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Sayısı : 100 Para 

Milli Bünyede 
-+--

Hava Kurumlarımız! 

Türk Hava Kurumu 13 yılda 
Orduya (294) Tayyare hediye 
etti. Bu gün on dört yaşına 
ba1an kurum, fimdiye kadar 
64 milyon liralık gelir temin 
ed.en ve binlerce havacı yetit• 
bren milli bir müeaeeaedir. 

16 şubat 926 da kurulan Türk 
Hava kurumu bu gün on dört 
yaşına basmaktadır. Kanatlı 
n~slin bir istiklal şartı olarak 
~·l~et . s~flarında yer alması 
gıb~ ~Uy~k ve şerefli bir vazi
feyı uzerıne almış olan kurum 
b~ ~~ne kadar faaliyeti ile he
pımızın ona itimat ve alakasına 
bak kazandıracak bir varlık 
göster.mektedir. Şu rakamlar 
bunu ıspat etmektedir. · 

Kurum, 926 şubatından 938 
mayısına kadar 64.175.410 lira
lık gelir temin etmiştir. Varı· 
dat her sene muntazaman artr 
maktadır. Bu artış bilha!!sa son 
senede yani bir mayıs 937 ile 
1 mayıs 938 arası rekor haddi
ni bulmuş ve geliri 5.343.935 
lirava çıkmıştır. 

Türk Hava Kurumu bugüne 
kadar ordumuza 294 tayyare 
hediye etmiştir. Hava kuvvet
lerimiz için bu büyük rakamın 
ifade ettiği kıymeti izaha lü
zum yoktur. 

Milli Şefimiz İsmet İnönünün 
hava kurumu kurultayında Tür
kiynin havadan gelecek bir 
taarruza karşı açık olduğunu söy
ledikleri uman, hava kurumu bu 
yeni direktifin milletin kalbinde 
uyandırdığı akisden ve şereften 
müsbet neticeler alabilmek için 
derhal harekete gelemiş ve 
hava kuvvetlerimize yeniden 
milyonlar temin etmiştir. Hava 
kuvvetlerinde ~yardım vergisi 
gökle-rimizde aşılmaz ve yıkıl: 
maz h~t!~r . kurmak istiyen bu 
teşekkulun ılhan ettiği bir mev
zuudur. 
. Bu arada kanatlı nesil yetiş
tışrecek mektep sayılan Türk 
kuşu, yalnız gençlerimize, vücut 
ve kafa hareketlerinin en asili o
l~n bir bilsri olmakla kahiilyarak 
bır Milli Müdafaa meselesi ade
tilen yedek bava kadrosunuda 

urmak youlunda en nikbin o
l~nların tahminlerini aşacak ne
tıceler vermiştir. 

Şu rakamlar bu büyük mu
vaffakiyetio en ziyade delilidir. 
~linörde yetişen gençler için 3 
tıp bröve kabul edilmiştir. A.B.C. 
Bröveleri Türk kusunun ku· 
ruluş senesi olan 935 te 18, 
1936 da 100, 927 de 228, 939 
da ise 313 genç (8) brövesi al
mıştır. 939 da bu rakam diğer 
bütün senelerin yekünunu aşa
rak 613 il bulmuştur. Yüksek 
teknik pilotu 935 te 13 iken 
936 da 38,937 de 165, 938 de 
222, 939 da 337 olmuştur. 

936 da üç tavyare varken bu 
~ayı 939 da 42 yi; planör 13 
~ken 268 e varmıştır. Motörlü 
ayyare pilotu sayısı devamlı 

olarak artmaktadır. 937 de yal
nız 12 olan motörlü tayyare pi
lotu sayısı, 939 da 154 de çık
mıştır. 937 de 1782 paraşüt at
lamasına mukabil 939 da 7000 
atlama yapılmıştır. 

. Bütün bu rakamlar, muvaffa
kıyete kanat darbeleri kadar 
hamlelerle giden bu milli mü
essesenin, şerefli tarihinden bir 
kaç manzara değil midir? 
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C. H. P. 

Basımcvi 

PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi . Sayısı : 100 Para 

Bugün, yurdumuzda 158 Halkevi daha açılıyor 
( Aydın ), yeni Halkevine kavuşan yurddaşların sevinçlerile ortaklaşır 

Vilayetimiz de 
Yeniden 9 :Halkevine kavuşuyor 

Halkevine kavuşmakla yeni bir 
hamleye namzed olan Karacasu 

Memleketin şu veya burasına 
birer Kültür abidesi halinde ser
pilen Halkevlerimiz, Türk içti
mai hayatının sarsılmaz bir bü-
tün olduğuna ayakta bir şahittir. 

Bu 158 evin 9 zu, Karacasu, 
Bozdoğan, Atça, Germencik, 
Sultanhisar, Umurlu, Karapınar, 
Kuyucak, Yenipazar gibi Vila
yetimize bağlı yerlerde açıhyor
ki bu, vilayetimizin inkilip işle-

Yeni Halkevine kavuşan Atçadan 
bir görünüş 

rinde iler hamlelerinin en barız 
şahididir. 

Bu mün~sehetle (Aydın), iç
timai hayatımızın bütünlüğüne 

ve inkılabımızın her yıl artan 
ileri hamlelerine canlı birer de-

lil sayılan Halkevlerine kavuşan 
yurdaşların, sevioç ve heyecan· 

lariyle candan ve yakından or
taklaşır. 

C. H. P. ityönkurul başkanlığı tarafından 
Yedinci yıldönümü münasebettiyle ilimizde 
mevcut beş halkevine çekilen sevgi telgrafı 

Büyük Türk inkılap prensiplerinin tahakkuk ve inkişa
fında mü~.i~ rolü ola.n halkevlerinin yedinci yıldönümünü 
~utlu~ar, botun medenıyetlerin üstünde bir varl ı k yaratmak 
ulküsuyle. ç~lışan evinize bağlı bütün arkadaşlaı-ımıza daiına 
artan verımlı başarılar dilerim. 

ilbay tJe C.H.P. /lyönkurul 
Başkanı Ö. Gündag 

C. H. P. lıyönkurul başkanlığı tarafından ili
mizde yeni açılan halkevlerine çekilen sevgi 

ve başarı telgrafı 
" Bu~ün A milli birlik ve bütünlüğüne dayanan ve büyük 

Turk ınkılabını yaratan partimizin kültür kaynağına kavuşu
yorsunuz. En ileri medeniyetlerin üstünde bir varlık yarat
mak ülküsüyle çahşan halkevlerinde, yer alan yeni arkadaş
larımıza çok şerefli vazifelerinde daima artan Ye hızlanan 
başarlar dilerim. • 

ilbay ve C. H. P. ilyökurul 
Başkanı ô. Günday 

...... ~ f ................... ... 
-,. W • Y 9 VY • Y r-. 1 9 W 9 :y 9 •.....,. 

