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1. Kanun 1939 Basım evi 

Sayısı 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESİ 

Hava taarruzu tecrübesi Vekillerimizin tetkikı 
Dün büyük bir intizam içinde ve 
mükemmel bir ~ekilde icra edildi 

seyahatleri 
Sıhat ve İçtimai Muavenet vekilimiz 

Hulusi Alataş Antakyada Şehre tehlike işareti verilince halk sığınaklara 

çekildi ve sokaklar taınamen boŞaldı 

başla çalışıyorlar, vazifelerini 
kusunuz yapmağa gayret cdi
yorlard1 

Hatay 20 - Sıbb 3 t ve İçti
mai Muavenet vekili doktor 
Hulusi Atataş Hataya gelmiş 

ve İskenderonda vali Şükrü 
Sökmensücr, parti müfettişi, bü· 

Bir çok ıehir lerde aapıldığı 
gibi Aydında da bir hava ta 
arruzu tecrllbeıinin yapılacağını 
yazmııtık. Sayın valimizin reis
liğinde teşekkül ed t. n vilayet 
pasif korunma komisyonu bu işe 
ait bc1zırlıklarını tamamlamış ve 
tecrilbenin dün yapılmasına ka
rar vermitti. 

Onuncu dakikada gaz aroyı
cılar koşar adım vazifeye çıktı · 
lar. Karpuzlu hanında patlayan 
bir bombadan rsoora Ramazan· 
paşa camii önüne zehirli gaz 
atıldığı haberi verildi. 

, kfımet belediye ve parti erkanile 
kalabalık bir halk tarafından 

Bir taraftan gaz temizleyici· ı 

ler, baılarında maskeleri, elle
rinde süpürg~lerile gazh sabayı 
temizlemeğe giderlerken, askHi 
ekip de i5tasyon~asfalt köprüsü 

~ ilstündeki ' gazları yıkamakla 

meşgul oluyorlardı. 

Onikioci dakikada Gümrük 
; önüne bir yangın bombası düş· 

karşılanmışbr. 

Doktor Hulusi Al•taş şehri· 
mize de gelmiş ve samimi teza~ 
hüratla karşılanmıştır. 

Vekil, hükumet, belediye ve 
partiyi ziyaret etmiş ve vali 
Şükrü Sökmensüer brafından 
şerefine 75 kişilik bir ziyafet 
verilmiştir. 

ne ve sıhhi müesses ~ leri geıe 

r~k tetl<ikatta bulunan vekil, 
bugün de Reyhaoiye ve Kırık · 

hane giderek teh ikatta bulu
nacak ve oradan İskenderuna 
gidecektir. a. a. 

Maarif Vekilimiz Malatyada 
Malatya, 20 - Maarif vekili 

Hasan Ali Y Lcel refakatinde 
ilk tedri~at umum müfettisi ol
duğu halde M 'llatyaya gelmiş 
ve istasyonda vali, kumandan, 
vilaye t, parti ve belediye erka
nile lcalabalak l:.ir halk tarafın
dan karşılanmıştır. 

B. Hasan Ali Yücel hükümet 

Bir kaç rnodeoberi Aydınlı· 
ları ciddi surette iıgal eden bu 
hcriibe dün öğleden sonra ya
pıldı. Rivayetlere inanmak li· 
zımge!irse daha sabahtan bazı 
aileler ıehirden köylere ve kır· 
lara ç ı:kilmiıler, bazı meraklı· 
lar da bava taarruzunu daha 
iyi görebilmek hevesile kepez 
ve topy•tağına çıkmışlardı. 

