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Reisicumhurumuz Fransız mebusan mec is· ı 
1 

Nazilii kaza 
kongrıesi 1 

Ankara Halkevinde, Halkevleri, da- Milli müdafaa için 250 milyar marklık 
Partimiz Nazilli kaza .konıre- • 

si dün, Nazilli Halkevi salonN-mşma komitesine riyaset buyurdular 
1 

tahsisat kabul etti 
Aokar.a, 22 - Reisicumhur 1 Bu toplantıda Halkevlerinin ! Pari,, 22 - Fransız mebusan ratabileceğ!ni pek ala gösterdi

ğini söyldmiş ve Frtın!lanm Fın
landiyaya maddi yardıında l>u-

' da Parti vilayet idıtre heyeti 
reisi Etem Mendres, idare hey-

ismet İnönü bugün saat 1 l de bugüne kadar çalışma tarzları : meclisi 250 milyar franklık mil-
H ık · l k Halkevlerı· ld d'I t" ele ·n·ı tet 1 li müdafaa tah " satı• ı bu sabah a evıne ge ere ve e e e ı t'D ne ıc rı · 

danıtma komitesine riyaıet et· , kik ve Halkevlerioin mesaileri 
mMlerclir. için yeni direktifler vermitlerdir. 

Maarif Vekilimiz 
B. Hasan Ali Yücel Dıyarıbakırda 
Dıyuıbakır, 22 - Maarif ve· 

kiti Hasan ~li Yücel refakatin
de ilk tedriıat umum m6Öürü 
ve hususi kalem mOdürü olduğu 
halde şehrimize gelmitlerdir. 

Vali ile umumi müfettitlik ted· 
risat müdürü vekili Erganide 
kartılamıılard r. Trenin muva
aalatı geçikmit olmasma rağmen 
istaıyonda kalabalık bir halk 
toplanmıştı. 8. Hasan Ali Yücel 
istaıyonda umumi müfettit Abi
din Ôzmeo, :general Galip De
ni% askeri ve m&lki erkin ile 
muatlimlerd~n mürekkep bir be· 
yet tarafından kırfılanmıştır. 

Maarif •ekili Haaan Ali Yo
cel umumi müfettişlik lıonağına 

B. Lilbrun 

Numan Menemencioğlunu ı 
kabul ettiler 

Ankara 22 - Fransız Cum· 
burreisi B Löbron, dün öğleden 
ıotıra Türk ticaret heyeti Teif'i 
hariciye vekaleti umumi katibi 
Numan Menmenci oğlunu kabul 
etmittir. • ••• 

Sıhat ve içtimai Muave
net vekilimiz Mersinde 
~ersin 22 - Sıhhat ve lçti

timai Muavenet vekil doktor 
doktor bulusi Alataş saat 11,45 
de Mersine gelmitlir. 

Ve1'il, viliyet hududunda va
li ve ııhhat müdürü ve ıebir 
medbalinde de vilayet erkinile 
kalabalık bir halk tarafından 
kartılaam.,ştır. Doktor Hulusi 
Alataf belediyeyi, cumhuriyet 
halk partisini, halkevini askeri 
garnizonu ıiyaret etmiş ve mem . 
leket hastanesini teftiş etmiştir. 

Şereflerine verilen ziyafette 
bulunan sıhhat ve içtimai mua • 
venet vekili geceyi buıuıi va 
ronlarında geçirrnıf lir. 

~-

Londrada 
Şiddetli bir zelzele oldu 

LondrR, 22 - D6n akşam 
~aat 21,10 da Londrada şiddetli 
bir zelıele kaydedilmiştir. 

Merkez 'Gıtriiaün lngiltereden 
10 bin kilom~tre azakta olduğu 
tahmin edilmelctedir. 

misafir edilmiştir. Bugün okul 
lan ve kültür mi!eH!s~lerini 

teftiş edecektir. a. a. 
Eliıığ 22 - Maarif vekili 

Huan Ali Yücel saet 20 de 
Elizığa gelmiş ve doğruca kız 
enstitüsüne giderek teftitlerde 
bulunmuştur. 

Enstitüden halkevine gelmiı 
vekil, muaUimlerle yemek ye
miş ve geç vakte kadar has~ 
bibalde bulunmuştur. 