Bir Japon - Alman ve İtalyan itilafı 
hazırlanmış 

: ............................. :, 
!Mesut birevlenmef 
: - : J lzmir tüccarlarından Ali : , 
ı Haydar Albayrağın hemşiresi ı' 
ı Bayan Meliha Turbanla ıehri- i 
: miz tüccarlarından B. Mehıned : 
: Turbanın evlenme törenleri : 
: dün akşam seçkin bir aile ı i kalabalığı huzurile Halevi- : 
• miz salonunda yapılmıştır. ı 
i Yeni evlilere ebedi saadetler i 
ı dileriz. : 

ı .... ........................ :! 

Tokyo 18- Havas ajans mu

habirinden: 
Emin bir menbadan öğrenildi· 

ğine göre bir kaç aydanberi üç 
taraflı nskeri bir itilaf projesi 

hazırlamakta olan İtalya, Alman· 

ya, Japonya murahhaıler bu 

projenin metni hakkında bir iti

lafa varmışmlardır. ' 

Bununla beraberjapon hüku

metinin bu itilafı henüz imzala

madığı ilave edilmektedir .. 

a.a. 

~ ....... iJl>J.·ı ~~~ i"""""'"'k·-~~ ....... i-~-ri..-;;ı-. ~-· 7 inci y~i "dfu;ü~ii.;ie-
süyükterimize çekilen tazim 

~elgrafları 
Büyük milli şef ismet lnönü 

Cumlıurreisimiz 1 ANKARA l Bütün ileri medeniyetlerin 
üstünde milli bir varlık yarr.ıt-

mak ülkümüzün tahakkukun
da vazife alan halkevlerinin 

yedinci yılına basışımızda mil
lli birlik ve bütünlüğümüzün 

remzi olan büyük f efimiıio 

bulunmasından duyduğumuz 

gurur ve inanla giriyoruz. 

İlham ve ir~adınızla miUi 
kültür ve medeniyet yolunda 

daha verimH baş rılar kaza· 

nacağımıza inanan arkadaşla

rımız gönülden bağlılık ve 

sevgilerini engin tazimlerimizle 

arzeylerim. 
Halkevi başkanı avukat 

Neşet Akkor 

Dr. Refik Saydam 
Başvekilimiz 

ANKARA 
Ülküsü Milli birlik ve tesa· 

nüdü teminle en yüksek me· 
deniyeti yaratmak olan Halk

evlerimizin yedinci yıl dönü
mlinde yardım ve müzahereti-

le inanımızı takviye eden 
cumhuriyet hükumetine fezi-

letkir Başvekilimizin şahsi

yetlerinde minnet -ve şükran

larımızı arzeylerim. 
Halkevi başkanı 

Avukat 
Neşet Akkor 

Mareşal FetJzi Çakmak 
Genelkurmay başkanı 

ANKARA 
Cümhuriyetio büyi.ik ve ile

ri kazançlarını varlığının çe· 
likleşen inancında gördüğü
m 'iz büyük ordumuzu halkev
lerimizin yedinci yıldönümün
de gururla anar inan ve gü
venimizi sevgi ve saygıları
mızla arzeyle.rim. 

Halkevi başkanı avukat 
Neşet Akkor 

Sayın Abdüllhalik Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

ANKARA 
Büyük inlulabı ve cümhu· 

riyetı kuran en isabetli karar
larile ilerme ve yük elma Ul-
1'ümüzü tahakkuk ettiren asil 
Türk milletinin değerli mü· 
messiHerine altı yaşını dold.ı
ran Halkevlerimiıin başarıla
rını kendi' erine borçlu oldu
ğumuzu bıldirmekJe bahtiyar
lık duyduğumuzu saygılan
mız~a arzeylerim. 

Halkevi başkanı 
Avukat 

Neşet Akkor 
Dr. Fikri Tuzer 
C.H.P. Genel sekreteri 

ANKARA 
Hnlk~vlerimizin açılışının ye

dinci yıldönümü münasebetiy
le en ileri medeniyet yarat· 
mak gayesini ülkü edi
nen ve milletin ileri haya· 
tında her an yararlı olmağa 
and içen evimize bağlı arka~ 
daşlarımın duydukları sevinç 
ve heyecanı partimiz büyük
lerine arzetmekle şeref duya· 
rım. Halkevi başkanı avukat 

Neşet Akkor 
.... f ... ,..,..... ........... .,..V" •••• 

Balkan antantı kon
seyi toplandı 

İstanbul 18 - Hariciye veki· 
li Şükrü Saraçoğlu bugün ga
zetecilere verdiği beyanatta; bu 
akşam Semplon eldspresiyle ve 
Edirne, Filibe, Rusçuk tarikiyle 
Bükreşe hareket edeceğini ve 
yolda, yakında Ankaraya gele· 
cek Bulgar başvekili B. lvaoof 
ile görüşeceğini ve Bükreşte 
toplanacak olan Balkan antan
b müttefikleriınizin devlet adam
lariylc tanışacağanı ve dcvlr.ti-
mizi alakadar eden meseleler 
üzerinde miittfiklerimizle görüş
menin kendisi için bir bahtiyar
lık olacağını söylemiı ve Balkan 
antantının siyasi, iktisadi birbi· 
rini tamamlıyan bir bütünlük 
olduğunu, birbirine çok benziycn 
varlıklar oldukları için görüş 
birliğinin yapılmasında zorluk 
çekilmediğini ehemmiyetle kay-

det miştir. a.a. 
Belgrad 18 - Yunan başvekil 

Metaksas bugün Belgrada va
sıl olmuştur. Başvekilin yanın

da bayan Metaksas, hususi ka
lem müdiiril ile Yunanistanın 

Belgrad sefiri bulunmakta idiler. 