'Sıhat ve içtimai Muavenet 
vekili Dr. Hulfı~i Alataş, jan
darma. umum kumandanı ceoe
ral Cemil Cahit ile yay'.-t dağı
na gitmiştir. Müteakiben hasta· 

1 tüğü ve yangın çıktığı itfaiyeye 
telefonla haber verildi. itfaiye 
birinci takımı büyük bir ıüratle 
bu yangını söndürmeğe gider·w 

kao Ortn mahalleye de bir yan· s t 
Hava taarruzunda faaliyete 

geçecek muhtelif teşekküllerin ' 
ıabırsızlaoan hareketleri nazarı 
dikkati c - lbediyordu. 

kon ıı ğım, belediyeyi, alay ka
rarkab . nı ziyaret etmiş ve G .. ıi 
ilk ofrnlunda şereflerine verilen 
çayda mua1lim1erle h11sbihalde 
bulur muştu ... . a a. 

Fi Harbi Tehlike haberi: 
Tam uat 13,30 da bülcftmet 

konağı ve Halkevi daraçalarına 
konan caoav.ır düdükleri ile e
lektrik fabrikasının düdü
ğil hava taarruzunun batladı

ğını haber verince cadde ve so· 
kaklardaki halk büyük bir te· 
balükle kaçışmağa ve sığınak
lara iltica etmeğe başladılar. Bir 
kaç dakika içinde sokaklar ta· 
ma -nen boşalmış meydanda va
zifedarlardan başka kimsecikler 
k"lmamışh. 

Ha va hücumunda en çok ta
arruza maruz kalan mahal is 
tasyon ve civan olmuştur. Teh 
like işaretinin üçüncü ve beşinci 
dakikalarında bu sabada iki 
bombanın infılik ettiği duyuldu. 
Bu münasebetle çıkan yangını 

şehir itfaiye grupu iki dakika 
içinde yetiıe~ek söndürdü. 

Taarruz de\ am ediyor. Şehrin 
mubt lif semtlerinde bombalar 
patlıyordu. Bütün ekipler canla 

gın bombası düştüğü ve yaogm ~ o ıv e -
çıktığı haberi geldi. Hazır bir __ .... ___ Bl ____ U!l!lilm!!!--DI-• 

halde bulunan itfaiye ikinci ta- K ı·d R d ·d. 
kımı da bu yangına koştu. 1 are ı e us taarruzu evam e ıyor 

Polis yardımc1 ve sıhhi imdat 
rrekipleri de yaralanan veya gaz.::ı Hava kuvetleri .de büyük bir faaliyet göstermektedir. 
lanmış olanları büyük bir ihti 1 Finliler 4 Sovyet tayyarf:si düşürdüler 
marnla sediyelere yahrarak has· "'ı 
taneye ve sıhhi imdJtt merkezle- Helsioki, 20 - Finla ndiya res- levazımı alınmıştır. 
rine götürüyorlardı. mi tebliği: Rus hava İrnvvetleri bütün 

s;at 13,50 de taarruzun bit- 1 Diişmanın Kareli berzahında c .phede büyük bir faaliyet göl 
tiği iki top atılmak suretile hal- g büyük kuvvetlerle yaptığı taar· tt rmişti r. Oiişmaoın bombal arı 
ka ilin edilince yirmi dakikalık 1 ruzlar bütün gün devam etmiş- mühim basarat yapmamıştır. 

tir. Düşman topçu lıer taarruz 
tecrübe zamanını az görenler F l d" t l · .... 
adeta milteessir o!dular. dan evel şiddetli ateş açmı~tır. ın an ıya ayyare erı, yuru-

Hakiki hava taarruzlarında 
halka gizlenme ve korunma i
tiyadı vermek ve bu maksatla 
kurulan muhtelif teşekküllf'ri 
vazifeye ve hizmete alıştırmak 
maksadile tertip edilen tecrü
beden alınan netice çok mem 
nuniyet verici mahiyettedir. 
Aydın balkı geçirdiği bu im

tihanda büyük bir muvaffakiyet 
ve olgunluk göstermiştir. 