B. Hasan Ali Yücel bugün 
nmumi mufettişliği, viliyfti, 
tümkomutanlığım belediyeyi zi
yaret etmiş, orta ve ilk okullar 
la kız enestitllıçode teftişlerde 
bulunmuştur. a.a 

Balkanlarda 
·~· -

Şiddetli soğuklar hü · 
küm sürüyor --

Belgrad, 22 - Dalmaçya ve 
Bosna da müthi ~ fırtınalar bü· 
küm sürmektedir. Bu yüzden 
Adiryatikte ıeyrisef er çok ez 
olmuştur. 

Dalmaçyada telefon hatları 
kırılmıştır. Her tarafı kar ört-
mektedir. Yıkılan kayaların ve 
karların temizlenmesi yüzünden 
dcmiryolu mücakala•ı çok bii
yiik taahhütle yapılmaktadı r. 

Bükre ş, 22 - Şiddetli bir 
kar fırtınası Karndeniz ve aşa-
ğı Tunada seyı iseferi durdur· 
muştur. Sabilae ha aret der~-
cesi sıfırdan aşağı on beşe düş
müştür. Bütün trenler Bükreşe 
taahbürle gelmekted.r. 

Hükümet merkezinde fırtına 
oldukça ehemmiyetli hasarat 
yapmıştır. 

~ 

Karadenizde frrtına var ı 
Sinop, 22 - Karadeuizda fır

tına çok şiddetlidir. Vapurlar 
yollarına devam edemiyerek li-
manımıza sığınmaktadır. a . a. ı 

-3'0E-

Beynelmilel Q.u?a- il 

peşte sergısı 
Macar hükiımc:ti tarafıodan 

her sene Budapeştede tertip 
edilmekte olan beynelmilel ser· 
genin 940 senesi için 26 nisan· 
.th ba~layar.ak 6 mayıs 940 ta
rihine kadar d~vam edeceği 
haber alıomıştır. 

1 müzakere ve ittifakla kabul et
miştir. 

Hüküinete müzaheret eden 
muhtelif grup şefleriaiıı nutkun 
dan sonra başvekil Da1adye be-

1 yanatta bulunarak Finlandiyc -
nın kah ı amanca müdafaa ını 
tebcil etmiş ve Finlandiya mu 
kavemetiniu, ölümü ( sarete ter
cih eden bir milletin neler 

lunduğunu ilave etmi.ştir. B. 
Daladye sözlerini şöyle bitir
miştir. 

Fransa kendi selame.ti için 
harp ediyor. Fransa biç bir za· 
man en yüksek, r sil insanlık 
meziyetferinde!J aynlanı"az. 

Meclis bu beyanatı mütt~fi-
kan t svip etmiştir. a a. 

Sovyet-Fin 
Kareli mıntakasında Rus 

devam ediyor 
--------~--------------

taarruzu 

Bununla beraber Kızıl ordu ilerliyememektedir 

~Helsinki 22 - Finlan diya or
dusıJ erkanı harhiyesinia tebliğ;: 

Kareli cephesinde düşman ta
arruzu devam etmektedir. Düş· 
man ağır zayiat vermiş fakat 
biç bir ilerleyiş kaydetmemiştir. 
Şimalde Finlandiya kıtaatı 

Pctsamo katasında Borda neh
rinin ötesine varmıştır. 

Hava milsademelerinde 6 Sov
yet tayar~si düşürmüşlerdir. 

Finlandiya tayyareleri mütead
dit keşif uçuşları yapmışlardır. 

Helsinki 22 - Şimalde Sala 
mrntakas;oda pazar günü Rus
ların yaptığı taarruz insan ve 
malzenıece mühim zayiata mnl 

İsveç 
Kara suları haricinde 
şiddetli b r hava niu-. 

harebesi oldu 
Oslu,i 22 - Şimal denizi üze

rinde İsveç ~ahilleri yakininde 

Mamurinin şimalinde şiddetli bir 
bava muharebesi olduğu bildi
rilmektedir. 

Evvela şimale giden tayyare 

filotillaları görülmüş ve bilahara 
son · süratle cenuba 50 
kadar tayyarenin gittiği görül

müttür. Bu muharebe İsveç ka
ra suları haricinde olmuştur. 

Londra, 22 - Royter ajanın 
nın hava nezaretiaden aldığı 

malumata göre şimal denizinde 

Norveç !ahilleri açıklarında biç 

bir İngiliz tayyaresi harba tu-
tuşmamıştır. a. a. 

-~--

Macar hariciye nazırı el
çileri Peşteye çağırdı 
Peşte, 22 - Macar hariciya 

naz rı kont Çaki, vaziyeti tet· 

kik için Avrupa merkezindeki 

elçilerini Peşteye çağırmıştır . 

olmuştur. 30 büyük kamyor: dan 
mürc.kkep bir iaşe kolu Finlan- , 
diyalı!arm eline geçmiştir. 