General Meteksas istasyonda 
başvekil Marnikoviç ile nazırı, 
Romanya, Türkiye elçileri ve 
ateşemiliterleriyle hariciye ne
zareti erkanı karşılamışlardar. 

Misafir şere:fine başvekil tara· 
fından bir öğle yemeği ve akşa
mı da bir Diner verilecektir. 

General Meteksas yarın Yu
goslavya başvekili ile birlikte 
Balkan antantı konseyine iştirak 
etmek üzere Bükreşe hareket 
edecek lir. a.a. 
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PAZAR : 19/21939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc!l. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Müzik (Operetler - Pl.) 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10 Müzik ( Dans plakları) 
13.46 Türk müziği. 
Çalanlar : Vecihe, Cevet Ko

zan, Ruşen Kam. Okuyan: Mü
zeyyen Senar. 1 - Peşrev. 2 -
Suphi Ziyanın muhayyer şarkı
ıı • Titrer yüreğim. Müzeyyen 
Senar. 3 • Uşşak şarkı - Saki 
yetişir. M. Senar. 4 - Dedenin -
UHak şarkı - AR-latırlar. M. 
Senar. 5 - Supbi Ziyanın Hicaz 
Divanı - Dün gece. 6 - Yusuf 
paşanın Hicaz saz semaisi. 

14 15.14.30 Konuşma ( Ev ka· 
dını saati ). 

y7.30 Proğram. 
17.35 Müzik (Pazar çayı mü

ziği) Lantoş orkestrası. 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik (Pazar çayı mü

ziği) Lantoş orkestrası. 
19.15 Türk müziği - Fasıl he

yeti (Karcaar fas'ı) 
Celil Tokses. Hakkı Derman 

Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Ufler, 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri 

20.15 Türk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Reşad Erer, Cevdet Ko
zan, Ruşen Ferit Kam. 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Melek Tok göz. 

1 - Osmanbeyin, Nihavent 
peşrevi. 2 - Rakımın Nihavent 
farkısı - Ne yanan kalbime. 3-
Rakımın Uşşak şarkısı - Silmem 
bir gün. 4 - Türkü - Misket 
türküsü. 5 - Refik Farsanın -
Tepeler tepeler türküsü. 6 -
Refik F ersanın - Suzinak şarkı -
Bir oigihınla. 7 - Ahmet Ra-
sim rast şarkı - Bir kendime bir 
haliperişanıma baktım. 8 - Ra
if karciğar şarkı - Gülüver sev-
diğim. 9 Türkü - Kız pınarbaşın
da destiyi doldurur. 1 O - Ru
meli türküşü - Şahane gözler 
şahane. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

AYDIN'ın Tefrikası: 4 

- Ahmet.. diyordu bir ses .. 
Ne olur aç gözlerini biraz. Be· 
ni yaşatmak için yaşadığına 
inandır. Haydi canım. Haydi 
bir tanem.. Aç gözlerini bir az. 
Fazla değil Ahmet. Bir saniye· 
cik. Ve bir hıçkırık boğuyordu 
bu sözleri .. 

- Yaşıyor değilmi abla? .. 
Sabahleyin çok iyi olduğunu 
ıöyliyordun. Ah o polis memu
ru., Ne vardı Ahmt.tciğimi üze
cek. Kaçmıyordu zavalh. Elle-
rinde artık. Ne vakit isteseler 
ifadesioi alabilirlerdi. Sayıklı-
1ıyordu diyordun değilmi abla?. 
Hem de hep bir k dm ismini
mi?. Neydi o isim abla?. Evet 

21.00 Konuşma ( Halkevleri 
hakkında ) 

21.10 Müzik ( Riyaseti Cum
hur Bandosu - Şef : Ihsan Kün· 
çer ) 1 - V on Blon - Silahşor

lar ( Marş ) 2 - Ancliffe • Af· 
yon çiçekleri vadisi. 3 - We
ber - " Frayşüts ,, operasımn 
uvertürü 4 - Maseagni - "iris,, 
opera!ından seleksyon 5 - J ar• 
nğfelt - Preludyorn. 

22.00 Anadolu ajansı ( Spor 
servisi ) 

22.10 Müzik ( Cazband ) 
22.45 23 Son ajans haberleri 

2012/39 P AZARTESI 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memlaket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik cazband - Çi

gan ) Lantoş orkestrası. 
18.30 Proğram. 
18.35 Müzik Türk müzik bir

liği ko:-osu. 
19 00 Konuşma (Doktor saati) 
19.15 Türk müziği - Fasıl he

yeti ( Nihavent Easlı ). 
Tab9in Karakuş, Hakkı Der· 

man, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hami Tokay, Basri Üfler. 

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

20. 15 Türk müziği ( Klasik 
proğram ). Çalanlar : Vecihe, 
Reşat Erer. Fahire Fersan, Re
fik Fersan, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Cevdet Çağla, Kamal 
Niyazi Seyhun, Basri Üfler. 

Okuyanlar : Ankara Radyo
su küme okuyucuları ( Koro ) 
idare eden : Mesut Cemil. 1 · 
Kanuni Arifbey Sultani yegah 
peşrevi. 2 - Hamami zade fsma
il dede Sultani yegah 1 inci 
beste. 3 - Hamami zade lsmail 
dede Sultani yegah 2 iııci beste 
4 - Hamami zade lsmail dede 
Sultani yegah ağır semai. 5 -
Reşat Erer Keman" taksimi. 6 • 
Hamami zade lsmail dede Sul
tani yegah Yürük Semai. 7 -
Kanuni Arif bey Sultani yegah 
Saz semaisi. 8 - Kemani Riza 
efendi şehnaz şarkı - meramı 
andelip. 9 - Şemsettin' Ziya bey 
Şehnaz şarkı - Ey babı naza 
kanmıyan. 10 - Selim Şehnaz 
şarkı - Bir nevcivan. 