Bütün taarruzlar püskürtulmüş· yüş halindeki düşman kuvvctle-
tür. rioi, şimendiferleri ve köprüleri 
Düşmanın Mogola gölü ile Ka müessir bir tarzda bombardıman 

vok arallındaki zayiatı mühimd r etmiştir. 

Bir çok tank tahrip edilmiştir. 4 düşman tayyaresi düıOrül· 
Mühim miktarda esir ve harp müştür. a.a. 

Graf Speenin Almanların 
-.z, -

Kumandanı İntihar etti Blü1.et kruv'1zÖrÜ battı 

----------~~~~~~~--------~~----------
Londı a, 20 (Radyo) - Son 

alınan haberlerde Graf Speenin 
kumandanı Landorfun intihar et 
tiği bildiriımektedir. 

Pdris, 20 - 13 kanunevelde 
Bir İngiliz tabtelbahiri tarafın· 
dan torpilleneıı Alman kruva 
zörünün Blüher kruvazörü oldu
ğu Berndeo bildirilmektedir. 

Fransada 

Yüksek harp meclisi 
toplandı 

Paris, 20 - Yuksek harp 
meclisi don saat 6 da toplanmış 
ve saat 12 ye kadar devam et
miıtir. 

Meclise lngilizler tarafından 
Baıvekil Çemberlayn, Paris bü· 
yük elçhi, milli mildafaa nazırı 
ve daimi müsteşar, Franıı tara-
fından da Başvekil Daladiye, 
gen ral G1mlen, hariciye umu
mi katibi ittirak etmiştir. 

M clis, umumi vaziyeti derin 
bir surette tetkik ettikten so" 
ra her iki hilkômet aruı eh 
tam bir görüş birliği müşahe de 
etmiştir. 

Almanyada 
- --- -

lktısat diktatörlüğü 
Berlin, 20 - Mareşal Göerin· 

gin riyasetinde toplanan Al· 

man müdafaa konseyi, iktnnt 

nazırı Funk'a lilm bir salahiyet 

vermek suretile sıkı bir dikta· 
törlük ihdas etmiştir. 

Veril n salahiyet üzerine ih
das edilecek ve değiştirile cek 

krediler kanuna muhalif de o~sa 

iktisat nazırı yapabilecektir. 

Bu vasi salahiyet Sl1det şark 

pıyasalarile işgal olunan Po'onya 

arazisine de ıamil olup 940 se
nesıue k-adar meridir. 

Bıraktığı mektupta g cmisile 
bera~er batmak istedigi fakat 
evvela za~itan ve efradıo ha -

yahoı lturtarmak istediğinden 
bu arzusunu tehir ettiğini bil 
dirmiştir. 

Graf Spee'nin mürettebatı 
Üsera kampında kalacak 

Londra, 20 ( Radyo ) - Ar· 
jantin hükümeti re"rui bir be
yanname neşrederek Buenos 
Ayrese iltica eden Graf Von 
Spee krnvazörünün müretteba· 
tından 1000 kişinin harbın so 
nuna kadar kamplarda tutula 
cağını ilin ttmiştir. 

·~ 

Alman Kolombos trans
atlantiği =ntihar etti 
Londra, 20 - Bahriye neza

retinin tebliği : 
32000 tonluk Kolomboıı adlı 

Al nan trausatl.ıntiği lngilız harp 
gemilerini görerek yakalanma 
mak için kend . kendini batır· 
mıştır 599 kişiden mlrekkep 
butün taı fesi Taskolaso Ameri
ka kruvazörü tar.ıfından topl \D 

· mıştır . Amerika kruvazörn tel· 
sizle Nevyorka doğru ilerlemek
te olduğunu bildirmiştir 

Re.sicumhur Ruzvelt Alman 
mürettebatının Alis adasına çı · 
karılrnaımu emretmiıtir. a a. 

