blltün kaza çevreıinde lerden nahiye müdürlerinin dahi 
taranması neticesi evvelce teı- mrıtakalanndaki hastalığın ıi· 
bit edilen yerlerden başka tek rayet seyir ve intişarından bili 
bir mihrak bulunamamış olma· kaydu şart mesul bulundukları· 
ıına göre hastalığın tevkif edil- nm bir defa daha hatırlatılma· 

diğine kanaat getirilmiş iken sına, 
bilihara Denizli mıntakasında 3 - Kordonların sıkı surette 
bu haıtalıkla bulatmlf olmasında muhafazalarının mahalli zabıta 
bizzur kışlak hayvanlarla Nazmi ı kuvvetlerile tahtı temine alın-
mıntakası yoliyle vilayetimiz maıına, ve kordon dahilinde si-
yeniden intana maruz kalmıtbr. rayeti maraza vasıta olacak çift 
B 1 k tırnakla tekmil bayvanlarıo ve unca a ınan ıı ı tedbirlere 

bunların ot, saman gibi bulaıık 
yevmi gazete ve muhtelif teb
liğatlarla halkın ·Dikkat nazarı
nın çekilmiı olmaıına rağmen 
hastalığın önlenememesinde yal• 
nız idare ve fen makamlarının 
dikkat ve teyakkuzunun kifi 
gelmediği buna munzam olarak 
gerek hastalığın hususiyeti ve 
gerek memleketin kültür ıevi
yeıi de bunda büyük maniler 
teşkil ettiği, mubakkakbr. 

Hastabjıa huıuai karakteri 

maddelerinin kordon haricine 
çıkarılmasının temin edilmesine, 

4 - Vilayet dahilinden yal
nız mezbaha da kesilmek üzere 
beynelmilel yapılan mukavele 
mucibince menıeinden 20 kilo
metre çevrede 40 gündenberi 
çiçek veya ıap hastalığının hil
kllm silrmedigioe dair heyeti 
ihtiyariyelerinin vereceği menşe 
phadetnamesile ve 5 gün bay
tar nezaretinde :karantine bek-
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1212/39 PAZAR 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P.' 31,70 m. 9465 Kca. 

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Müzik ( küçük orke.tra 

Şef: Necip Aşkın ) 1 - De 
Micheli - İspanyol serenadı. 2-
Kocbmann • Her zaman ıçın 
dost - Marf. 3 - Ancel - Kar
mensita • İspanyol entermed· 
zosu. 4 - Blume • Güneıde -
vals. 5 - Tbaler - Kukuku -
polka. 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajana, meteoroloji haberleri. 

13.10 Müzik ( küçük orkes
tra devamı ). 6 - Volgraf -
Kalbim aşkla doldu. Ağır vals. 
7 - Jobann Strauss - Bu oağ• 
meler seni sarsın ey dünya. Valı 
8 - Kalmann • Çardıtf pren .. 
seıi operetinden potpuri. 

13.45 Türk müziği - Çalanlar 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyucular - Melek 
Tokgöı. 1 -Muhayyer peşrevi. 
2 - Udi Nevresin - Muhayyer 
şarkı - (Gün kavuıtu) 3 - İs
hak Varon • Kürdili Hicaz ıar
rkı (Çılgınca sevip) 4 - Yesa· 
ri Asım - Suzinak şarki ( Ayrı 
düştüm sevdiğimden) 5 - Cev
det Kozan - Ud taksimi. 6 -
Bimen Şen - Segah ıarkı • 
(Sunda içsin yar elinden) 7 - 1 

Segah saz semailtİ. 
14.15 14.30 Konuşma (ev ka .. 

dını saati). 
17.30 Proğram; 
17.35 Müzik (pazar çayı· Pi.) 
18.14 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Milzik ( pazar aayı de-

vam - Pi.) 
19.15 Türk müziği - ince aaz 

faııl - Tahsin Karakuı, ve Sa· 
fiye Tokay ittirakiyle - Hicaz 
faslı. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha-
berler. 

ıalına ). 
21. Memleket saat ayarı. 
21. Neıeli plAklar. 
21.10 Müzik • ( Riyaseti Cum• 

bur Bandosu • şef : lhıan ·Ktln· 
cer ). 1 - Sousa - şanlı ıancak· 
lar • marş. 2 - R. Strauss - glll
lil ıövalye operasının valsı. 3 • 
Rosıini - hırsız saksağan komik 
operasının kuvertürü. 4 - P. 
Vellones • prelüd ve Hind danıı. 
5 - Brahma - Macar danıı N.7. 