21.00 Memlet saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

YAZAN: .- .-

alyon 1 ~ 
Büyük Hikaye -

şöylcmiştin amma ben o •ismi 
bir daha işitmek isteyorum. O 
ismi, Ahmedin tekrarladığını, 
nefretle değil, sevgi ile tekrar
ladığını bir daha duymak isti· 
yorum. Şükran diyordu öylemi?. 
Zavallı Abmedim. Bir tane Ah~ 
metciğim. Ben onun her şeyini 
mahvettim abla. ismini, şerefini 
insanlığını yok ettim, Kadınlı· 
ğımın şeref eklili ile değiştiğim 
alnımdaki bakır madalyonun 
bir ayni de Ahmedin alnına ta
kıldı. Hemde benim yüzümden. 
Ben bir herkesin kadını. O da 
bir katil artık. Biz bu isimle 
maşerj haklarını kaybetmiş, hü · 
riyetleri ellerinden alınmış, ka-

Veteriner dairesi 
Şap hastalığına dair 
broşür hazırl· yor 
~-

Haber aldığımıza göre köylü
lerimize ve hayvan tsahiplerine 
tabettirilip dağıtılmak '. üzere 
şehrimiz Yeterinu dairesince 
"Şap hastalığı, hastalığın lzuhu
ru ve korunma çareleri,,ni an· 
latan ve bunları madde r madde 
tasrih edip halk lisaniyle ifade 
edilebilen bir broşür hazırlamak· 
tadır. 

Broşür yakında tabedilerek 
bütün vilayet köylerine dağıtı

lacak bu suretle halkımız bu 
salgın hastalığa karşı malumat
la techiz edilmiş olacaklardır. 

Germencik talebe- 1 

leri şehrimizde 1
1 Germencik yatılı ilk okulu ta

lebelerinden 72 kişilik bir : son ! 
sınıf gurubu dün sabah "şehri
mize gelmiş ve ilk okullarımız· 
la temas etmişlerdir. 

Kafilenin başında öğretmen , 
Hasan ve Vasfi bulunmuşlardır. 

Kilçükler Aydınlı arkadaşları 

ile ve öğretmenlarinin nezare· 
tinde muhtelif mües9eseler üze-

rinde, mümarese ve müşahede

lerde bulunarak yine dün akşam 
üzeri mekteplerine döomüşlerdir. 

biyo • nukut borsası (fiyatf) 
21.30 Müzik ( Küçük orkas

tra - Sef : Necip Aşkın). 1 -
Brahms - Macar dansı No. 8 
2 - Mannferd - Karmensita • 
Serenad. 3 - Richartz - Küçük 
balet süiti. 3 - Moszkowski -
İspanyol dansları. 5 - Gretc

baninow - Ninni. 6 - Löhr • 
büyük vals. 7 - W al ter - Se
renad. 8 - Malvezzi - Endülüs 
çiçekleri (İspanyol dansı) 9 -

Oscar F ertaş - Rus müziğinden 
akisler. 

22.30 Müzik ( Kentet - Pi. ) 
23.05 Müzik ( cazband ). 
24.45 24 Son ajau haberleri. 

pılannda beli ıilihlı zebaniler 
bekliyen taş binalarda hapsedil· 
miş za vallılarız. Bununla bera
ber öldürülemiyen bir tek var· 
lığımız yar. O da kalbimiz abla. 
Bizim kalplerimiz çok geniş, fa
kat çok çoraktır abla! .. Bu sev
gi çoraklığını bir kaç damla 
göz · yaşı yeşerdemiyor, bizim 
sevgilerimizi kan besliyor abla .. 

Önümde benim için boğazla
şan iki erkek ğördüğüm zaman 
gönlümün namütenahi çölünde 
serin bir bahar rüzgarı dolaştı. 
Bana eş olacak canavarın gali
biyetini heyecanla bekledim. 
Nihayet işte bu .. Yarı ölü bir 
vaziyette yüzü parçalanmış ola· 
rak yatan adamın kolları daha 
kuvvetli geldi. Ötekini •,boğar
ken bileklerinde en küçük bir 
titreme bile yoktu. Ve işte o 
dakilrndan itibaren ona bağlan· 
dım, ona tapdım abla!. Nihayet 
pençesi altındaki adamın beni 

• 
resmı aberler 

1 - Tuncelı vilAyetinin Kalan 
ve Keban kaza isimlerinin mü
şabeheti dolayısiyle kalan kaza
sına gönderilecek mektupların 

Ül:erine (Kalan-Tunceli) diye ya· 
zılması dahiliye vekaletinden 
villyetlere tamim edilmiştir. 

2 - Genel Kurmay Başkan
lığı tarafından dağıtılan (Harp 
mıntakaları, şehir ve kasaba
lann işgal, istirdat ve bombar· 
dıman tarihleri ) adlı eserin 57 
inci sahifesindeki cedvelde ya· 
zıh olan Bursa vilayetine bağlı 
Orhaneli (Atrnos) kazasmın iş
gal tarihi bir sev neticesi 6 tem· 
muz 336 diye yazılmış olduğun
dan bu tarihin 10 temmuz 337 
olarak tashih edilmesi tamim 
edilmiştir. 

3 - lsparhı vilayeti Şarkıka
raağaç kazasının gelendost na
hiyesine . bağlı Sarıidris ve Mah
mudlar köyleri Eğridir kazasının 
merkez mıhiycsine bağlanmıştır. 

4 - Sıvas - Erzinca hattının 
Divrikiden sonra Dazlak, Çaltı 
Y ağıştaş, ılıç istasyonlarını ha

vi 56 kilometrelik kısmın 17 /91 
938 tarihinden itibaren işletme'" 
ye açılacağı ve bu tarihten iti• 
haren Çetinkayadan Ilıca Cu
martesi, Pazar, Çarşanba, Per 
şenbe günleri ve Ilıçtan Çetin• 
kayaya Pazartesi, Carşanba, 

Cuma, Cumartesi giinleri birer 
muhtelit yolcu katarının işleti'" 
leceği nafia vekaletinden bil
dirilmiştir. 

5- Sıvas Erzurum hattının ilaç 
istasyonundan sonraki, GüUübağı 
Eriç, Kemah istasyonlarınıP 

1/10/938 tarihinde; Kemahı ta' 
kip eden Alp, Dumanlı, Erzin
can istasyonlarının da cumhuri" 
yet bayramını mtiteakıp açıla" 
cağı. 