Sayısı : 100 Para 

C. H. P. 
--- -

~ozdoğan kaza kon
gresi toplandı 

Bozdoğan Parti kaza kongresi 
eveiki gün Parti salonunda top· 
lanmıştır. Kongrede valimiz sa· 
yın Sabri Çıtak'la, parti böl,, e 
müfetti~imiz Mardin melftısu 
Dr. Rıza Levend, parti vilayet 
idare heyeti reisi Eteın Meodreıı, 
vilayet idare heyeti az ları avu· 
kat Neşet Akkor, Raif Aydoğ· 
du, parti merkez kaza idare 
heyetinden Nail Ergun bulun· 
muşlard1r. 

Kongreyer başlanmadan evel 
B. Et m Mendres parti mevzu• 
atı üzerinde partililerle uzun bir 
lioouıma yapmıştır. 

Kon~re reisliğine Yeni pazar 
belediye reisi Nuri, ik ı nci reis
liğe Ali Remzi Gürsoy, kitip
liklere de Nureddiu Kara Men· 
dereı ve Mehmet Güven seçil
miılerdir. 

Ebedi Şefe ihtiram .. !iikôtile 
çalışmalarına başlıyan kongre· 
nih tazim ve bağlılıkları Milli 
Şefe ve Parti büyüklerioe arze
dilmesine karar vermiştir. 

Evvelbi ve geçen seneki ka· 
za kongre lerinde kabul olunan 
dilekl~r ve Parti Genel Sekre· 
terliği ve vilayet makamından 
verilen cevaplar okunduktan 
sonra bu sene toplanan ocak 
ve nahiye kongre erinden gelen 
yeni dileklerin müzakeresine 
başlanmıı üç saat dileldtr Bze· 
rinde konuşulmuştur. Dileklerin 
müzakeresinde •alimi:ıle kaza 
kaymakam vt kili ve memurları 
d~irelerini alakadar eden mese· 1 
leler üzeriade izahat vermiş· 

le.rdir. 
938 kat'i hesabile 940 yılı 

bütçesi de kabul olunduktan 
sonra yeni kaza idare heyeti 
seçimi yapılarak kongreye oi· 
hayet verilmittir. 

-;ııtE-

Parti müfettişimiz geldi 
o~nizli Parti teşl:ilatını teftiş 

etmekte bulunan Parti mıntaka 
müfettişimiz Mar.:lin mebusu Dr. 
Ali Rıza Levend evelki gün Boz· 
doğan Parti kongresinde hazır 
bulunmuş ve düo Nazilli trenile 
şehrimize gelmiştir. istasyonda 
Parti vilayet idare heyeti reiıi 
ve azaları tarafından kartıla
nan B. Ali Rıza Levend bugün_, 
tekrar Denizliye lgidecektir. 

Halkevi sinemasın
da halk gecesi 
Her hafta lsalı günleri Ha 1-

ke vi aioemasında tertip edil
mekte olan parasız halk gecesi 
bu hafta da tekrarlanmıştır. Si
nemaya Işıklı, Arapkuyusu, Ye· 
nigün, Çeştepe köylerinden bir 
çok köylüler de davet edılmiş, 
davetlilere güzel bir falim g6s 
teriltniştir. 

- . .. -
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YCZ ı 2 

iKTiBASLAR 

Kont Ciano'nun 
nutku 
A. Şükrü Esmer 

ltalya hariciye vekili kont 
Ciano, geçenlerde yapılan teş
kilattan sonra parlamentonun 
yerine geçen " F açiyolar ve kor
porasyonlar " meclisinde söyle
diği bir nutuk ile İtalyanın dış 
politikasını izah etti. Bu uzun 
nutuktan da anlıyoruz ki, İtal
yan dış politikasının ana battı 
bir kaç gün evvel yüksek faıist 
meclisinde yapılan müzakere
lerden ıoııra neşredılen tebliğde 
de izah edildiği gibi, " intizar ., 
" teyakkuz ,, ve " hazırlanma ,, 
ıözlerile bulAıa edılehilir. 