Helsinki, 22 - Stefani ajan
sından : 

Dönen bir şayiaya göre La
doga gölünün şimalinde ilerl:
yen Finlandiyalılar şiddetli bir 
taarruz yapar k Alfajerviyi is-
tirdat etmişlerdir. n.a. ı 

Ü.ilu, 22 - Ha\•ns r: jaosından: 
Sui Salmi bölgesinde iki Rus 

fırkası b··y:k bir hezimete uğ
ramı' ve 20 bin kişi kaybetmiştir. 

Fin tayyareleri Leningrad ü
zerinde istikşaf uçuşu y~pmışlar 
ve zerre kadar muı. avemet ~ör-
meınişlerdir. a a. 

İlk Isveç gönüllü 
kafilesi 

Finlandiyaya hareket et ti 
- lstokbolm, 22 - Nord h le
gram aj~ıısının hususi muha hir i 
Sovyet kıtalarının Nol Jarbideo 
ricat ettıkleriııi ve bunun lıa· 
raret d l!recesinin devamlı su
rette dü mesi r. den ve şidd~tli 
soğuklardan ileri geldiğini bil
dirmektedir. 

Bin gönüllüden mürekkep ilk 
İsveç ho""2 f lesi Finlandiyaya hr.ı.
reket etmiştir. 

Bozdoğan yeni 
idare heyeti 

Toplandığını yazdığımız Boz
doğan kaza ko ıgresi ta rafından 
kaza idare heyeti Azahklarıua 
Nuri Konya, bışöğretmen Üs· 
man Onat, Nurettin Kara Men· 
dres, Mehmet Ôzsoy, Mustafa 
Akarçay, Cevat Kor.kmaz, Tev
fik '°'lt .. n, vilayet kongresi de
legeliklerioe de Hilmi Kara Men 
dres, Hakkı Sibcr, Ali Remzi 
Gürsoy, Şükrü Uı al ve Nuri 
Konya seçilmişlerdir. Yeni h ~ y 
ete muvaffakiyetler temennoi 
ederiz. 

. ~-. ~·· 
. .A ~ . 

etinden Ruhiye T ellioğlu, 'Ha· 
Hm Aysın, Dr. Ziya İıeri ve 
merkez kaza idare heyeti RZ&· 

larmdan Nail Ergunuo buzurile 
toplandı. 

Kongre açılmazdan ıevel Parti 
Yilayet reisimiz Etem Mendres 
Partihlerle Parti mevzuu he-

• rinde uzun bir konuşma 1apb. 
Bu· konuşmada bilhassa Parti 
çalışmalarında bund.n sonra a-
lınacak tedbitleri tebarliz ettirdi. 

Kongre reis Hekkı tPiyancı 
tarafından açıldı, Ebedi Şefia 
yüksek habralan beş dakika 
ayakte ihtiram sükünetile anıldı 

Kongre reisl.ğine Etem Men
dres, ikinci reisliğe 'Halim Ay· 
sın, katiplıklere Cevat Dürük 
ve Lütfi Çerezcioğlu seçildi~r. 

Milli Şefimizle Partimizin •ge
nel başk an vekili dokttar Refik 
Saydam ve genel sekret~r dok· 
tor Fıkri Tuzere kongrenin ta· 
zim ve bailılığıoı bildiren tel
graflar çekılmesi kararlqarak 
idare heyeti raporu 1>kundu ve 
ittifalda tasvip olundu. 

Kaza idare heyetinin bir ıe· 
nelik hesapları tasdik ve 9ij0 
yılı bütçesi de kabul olundu. 
Yeni bütçeye belediye tarafın· 
dan yeni Halkevi bina11 yapıl
mak üzere belediye 'reisi Emin 
Bilgenin teklifile tabsiıen bef 
bin lira tahsiıat lcoouldu. 

Ocak ve nahiye ko&Jgrelerin· 
den gelen d ileklerle kongre a· 
zalarıoıo tekliflerinin müzake
resi bq ıaat sürdü. D!ltlder Ü· 

zerinde kaymakam ve d"ire er· 
kanı uzun konuşmalar yaparak 
kongreyi tenvir ettiler. 