11101938 den itibaren Çetin' 
kayadan K.-maha Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe, Cuma 
künleri birer mnhtelit kattarıll 

tahrik edileceği ve Erzincanıo 
açılışından sonra aynı 'katarla" 
rın oraya kadar uzatılacağı Na
fıa Vekaletinden bildirilmiştir. 

- • 
Ucuz radyolar 
hakkındaki 

kanun projesi 
Nafia vekaleti Halk radyosu 

hakkındaki kanun projesinin ha 
zırlığrnı bitirmişÜr. Proje alaka
lı vekaletlerin mütaleası alındık
tan sonn. icra vekilleri heyetin· 
ce tetkik ve müzakere edilmek 
üzere Başvekalete verilecek ve 

proje Büyük Millet Meclisinin 
ilk içtimalarına yetiştirilecektir. 

Nafıa Vekaleti halk radyo 
tipi olarak tespit edilen şartla
ra göre müracaatta bulunmala
rını muhtelif radyo şirketlerin

den tstemiştir. 

Jandarmada: 

Öfkeyle kalkan! 
Karısı Saliha Savranla arala

rında çıkan bir kavgada hidde · 
tini yenemiyerek kendine ait 

tamamen kaybettiğini anlayınca 
doğruldu. Bana doğru yaklaşı· 
yordu. Çıldırmış olmasından, 

beni de parçalamasından kork
tum. Gözlerini gözlerimde, vü
cudumu kollarının çelik menge
nesinde hissettiğim zaman gön
lümün çelik bir halkayla · ona 
bağlandığına inandım.. Bizim 
ıevgilerimiz ölüm rengi birer 
halkayla değil, çelik perçinlerle 
birleşir abla!.. 

Peki abla. Hakkın var gide
yim. Çok kaldım nihayet sen de 
bir emir kulusun .. Belki doktor
lar bir şey söyler. Fakat abla 
bir dakika daha; belki açar göz
lerini. Onunla görüşmeden gi
ders m eğer, yalvarırım abla 
sana, Ona iyi bak.. Çünki Ah
met çok zavallıdır abla. Benden 
başka ona yakın kimse yok. 
Ben de hüriyetine sabip bir in
ıan değilim. Her zaman gele
mem onu görmeğe. Gelebilsem-

!Futbol hakem kur
suna başlandi 

Beden terbiyesi genel direk" 
törlüğünce ihdas edilen bölge 
futbol hakem kurslarına bd 
ayın 15 nde toplanılarak haugi' 
saatların devama müsait bir ze" 
min hazırlay~cağı konuşulmuş "e 
verilen karar üzerine 16 rıub•t 
perşembe günü saat 20 - 21 de 
ilk derse başlanmıştır. 

Kursa 14 genç iştirak etme1'' 

tedir. 

~==~==~==~~=~ 
bir saman damını ateşliye0 

Umurludan 315 doğumlu HaıaO 
Savran yakalanarak adliye)'t 

verilmiştir. 

Hasan Savranın bu hareke· 

tindeki zararı 100 lira tab01iıı 
edilmektedir. 
Yangın başkaca hasar ir•

5 

etmemiştir. 

de ziyaret gününden başka içe' 
·ri almıyorlar galiba. 1 

Ahmet. Biraz kendine gt, 
canım. Bak ben geldim . .. taıı; 
mıyormusun beni?. Sen böY; 
ufak tefek yaralardan yıkıtac't. 
ezilecek erkek değilsin Abıııe 11 
Biliyorum bir tanem. Seni eıe 

0 
parmaklarınla boğduğun adaJJ'~ 
kabusu. O bütün kork11nçlU , 
ile şimdi senin üzerin~ ab•~0 
yor. Gözlerini onun :için, . ;r:ı 
fena hayaleti görmemek ıÇ ,, 

tı~ 
açmıyorsun. Fakat Ahmet •~,· 
o yok. O artık ıonsuzluğ• 

9
, 

vuştu.. Şimdi yanında ben ~ ~ 
ı · · h ··betle rım. smını umma no d•"' 

arasmda bile sayıkladığın ~a ı. ) 
Sana ( - Benim Abmedılll 1'•' 
diyebilmek için çırpınan, bıÇ 
ran kadın, senin Şükranınl···~1, 

Gittikçe uzaklaşan bir }1ıÇot" 
rık var. Uzaklaşmıyor, onu tdıl' 
la uzaklaştırıyorlar. Bense ısı"' 
daklarımı ve gözlerimi açaJJl9 ti'' 

d. v • • 1 k yor'1 
nın ver ıgı acız e ıvranı 

- Sonu uar _,... 



SAYI ı 459 
ç 

DAMLA DAMLA ; 
...................... .-------.,,,,...,._----

Ka blelistimal, 
Badelistimal ! 

Daire Amiri, genç memuruna 
bir evrak okuyor .• Genç memur 
Amirinin okuduğunu dinlerken 
renkten renge giriyor .• 

Nasıl renkten renge girmesin 
ki,baştan başa arapça terkipler
le yazılmış olan bu evrakın 
daha doğrusu bu talimatın tat
bik edilmesi, kendisine ait ola· 
caktır .. ve bunu genç memur 
anlamadan, nasıl tatbik edecek
tir. 

Amirin okuduğu talimatname
de bir " kabllelistimal" ve ar
~asınd~n. bir cümle sonra, bir de 
badelıstımal,, kelimeleri ıeçi

yor. 

Ve artık memur, bir taraftan 
anlamak azahiyle kıvranırken 
dirğer taraftan amirine "anla~ 
madım!,, kelimesini sarfetmenin 
h~ç ~e doğru .. olmıyacağı zannile 
dınlıyor, dinliyor •. 

Bu arada ben; kababatın ımir
de mi yoksa bu terkipleri anla· 
mıyan memurda mı olduğunu 
dDtlinllrken, memurun bili din
Iemeğe devam ettiğini ve bu 
pek uzun mürekkep ve müselsel 
cümleliJ talimabn karşısında ken
disinden geçer gibi olduğunu 
farkediyorum. 