Fakat Kont Ciaoo, yalnız ltal
yan dış politikasının ana hattını 
izah etmekle kalmamış, İtalyayı 
böyle bir siyaseti takip etmeğe 
•evkeden hadiselerin oldukça 
uzun bir tarihini yapmıştır. Söy
lemeie IOzum yoktur ki bu ta
rihin bilyllk bir kısmı hidisele· 
rin İtalya noktai nazarına göre 
tefsirinden ibarettir. Meseli 
Kent Ciano, Habeıistanın isti
llsını, Jtalyanın emniyetini, is
tildllini ve iıtikbalini zıman al
tına ~almak noktasından haklı 

16ıtermektedir. İıpanya mese· 
leıi bir medeniyet meselesidir. 
Arnavutluk, arnavut milletin n 
dl•eti Dzerine ilhak edilmiştir. 
ltalya hariciye vekili, geçmiı ve 
o zamanlar çok münakaşa edil· 
miş olan bu hadiselerden Al· 
manya - İtalya münasebetlerinin 
geçirdiği 1af halara intikal etti
ii zamandır ki, sözlerinde sll
mimiyet ~ tebarüz etmektedir. 
Cianonun sözleri diplomaai lisa· 
nından balkın anlıyacağı dile 
terceme edilip kısaltılınca vazi
yeti11 fU olduğu anlatılır : 

ltalyan - Alman fmukareneti, 
Habeş davaıı içinde başlamış 
•e ispanya davası içinde şekil
leşmiştir. ltalya, Almanya ile 
itbirliği yapatken, bir harbe yer 
verilmemeai lüzumunda daima 
11rar etmiştir. Bu noktada Al· 
manyadan da vait almıştır. Hat
tı geçen mayııta Almanya ile 
ittifakı imzalarken, asgaı i üç 
sene harbe girmemek noktasın
da her iki taraf da mutabık kal
mışlardır. Ciano bu bahiste di · 
yor ki : 

u Alman hilkiimeti, bu ınüblet 
bitam bulmazdan evvel yeni 
mllnakaıalar çıkmasıoa sebebi
yet •erecek mahiyette herhau· 
gi bir meselenin ortaya atıltıma
masına razı oldu.,, 

ltalyanın Almanya ile, imzala· 
dığı ittifak muabedesile üzerine 
aldığı aıkeri teaehütleri ancak 
imzadan Uç sene sonra yapmak 
mecburiyetinde bulunduğu hak· 
kındaki sözler bundan galat 
olsa gerektir. 

O halde nasıl oldu da Al
manya Polonya meselesini or
taye atarak "yeni münakaşala
rın çıkmasına sebebiyet ,, ver
miştir? Bu sualin cevabını Al
manyanın Rusya ile yaptığı 

paktta arapıak lazımdır. Kont 
Ciyano, Rusya ile Almanya 

l~rasındaki temasların nisan için
~de baıladığını söylemektedir. 

MOzakerelerden İtalya haber
dardı. Fakat anlaşmanın şümu
lü geniş olmıyacaktı. Almanyd-

A.YDIN 

Halkevinde fotoğ- i 
raf sergisi : 

Sergi 19 şubatta açılacak 
gün devam edecek 

ve 15 

Derece alanlara mükafatlar verilecek 
Aydın Halkevi reisliğinden: 14 - Derece alan amatörle· 

1 - Halkevimizde 19 şubat rin bütün eserleri aynca bir 
1940 da başlamak ve 15 gün hafta daha müddetle ayni sa-
devam etmek üzere bir fotograf londa teşhir edilir. 
sergisi açılacaktır. 15 - Halkevimizin verecegı 

2 - Bu sergiye ~bütün ama- mükafat nisan ayı içinde Anka· 
törler iştirak ederler. rada açılacak Halkevleri umumi 

3 - Sergide teşhir edilecek fotoğraf sergisi parti mükifatı-
fotograflarm mevzuu serbesttir. m kazanm~ğa · mani teşkil et-