22.00 Anadolu ajansı ( Spor 
servisi ). 

22.45.23. Son ajanı haberleri 
ve yarınki proğram. 

Pazartesi 1312/939 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müzigi- Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik - (Cazband-

Çigan) Lanteı orkestrası 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik (Senfonik plaklar 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müzigi - Faztl he· 

yeti • Celil Tokses, Hakkı Der· 
man, Eıraf Kadri, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay, (Bayati faslı) 

20.00 Ajans, meorloji haber
leri, ziraat borsası (fiat) 

20.15 Türk müzigi. ( Klasik 
proğram· Bestekar tanburi Ali 
efendinin hatırası için) 

1 - Tanluti efendi Suzidil 
peırevi. 2 - 1 in~i beste (Yıkıl
dı darbı sitemden) 3 - 2 inci 
beıte (bilmedik yarı kim bizden) 
4 - ağır semai ( Kani yadı le· 
binle), 5 - Refik Fersam- Tam 
bur taksimi, 6 - Tanburi Ali 
efendi· Suzidil şarkı ıarkı (Yan• 
dıkça oldu suzan) 7 - (Bir ni
giihla ey dilrüba) 8 - (Her bir 
bakışında neşe) 9 - Yürük ıe
mai - (Ceyhun arayan didei gir
y;an) 10 - Saz ıemaisi. 

21.00 Memleket ıaat ayarı. 
21,00 Konuşma. 
21. 15 Esham, tabvilit, kambi

yo • nukut borsası ( fiyat ), 
21.30 Müzik ( Küçük orkestra 

- ıef : Necip aşkın ). 1 - Lind
ne~ - şarap yortusu ( Fantezi ). 
2 - Munkcl .. Venedik hatıra-

11 ( serenad ). 3 - Czernik -
Güzel sanatlar festivali (uvertür) 
4 - Dietrich - Fifreler (marş). 
5 - Mülle-r - La Polama şarkı· 
sı üzerine fan tezi. 6 - Becker 
İlk bahar ( melodi ). 7 - Nie-

20.15 Türk müziği. Çalanlar
Vecihe Ruıen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar - Necmi Rıza, 
Radife Neydik. 1 - Giriftzen 
A9ım bey - Rast peşrevi. 2 -
Abdi efendi • Raıt ıarkı ( Se
nm aıkınla çak oldum ) 3 -
Arif beyin - Raıt ıarkı ( Sahir 
bale bakıp ) 4 - Refik F eraan -
Mahur farkı ( Dün gece gilnü
müz geçti ) 5 - Vecihe - Ka· 
nun taksim. 6 - Hafız Hüseyin 1 
efendi - Mahur şarkı ( Saba 

, mann. Çarlston ( dans ). 8 -
Riiıager bir entermedzo. 9 -

1 
tarfı vefadan ) 7 - Mahur ıaz 
ıemaiıi. 8 - Sadettin Kaynak
Mubayyer ı•rkı (Batan güo ka
na benzi. ) 9 - Sadettin Kay
nak • Türkü ( Eli közlerine 
kurban olduğum) 10 - Refik 
F ersan - Türkü ( Kız bOrilnde 

ledikten sonra verilecek sağlık 
raporiyle sevkiyatıo yapılabile· 
ceğinin alikdarlara tebliğine, 

5 - Şap hastalığına yakala· 
nan hayvanların behemehal sa
hipleri tarafından tarifatı dahi
linde tedavilerinin mecbur tu
tulmasına, 

6 - Yabani domuzların ıap 
hastalığına olan fazla istidat-
ları dolayısiyle hastalığın yayıl
masında pek çok amil olduğu 
bunun Nazilli mıntakasında can
lı misalleri ıııOşahede edildiği ~D-

Ganglberger • küçük toplantı 
( Revü - entermedıe ). 10 -
Schieder . dinle. Keman ne söy-
lüyor ( tango ). 11 - Heuber
ger • şarkta. 

22,30 Müzik - Melodiier - Pi. 
23.00 Müzik ( Cazband Pi.) 
23.45.24. Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 

laıılmıf olduğundan yaba • 
ni domuzlarla yapılacak mü· 
cadelenin sıklaştırılmaslDa' :ıli· 
kadarlara tebliğine, 

7 - Kazalarda ilçebaylılc ri
yaseti tahtında mahalli Jandar~ 
ma kumandanı ve veterbaerin 
iştirakile teşkil edilecek ilçe 
sağlık komisyonları vasıtasiyle 
hastalığın söndürülmesine matuf 
mahalli tetbirlerin rılınmasına 
ve icraatın milstemirı en kon· 
trol edilmesi lüzumuna müttefi
kan karar yerilmittir. 