O aralık aklıma fU fıkra gel
di : 

" TOrkçenin en girift hale gel
diği 17 inci asır derebeylerin
den biri, böyle ıatafatlı konuı
manın hayranı imiş.. Gezdiği 

yerde bir çok yabancı kelime
leri birbirine ekler,uzun cnmleler 
yapmağa çalışırmış.. Zaman za
man ufak tefek cümleler yap· 
mağa muvaffak olan bey, bir 
gün odasındft otururken dışarı
dan kulağına bekçinin avaz avaz 
bağırııı ve bir yangın haber 
verişi gelir.. Anlamak içia uşa
ğını çağmr. 

- M~hmet ... 
Uşak koşarak gelir : 
- Efendim!. 
Bey, tamamen kerışık ve mü

ıelıel bir cümle ile ona : 
- " Münadinin nida etmiı 

olduğu harik, surun dahilinde 
midir, haricinde midir, tabkikile 
tarafıma acilen iı'arı •. ,, Emrini 
verir. 

Verir ama, o zamana kadar 
bu nevi konuşmaları yalnız imam
lardan duymağa alışmış olan 
uşak; efendisinin bir dua oku
duğunu zannederek oracığa çö· 
ker ve ellerini havaya açarak : 

- Amin, ya efeodi !. 
Demeğe başlar. 

~ 

Bu da, onun gibi.. Ve ben; 
bu büsbütün arapça olan tali· 
matname okunup bittikten sonra 
genç memurdan ellerini havaya 
açmasını bekliyordum .. 

Veysi ve nergi!.i devri olan 
l 7 İnci asra, gülerek ve batta 
. t'hk ıs 1 ar ederek bakıyoruz. O 
zamanın ( Et çengeli ) yerine 
nergisinin ( tahmili aleti labum 
olan küllabı ahenı"n ) d . . . • l · . . eyışı sı· 
nır erımızı oynatıyor. 

Ve hala bugünku~ - k d . gune a· 
ar da hır dürlü ( kablelistimal) 

ke ~-b .d~hk·stimal ) tabirlerinden 
en ımızı urtaramıyoruz. 

Talimatnamenin okunması 80_ 

na erdikten ıoora memur on 
aldı Ye imirioi ıclfimlıyar~k Y~ 

AYDIN YOZ 3 
4 ' ,_ a :-= 

- 18,ooo,ooo dan Bozdoğan 
Avcılar klübü senelik 

kongresi 

+ 40,000,000 a 1 ••• Bozdoğan (Hususi ) - Parti. 
miz himayesinde teşekkül etmiş 
olan ilçemiz avcılar klübü 11/2/ 
939 tarihinde senelik kangresinl 
yapmıştır. 

Buğday davamızı nasll başardık 
Ekseriyetin bulunması do· 

layuiyle idare heyeti başkanı 
Ahmed Kla vuz tarafından kon· 
gre açılmış ve açık reyle kon
gre başkanlığına Haşim Öcal, 
Asbaşkanlığa Emin Önal, sek
reterliklere de Vefa Ôztekin 
ile hakkı Siber seçilmişlerdir. 

Zafer ve istiklil yılından bir 
sene sonra idi, ecnebi memle· 
ketlerden yurdumuza yemeklik 
olarak on sekiz milyon liralık 
buğday ve unun girdiğini gnm
rilk istatistikleri acı bir hidiıe 
olarak g8steriyordu. istiklal har
binden daha evelki zamanlara, 
ne kadar geri gidilirse gidilsin, 
gümrük kapılarımızın kayıtsız 
ve şatsız ecnebilere açıldığı ta· 
rihten itibaren her geçmi' yılın 
bu acı neHcelerle karşılandığı 
teessürle g8rülmektedir. 

Trapluıgarp, Balkan ve cihan 
ve iıtiklil harplerinden çok 
yorgun çıkan Türk köyltisll, 
fıtratinde saklı enerji ile aapa • 
nına dayanarak işe başladı. 
Cumhuriyet blikumeti, ilk r ve 
büyük iş olarak köylüntln sır

tında onu asırlarca ezen Aşar 
ylikllnden ebediyen kurtardı. 

Geçen devirlerin, gah ibHn 
ve gih da zafından dolayı ec· 
nebilere verilmiş olan gümrnk 
müsaBdesi yüzünden ecnebi 
mnstemlekelerden memleketimi
ze giren ziraat mahsulleri, Türk 
köylüs6oU kendi yurdunda ümit
ıiz Ye mecalsiz bir hale koy
muştu. 

Loz:anda kazanılan ve imza
lanan büyük zaferin, türk mille· 
t . . f k ının . ayıtsız ve şartsız güm· 
rüklerine hakim olması hakla
rının tatbik senesi 1928 yılın
dan ıonra başlıyacaktı. Hükn
met bu yılda, Büyük Millet Mec· 
lisine gümrük tarife kanununu 
ıunmuştu. Kanun liyıhası müte
ba91ıs encümenlerde hararetli 
ve uzun uzadıya münakaşa edi
liyordu. Müoakaş, bilhassa mem
lektte yetişen zirai mahsulat 
benzerlerinin haricten gelme
mesi veya onlara ağır vergiler 
konması noktasında toplanıyor
du. O yılların büyük şerefini 
kazanmış olan cumhuriyet bü
kümeti ve kanunu encümen ve 
mecliste müdafaa eden o zama
nın Maliye Vekili Sayın Saraç
oğlu muhtelit encümen azalarının 
içten gelen coşkun suallerine 
cevaplar veriyor ve herkesi tat
min için zeka ve dirayetini kul
lanıyordu. 

Yurdda yetişen zirai mahsu
lat benzerlerinin memlekete so
kulmaması veya onlan, haricin 
ı ekahetinden masun bırakıncıya 
kadar ağır vergilerle himayesini 
istiyenlcr arasında ben de bu
lunuyordum. içimizde vaziyeti 
daha mutedil düşünenler de 

koyu lisanın kulaklarını tırma
lıyan. onu sarhoş : eden dağda
ğasından kurtularak odadan 
çıktı. 