4 - Ebadı yoktur. Serbesttir. mez. 
5 - Fotoğraflar teşhir edi- 16 - Dence alan eserler 

lebilecek bir ş ekilde temiz bir nisan ayında Ankarada açıla-
kartona yapıştırılmalıdır. Resim- cak olan Halkevleri umumi fo 
lerin mat veya parlak krem ve · toğraf sergisinde teşhir edilmek 
ya beyaz karta basılmış olma· ve Parti mükafatına namzet o\ 
sında mahzur yoktur. mak üzere nihayet 15 marta 

6 - Herkes istediği miktar: k~dar P rti genel sekreterligine 
da sergiye iştirak edebilir. ' gönderilecektir. 

7 - Boyama ve rotoş yap 1 17 - Derece alan resimler 
mış fotoğraflr.r sergiye alınmaz · dahil bulunduğu halde hir:iııcili-
lar. ği kazanmış amatörün üç, ikin· 

8 - Fotoğraflarm üzerinde cinin iki, üçüncünün yalnız de-
veyahut panosunda l'esmi çeke- rece almış olanın tek resmi 
nin ismi bulunacaktır. gönderilecektir. Ve bunların ü· 

9 - Teşhir edilen fotoğraf- zerinde almış oldukları dereces 
lann nekatifleri sahiplerinin e- işaret edilecektir. 
linde olmalıdır. 18 - Resimlerin kartonları 

10 - Eserlerin en çok 15 arkasında sahibinin ismi ve ad· 
şubat 1940 gilnüne kadar Hal- resile mensup olduğu Halkevi 
kevioe teslimi lazımdır. yazılmış olacaktır. 

11 - Eserlerin teşhire değer 19 - Aukara Halkevlcri n-

olup olmadığı juri heyeti tara- mumi fotoğraf !!ergisi jurisi ge-
fından tayin edilecektir. len bu eserler' arasında ayrıca 

12 - Kabul edilecek e serle- bir seçme yapmak, snnnt ve 
rin mahallin hususiyetlerini gös· fotoğrafçılık kıymeti bakımın-
terir dokumantcr bir kıymet ta- dan umumi sergi için zayıf bul-
şıyan bir tercih sebebi olabilir- duğu eserleri red etmek hak· 
se de daha ziyade bir sanat kına sahiptir 
kıymetine malik olup olmadığı 20 - Halkevleri umun:.i fo-
göz önüne alınacaktır. toğraf sergisinde birinci, ik inci, 

13 - Serginin kapanışından üçüncü, dördüncü, beşinci dere· 
sonraki hafta zat fmda juri taş- ce alan eser 9abiplerine aldığı 
bir edilen eserler arasında bir dereceye göre bir para müka-
seçme yapar ve dereceler verir. fatı verilir. Buna mukabil müka-
Birioci, ikinci, üç üncü gelenlere fatlandırılan eserler Parlice he-
aynca mükafat verilecektir. diye olarak kabul olunur. 

1 

nm takip ettiği düşman siyase· 
ti Rusyayı karıştırmıştı. Alman
ya Ru•ya ile anlaşmakla bu 
devletin bitaraflığını temin ede
cek, yani İogiliz-Fransız bloku· 
na iştirakine mani olacaktı. 

den biç memnun olmadığı aşi

kardır. Baltık memleketi üze
rinde Sovyet hegemonyasinın 

korulmasına varan Alman • Rus 
işbirliği İtalya için bir sürpriz 
olmuştur. 

Nutkun son lnsmı İtalyanın 
Tuna bavzasiyle Balkanlar üze
rindeki alakasının izahına tas
hih edilmiştir ki, aynı alaka 
yüksek faşist meclisinin müza
kerelerinden sonra neşredilen 

tebliğ de sarahatle izah edıl
mişti. 