• 
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Süleyman Gezer-0sman Sezginer 
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Gaz te itap Evi 
Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altma nakledilmiştir. E~ 
İstanbul - Ankara - fzmirde münteşir bütün kitap, mecmua ~ 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, , mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine 11l1 r. Çe-
şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. f7 

. 1098 
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! Doktor Şevket Kırbaş [!~ 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
ve !~ 

r•1 
Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu ı•l 

Süleymanın hanesine naklettim. t] 
hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve • !j öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder.• İdrar, f ! 

• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra f•] . 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+ 
toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) f• 
•••• P.:'"'•qıı;.'llll~~~ +ıııııı •• ıııı •••• :o: • ~~11;1ifl~~"' 
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ilin 
Beden terbiyesi bölge 

başkanlığından 
15/2/939 tarihinde bölge spor 

eğitmeninin nezareti altında 

bölge binasında futbol hakem 
kursu açılacaktır. Yaşı 20 den 
aşağı olmamak üzere Asker, 
sivil ve mektepli her kes iştirak 
edebilecektir. · 

İsteklilerin 14/2/939 tarihine 
kadar f bölge spor eğitmenine 

müracaatla., kayıt ... muameleleri
nin yaptırılması ilan olunur. 
1114 10 11 12 14 

ili 
Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Beher adedi 60 lira muh.am:
men bedelli _nafıa müdürlüğüne 
ait 10 adet mahruti amele ça
dır alımı açık eksiltmeye ko-"' 
nulmuştur. 

1 

Eksiltme 27121939 pazartesi 
günü saat 15 te ·vilayet dai';i 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait resim, şartname 

ve nümune nafıa müdürlüğünde 
•gürülebilir. 

Muvdkkat taminat 45 liradır., 
isteklilerin muvakkat teminat

ları ve ticaret odası vesikala
rile yukarıda yazılı gün ve saata 
vilayet daimi encümeninde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

9 12 16 21 1107 

it. 

• 'ki..A bone şeraiti •.•••••.• 
ı~~ ~ . 
ı ;· ~tteia~r yer için 6 lira. f 

: A ı/Jıı, ıJilm~ı 3 liradır. : 
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,ilin 
Aydın Vilayet Dai

mi Encünıeninden : 
590 lira muhammen bedelli 

ikiyüz teneke benzin alımı a'çık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bn işe ait şartname Nafıa mü
dürli\ğünde görülebilir. 

Eksiltme 27 /2/939 pazartesi 
günü saat 15 de Vilayet Daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat mıktarı (44) 
lira 25 .kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teminat
ları, .. ticaret odası vesikalarile 
yukarda yazılı gün ve saatta 
Aydın Vilayet encümeniGde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

9, 12, 15, 19 1104 

·ıan 
. 

Aydın Tapu Sicil Mu-
hafızlığından : 

Germencik nahiyesinin Naipli 
köyünün Eğlen yeri mevkiinde 
doğusu yol ve Naipli köyünden 
Mehmet kızı Cemile batası naip-
liden Hacı Mehmet oğlu Osman 
kuzeyi cansız ·Ali vereseleri gü
neyi Naipli köyünden Hacı Mes
tan oğlu Ali oğlu Mestan ile 

mahdut altı dönüm incir bahçesi 
Mehmet kızı Haticenin ceddin
den gelmek suretile elinde iken 
25 sene evvel ölmesile kızı Emi· 
r.eye kaldığı köyünd~n getirilen 
ilmühaberden anlaşılmakla tapu 
fihristi üzerinde yapılan araş
tırmada bulunan kayıtlar mahal-
linde tatbik edilmek iizere ga· 
zete ile ilan tarihioden 11 gün 
sonra mahalline tahkikat yap
mak üzere memur gönderilecek
tir. 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bir ayni hak · 
iddiasıoda bulunanlar varsa ye· 
rinde bulunacak memura veya
hut o güne kadar 1034 fiş nu
marasile müracaatları ilan olu-
nur. 1119 

AYDIN SAYI ı .S~ 

MEHMET GÜRER . 
TECiM EVi 

A YOIN - DEMIRYOLU CADDESi M 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten · aldığım cesaretle bu kerre ~ağazama 

. yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuz~ 'muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 
çeşitleri her marka Gra,mofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, lıurdavat, pipo ve sılilii sigara ağızlık-

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

-MARKON/ r.adgo 1939 modelleFile SPARTON radyolaı·ı-
mızin geldiğini sayın müşterilerimize iftih:arıa · bildiı;irim. 

,. . 12 ay.veresiye satış -

·Basım evimi Z de 
. , ---
KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kaa 
vak kayt 

Evlenme 
Doğum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 
: 