Kendi kendime düşündüm ; 
- Genç memur henüz 20 

yaşlarında bir cumhuriyet ço
cuğu ve yeni bir liıe mezunu. .. 
Eğer bu, kablelitimal ve bedel
istimalin De demek olduğnnu 
aoladıysa badettatbik kendisile 
ferefyap oluruz (1), 

YAZAN : T AHSIN COŞKAN 

vardı, onlar, kapılarını zirat 
mabılAt için kapar veya onlan 
girmiyecek vergilerle karşılar· 
sak, memleket ibtiyıtcına kafi 
gelmiye, yemeklik un ve buğ· 
day ihtiyacmı ne yapacağız, 

bu suretle ya balkı tazyik eder 
veya henüz yeni çıkacak olan 
kanund da tadilat yapmak mec· 
buriyetinde kalırız endişesiyle 
biraz açık kapı bırakmak fik· 
rini iltizam ediyorlardı. Ga'ebe, 
muhaza edici gümrük idiyen 
tarafta tecelli eyle.ti. Büyük•Mil
let Mecli,inin umumi hevetinde 
kanun bu esas da bilinde çık· 
mış oldu. 

Şimdi 1939 yılındayız! Güm· 
rük brife kanunu çıkalıclan bu 
ana kadar aradan hemen onbir 
r! sıeçmiştir. Bu geçen yıllar 
ıçınde yer y~r, kurak, seylip, 
zelzele ve hemen (!a yri müsait 
her şeyi gördük fakat hiç bir 
vakit hariçten hububat getir
mek ihtiyaç ve zaruretinde kal
madık, bilakis bu za~an içinde 
nüfusumuz on üç küsür milyon
dan on sekiz milyona yaklaştı, 
dahili istihlikimiz daha çok arttı 
onu karııladık, bununla da kal
madık harice her sene artan 
bir gidişle buğday ihracına da 
başladık. 

1929 yılında, Birleşik Amari
ka bükümetlerinde başlıyan zi· 
rai buhran az zaman içinde bn
tün dünyayı saran bir afet ol· 
muştu. 

Amerikanın ne milyarlık ha
zineleri ve ne de dünyanın muh· 
telif yerlerinde alınan tedbirler 
bu afeti öoliyememişti. işte 
bu yıllarda bizde de bir tered
düt baş göstermek istidadında 
idi. Bir kaç sene Orta Arıado· 
luda üst üste devam eden ku· 

Aydın Vilayet Dai
mi Encümeninden : 

590 lira muhammen bedelli 
ikiyüz teneke benzin alımı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bn işe ait şartname Nafıa mü
dürlüğünde 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 
Aydan Vilayet encümenhıde ha
zır bulunmaları ilin olunur. 

9, 12, 15, 19 1104 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

(1152) lira keşif bedelli köp
rü başlarına kanulacak demir 
levha işi açık eksHtmeye konul· 
muştur. 

Eksiltme 2/3/939 Perşenbe 
günü saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli. resim 
Ye şartmame nafıa mUdilrlilğ'lln-

raklık, hububat fiyatlarının ci
han piyasalarındaki ani ve fev· 
kallde sukün, henüz kati ola
rak ziraat siyasetimize bir veç• 
he vermeyişimiz tereddüdün ye
gane saiki olmuıtur. 

Ônilne çıkan her mütkillil ye· 
nen devrin büyük başvekili zi
raat işiyle bizzat meşgul olmak 
için evela memleketin muhtelif 
yerlerini gezmiş, derdi yerinde 
g&rmüş halkı ve alikad~rları 
dinlemişti. Bu geziş ve dinleyi
şin müshet neticecerini 930 ta
rihinden sonra bazı sahada gör

mekteyiz. 

Kongre de milli sporlnnmız· 
dan olan avcılık ve atıcılıkla 
dağ !porunun gençlerimize ar• 
mağan edilme çareleri ve gele
cek nesil arasında yayımı mese• 
lelerinin neler olabileceği konu· 
şulmuş ve bazı mühim esaslar 
tesbit edilmiştir. 

Ziraat işini esasından hallet-
mek için eveli zeka ve bilgisi
ne · inanılır meslekten yetişmiş. 
mütehassıs bir arkadaşa ihtiya
cı vardı. Onu buldu ve bu sa• 
yede ziraat siyasetimizin temel-

leri o tarihte atıldı. Tohum ıs· 
lab istasyonları, buğday koru
ma kanunu, hububat silolariyle 
1925 yılından itibaren yurdun 
muhtelif kıtalarına her sene 
uzanan demiryolları buğday ye· 
tiştirme ve çoğaltma siyrseti· 
mizin esas ve temelini teşkil 
eylemektedir. 

Yukarıda kısaca izah eyle
diğim sebepler ıayesinde her 
yıl vasatı iki buçuk milyon li· 
ralık buğday artışının senelik 
miktarı bugün kırk milyon lira
yı bulmuştur. Bu rakamı çok 
ve nafi gürmemekle beraber 
neticeyi sevinçle karşılamakta 
ve bazı yıllar da geçen tecrü· 
belerden istifade ederek bu ra
kamın birkaç misli yilkseleceği
ne inanmaktayım. Bu inanışım 
bana bu mevzv üzerindeki dli· 
şüncelerimi aynca yazmağa se
bep ve vesile teşkil eyliyecektir. 

Aydın vakıflar idare
sinden 

420 lirak keşfi olan vakıflnr 
idare binasının cümle ve bahçe 
kapısile alt kat oda pençerele· 
rinin demir parmaklık ve ilst 
kat anteresine kapı ve camekan 
yapılması işi açık eksiltıneye 
konuldu. 

ihalesi 6/3/39 Pazartesi günll 
saat 10 da Aydın Vakıflar ida-
resinde yapılacaktır. 

Taliplerin ve fazla malAmat 
isteyenlerin 31 lira 50 kuruı 
muvakkat: teminatla ve ehliyet 
vesikasile birlikte vakıflar ida-
resin müracaatları. 
1137 17 19 25 27 

de görülebilir. 
Muvakkat teoıinat 86 lira 40 

kuruştur. 
isteklilerin Aydın yilayetinden 

bu iş için alacakları ehliyet 
vesikası için ihaleden 8 gün 
evvel viliyete milracaat etmiş 
olmaları ve muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vr.sikalarile 
birlikte yokarıda yazılı gün v'! 

saafte viıiyet daimi encümeni
ne ielmeleri ilan olur. 