Aydında: 

Ceza evlerindeki 
mahkumlar 

Yiyeecek bedellerini 
nasıl ödeyecekler 

SAYI 713 

!191 ...................... ... 

1 RADYO 1 
PERŞEMBE 21/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
Cezaevleriyle mahkeme bina 

ları inşası kar~ılığı olarak alı-
nacak harçlar ve mahkimlara f 12.30 Program ve memleket 

ödettirilecek yiyecek bedelleri saat ayarı 
hakkındaki kanunda, mahkum- 1 12.35 Ajan• ve met ·oı oloji 

lardan aranacak yiyecek bedel- · haberleri 
Ieri ödenmediği takdirde bunun 12.50 Türk müziği. Halk tilr· 

' küleri ve oyun havaları 
ne suretle tahsil edileceği zik- ii redilmemiş bulunmaktadır. Okuyanlar: Sadi Hoıses, Mef 

baret Sağnak 
Yiyecek bedelini ödemeğe İ Çalan Sadi Ya<1er Ataman. 

muktedir oldukları sabit olan 13.30 Konuşma (Kadın saati) 
borçları takipte, devlet alaca 
ğının tahsili kabil olmakta ise 

l 13.45· 14.00 Müzik ( Hafif 
müzık Pi.) 

de aczi sabit olan mahkumlar 1 18 00 P1ogram . 
aleyhine yapılan icra takipleri 18.05 Memleket saat ayaıı 

tamamen neticesiz kalmaktadır. • ajans ve meteoroloji hab rleri 
Hazinenin zararını mucip olan 1 18.25 Müzik ( Radyo caı. or-

bu vaziyeti önlemek üzere, ad- keslrası ) 
liyc vekaleti yukarıda adını 19.00 Koauşma 
yazdığımız kanuna yeni ban 19.15 Türk ruibiği 
hühümler ilave eden bir layiha Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağ 
hazırlamıştı. Meclisin alakalı la, Fahire Fersan, İz.zettin Ôkte 

e ncümenlerinde tetkik edilerek 1 - Okuyan Melek !fokgiz 
; 1 - Rast petrevi 

son şeklini a\miş bulunan bu l i . 2 - Lemi- Raıt şarkı (Sazın 
layiha umumi heyete sevkedil- gibi sinem dahi ) 

.... m ..... -;iş_.\i .... r=;:;:ı:· :.:ıo;ı;:;-===--===~--~.......,= \ 3 - Sadi - Segah şarkı (Ru-
humda ölen aağmede) 

ııan 
Ayd.n alay 37 Sa. Al. 
konıisyonundan 

! 
1 
t 

4 - Mu•tafa Nafiz - Suzinak 
şai'kı (Sensiz bu sabah) 

5 - Neyzen Burhan-Suzinak 
şarkı (Hayli, demdir) 

2 - Okuyan Necmi Riza A· 

hıskan 
1 - Arif bey· Suzinak şarkı 

(Bir dil ki eıiri gam olur) 
2 - Rahmi bey - Suzjnak şar 

kı (Bir sihri taran) 

Aydın birliğinin ihtiyacı iç;n 
66 bio kilo sığır veya keçi veya 
lrnyuo eti kapalı zarfla eksilt· 
meye konnı uştur. :Hangisi ucuz 
u\ursa o cins etin ihalesi yap ı

laca khr. Bu üç cins ete her 
talip t rafından bir zarf içer
ıiude olmak üzere üçüne de 
ayn ayrı fiyat teklif edilebilir. 
İhale 28 birincikioun 939 per
şembe günü saat 15 de Aydın-

3 - Arif bey - Kürdili hicaz 
kür şarkı ( D •şermi şanına) 

1 4 - Suphi Ziya • Kürdıli bi· 
r c zkar ıarkı (Bir gamla hazanın 

seherinde) 
3 - Okuyan Semahc.t Özden 

da asi.eri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. . 