15 19 23 28 1127 

Hakkı Siber söz olarak, Aynın 
(avcılık ve atıcılık nizamnamesinin 
okunarak ve üzerinde mahal 
ve vaziyete uygun olmıyan ta· 
rafları ıörülürse tadil edilerek 
kabulünü tel<lif etmiş, teklif 
heyeti umumiyece terviç edilip 
(Aydın) yerine (Bozdoğan) ke· 
limesi konmak şartile bütçe ve 
maddeler dabil olmak üzer Ay
dına aid olan mezkür nizamna· 
me aynen kabul edilmiştir. 

Nizamnamenin 1kabuliinden 
ıonra yeoi idare heyeti seçimi· 
ne geçilerek : İdare heyetine; 
Tevfik Şener, Ahmed Klavuz, 
Haşim Öcal, Emin Önal, Ahmed 
Hakkı Ta yas, Vefa Ôztekin, 
Halil Çetinkaya, Zeynel Avcı ve 
Kazım Yıldırım, 

Haysiyet divanına ; 
Cevad Korkmaz, Bahtiyar 

Yalçın, Şükrü Çavdarlı, 
Mali mürakıplığa; 
Hakkı Siber, (asıl) İsmail Hak

kı Karcan da (yedek ) seçilmiş
lerdir. 

Yeni idare heyeti derhal top· 
lanarak başkanlığa Tevfik Şen· 
er, as başkanlığa Haşim Öcal, 
mubasibliğe Halit Umay, sekre
terliğe Halil Çetinkaya, kaptanlı .. 
ğa da Zeynel Avcı seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine başarılar 
dileriz. 

Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

(766) lira (32) kuruş keşif be
delli kuyucak ilk okul tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/3/939 perşemba 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeniı de yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif cetveli ve 
şartname nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat 57 lira 47 
kuruşt1Jr. 

isteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikası için ihaleden 8 gün ev
vel vilayete müracaat etnıiş ol
maları ve muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikalari-
le birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatta vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilan olunur. 

ıs, 19, 24, 28 1128 
--- ---=-· 
İktisat vekaleti maden 
müdürlüğünden 

Aydın vilayetinin Söke kaza
sına bağlı Küpdağı mevkiinde 
kain olup 1 kanunuevvel 1287 
tarihli fermanla logiltere devle
ti tabasından Kılark ve Foebeı 
uhdelerine ihale kılınmış olan 
Lignit madeni imtıyazı icra ve
killeri beyet!rıin 15/12/1938 ta
rihli ve 2/10053 num:uah karar
name:sile fesedilerek mekşuf 
madenler arasına konulmuşh•r. 

19 21 23 1141 

laıtlyas snhlbl ve Umumt Ncşrlynt 
Mlldfirü : Etem Mcndrea 

Basıldığı yer 
CHP B;.ı11mni 
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Birleşi Pamu 
Fab ikaları 

ipliği ve Dokuma 
üessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı: 
12 No Paketi 415 kuruş 

Kayseri Bez Fabrikası malı 
16 " " 480 " 

Nazilli Basma Fabriksı ,, 24 ,, ,, 580 ,, 
Freili Bez Fabrikası ,, 24 ,, ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli Bez · Fabrikasında : 
10 balyalık siparişler için " ,, 57 5 ,, 
15 ,, ,, il " " 570 " 
25 

50 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
" ,, ,, " 

" 

565 " 
560 " 

Fiatlarla fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik 
müstehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri 
bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik siparişi 
verecekleri \'e 24 numaradan ince ve muhtelif maksadlara 
yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklarinin de ihtiyaçlarını 
gene aynı · şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebile-
cekleri ilan olunur. 1120 

~,~,:Qı ı(.l)ıatlı~a~.~;;tı M~ıtıııiı ı!'n!ı !W!ı·1:iı~ı l!IDJıı!i r!'ıil ııııtııı ~ı 

a Süleyman Gezer-Osman Sezginer ~ 
~ ~ 
@ • ID 
4 vı· i[? 
~ ~ 
~ ~ 
(i Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın f! 
(J Palas oteli altına nakledilmiştir. ~;. 

İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua f'-) 
· ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
~ kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta için- -~ 

de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ~ 
-- şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

• 
' • • • • • 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ 
entani hastalıklar mütehassısı 

1098 ~ 

ve 

Muayenehanemi Nazilli köprüsü ksrşısındaki tapucu 
+J Süleymanın hanesine naklettim. 
(~~ hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve t!] öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
[+ kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra 
[+ eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
• toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 

llt.._,, • • ,. P'.,;t ~.ır~r~ ııı"' ~~ ~V..ı:;ı<Jll!!t~;:ı.~ • • • ~ ~--~-----lıh.ıı:~:ııi'i:ll ~~ 

1 
Aydın Su İşleri örüdüncü Şube 
Mühendisliğinde : 
A - Eksiltmeye konulan iş: 

Horsunlu - N.azilli sulama kanalının 15+791-17+295 inci ki
lometreleri arasında Kayran deresi üzerinde proje ve keşifnamesi 
mucibince sulama kanal hafriyatı ve imalatı sınaiye ve inşaatı 
olup bedeli keşfi (25448) lira 22 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
C - Eksiltme günü: 
2/Mart/939 tarihine tesadüf eden cuma günü sailt 15 de Ay .. 

dın Su işleri dördüncü Şube Mühendisliğinde yapılacaktır. 
D - İstekliler şartname, Proje ve merbutahnı 127 kuruş mu

kabilinde Aydın su işleri dördüncü şube mühendisliğinden alabi
lirler. 

E - Eskiltmeye girebilmek için isteklilerin (2490) numaralı 
kanun hükümlerine göre (1908) .lira 62 kuruşluk mul'akkat temi
nat vermeleri ve ihaleden sekiz gün evvel ehliyet vesikası almak 
üzere Aydın Vilayetine müracaat etmiş olmaları şaı ttır. 

F - Teklif mektupları ek~iltme gününde tesbit edilen saatten 
bir saat evvel Su işleri dördüncü şube mühendisliğinde teşekkül 
etmiş olan Komisyoana vermiş olması lazımdır. 

(1100) 10 15 20 25 

AYDIN SAYI s ~ 

MEi-iME GÜRE 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi ı& 3212 

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 alatı 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 ical>ıdır. 

MARKONI radyo 1939 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın mllşterllerimize iftiharla bildiririm • 

12 ay ve esiye satış 

Si 
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na şılık fiyatlar rekabet 

er ecede cuzd r 