Sığ11 etinin muhammen bede
li 16,5000 liradır, keçi etinin 

:~~a:;:: ~~!~~i ~!:~~ml~:n l 1 
bedeli 26,400 liradır. l 

Sığır etininio ilk teminatı 

1,237 lira 50 kur uş, keçi etinin 
ilk teminatı 1,237 lira 50 kuruş f 
koyun etinin ilk teminatı 1,980 1 

lirş!~·namesi Aydında askeri 1 
salan alma komisyonunda görü- ı 
bilir, taliplerin teklif mektup
larını kaouni vesikalarile birlik
te ihaleden bir saat evveline 
dadar makbuz mukabilinde ko-
misyona verilmesi. 

12 18 21 26 (136) 

ses 
1 - Mahmut Celilettin Pi· • 

Karcığar ,arkı (Vah meyusi vi· 

salindir) 
2 - Selihattin Pınar • Kür· 

dili hicazkar şarkı (Aşkınla ya· 
nan kalbime) 

3 - Rahmi bey - Kürdıli hi· 
cazkar şarllı (Mahrumu ıevkim} 

4 - Kürdili bicazkir şarkı 
(Gönlümü başka emellerle) 

20.15 Konuşma (Bibliografya 
saati) 

20.30 Turk müziği. (Fasıl he-
yeti) 

21.15 Muzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ıiraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
22.20 ( Kuçük orkestra - Yu-

kardaki programın devamı) 
22 35 Mıizik Pl. 

Almanyaoın Polonya mesele
sini ortaya atarken bu Sovyet 
paktıaa güvendiği şimdi daha 
sarih anlaşılmaktadır. Harp çı
karabilecek bir meseleyi ortaya 
atmamak için İtalyaya söz ve· 
ren Almanya, Sovyet paktının' 

imzasını bildiren ha berin heye
canı içinde Polonya meselesini 
sulh yolıle halledeceğini tahmin 
etmişti. İtalya, çıkacak ihtilafın 
bir harp doğurması ihtimalini 
ileri sürünce, Almanya İtalya· 
nıo askeri yardımına muhtaç 
olmadığını söyledi; işte bu se
bepledir ki İtalya, Ala:.anyaya 
ittifalsla bağlı bulunmakla be
raber, harbin dışında kalmış · 

tır., 

AYDOGDU 
23 00 Müzik ( Cazband • Pl) 
23 25 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 
tQ w ; 

Kont Ciyano, [Polonya mese 
sinin ortaya atılmasından dola
yı Almanyayı açıkta muaheze· 
edememekle beraber, herhald~ 
mesuliyetin demokratlardan 2i· 
de Almanyay.ı ait olduğunu ih
sas etmektedir. Hele Alman Rııs 
Paktının tathikattaki tecellisin-

MAGAZASI 
Her Nevi inşaat Malzemesi 

ve Kamyonlar için 
Yeni tatimainameye göre hazırlanan kontrol 

defterleri ınatbaamızda hazırlanmış 

çıkarılmıştır. 

. ...... .. Abone ıeraiti ····-· I 
YıUıj'ı ber yer için 6 lira. I 

i Altı ayhgı 3 füadır. 
3 aylığı 150 kuruştur. ~ 

• idare yeri: Aydındıı C. H. ~ 
ı p B . : : • a11111e~ı. : 
: ıneteye ait yaı.ılaı lçln l 
! yuı ıişleri müdürlüğüne, ilan- i 
: 1 . . "d -d- ı- Ü ı : ar ıçın ı are mu ur ut n• : 
: "SSÜrat"a:ı.t edilmelidir. i . . . .......... ... ................. ········ ....... . 
lmtıyaı M.hlbl ve Umumi Netrfyat] 

Mlldürü ı Etem Mendre• 
6a.ılıhiı y~r 

CHP Buımevl 

-- 940 senesi hesabi kat'i toplusu satışa çıkarılmıştır. 