Yeni idare heyetioe, Sümer 
bank f<1brika müdürü Hıkmet 
Sağun, doktor Şevki Yıldız, 
Hakkı Piyancı, Cloktor İsmail 
Sütr, Ziraat Bank müdürü Ke-
mal Yakar, Halit Arpaç ve Ri· 
fat Tunçer, vi1iyet kongresi de
lekelerioe de Halil laci, Mustafa 
Aksoy, Cevat Dürük, Lütfi Çe
rezcioğlu, Halit Arpaç, Rüıtü 
Taka, Muzafftr Piyancı, doktor 
Şevki Yıldız secildiler. 

Arkadaşlarımıza muvaffaki
yetler dileriz. 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halk der,;:rneleri şubemiz ta

rafıadan 3/1/940 tarihinden iti· 
baren 7 Eylfıl mektebinde er
kek ve kadınlar için okuma kurs
ları açılacaktır. Dersl~r çarıam
ba ve cumartesi günleri: 

Kadıntara saat 15-16 
Erkeklere saat 19-20 

kadar verilecektir. 
Hiç okuma yazma bilmiyen 

veyahut ar: bilen yurddaıların 

isimlerini bergün Halkevi blto
auna yazdırmaları erkek ve ka • 
dın talebelerin 3/l/'J40 çarıam· 
ba günü yukarıda gösterilen sa
atle rde 7 Eylül mektebinde bo · 
lunmaları rica olunur. 
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BENLİ G İM. Z İ 
Ve çocuk sıhhat yurdlarımızı tanı

yahm ve tanıtalım 
-1 

Yayan: Aydın çocuk hastalıkları 

mutahassııı Dr. REMZi ULUTAŞ 

Biraz geçmiş zamanlara ba- Bize gelince: 
karsak, nüfus siyaseti ve çocuk Biz dlinyaoın en eski, şan ve 
hastalıkları bakımından medeni şeref ve kahramanlıkta birinci 
milletlerin manzarası şudur. s•nıf bir milletiyiz. Avrupa dev-

Onyedinci asırda , ( Almanya let1er'ni ( Tarih şahittir ) kaç 
19, Fransa 20, İtalya 19. İngil- def .ı önümüze kattık. Dağlart 
tere 8 milyon imiş. ) Bugünkü dalgalar gibi yürüdük. Nihayet 
coğrafi vaziyete göre müstem· bilgisizlik yüzanden, milliyet 
lekeleri haric hemen :aşağı yu- hissile hareket etmedik. İdare· 
karı Almanya 80 - 90 milyon, sizlik, Türklerin kabile bissile 
Fransa 40 milyon, İtalya 4S, çarpışması, din kaygısı, fıkir ta-
lngiltere de 40 milyon nüfusları kibimizin de az oluşu dolayısile, 
göze çarpar. ~ayesiz taştık, bir çok milletlerin 

Bugün bu devletler nüfusla- i şine yaradık, dağıldık,~ çok tük, 
rile, kültürlcrile birbirlerine re· Türk "milletinin ası l parçalan 
kabet edercesine dünyaya ha· ve başka milletlt>rin boyundu· 
kim olmak istiyorlar. Hele · Al· 
manlar biç bir bak tanımıyor. 
Etrafındaki zayıf, nüfusu az 
devletleri istismar etmek, adeta 
esir ve köle haline getirmek is
tediğini biliyoruz. Şu halde kü
çük milletlerin yaşamak hakkı
nı tanımıyorlar.: 

İsmi geçen milletler nasıl ol
muşda hemen bir iki asır için
de midi misline arttılar. Ve ço
ğaldılar. 

Bunu bir kere kendimize so
ralım. İnıiltere, Almanya, ltal· 
ya, Fransa gibi medeı i millet· 
ler çoğalmak için bir çok çare 
ler aradılar, te~kilat yaptılar. 
Eskiden onlar da bizim gibi hü
dayinabit, iptidai bir şekilde 
çocuk büyütüyorlardı, onlar da 
bizim gibi doğan çocukları ta
mamen bayatta tutamıyorlardı, 

Çocukların ölüm sebeplerini ara
dılar, buldular, bir çok çocuk 
hastaneleri açtılar binlerce ço 
cuk doktoru yetiştirdiler. 

Çocukların kendine göre has
talıkları vardır. Bu da ince bir 
sanattır, her yaşın kendine gö
re hastalığı ·var, süt çocuğu, 
oyun çocuiu, mektep çocuğu 

gibi devrelerin hastalığı ayrıdır. 
Bunlar çocuk hastanelerinde, 
bakım evlerinde, süt ço .:uğu mu
ayene ve müşavere evlerinde 
ayrı ayrı, çocuk mutabassısları 
tarafından bakılır, bilgisiz ka
dınlara nasıl çocuk büyütüp be;
leneceği, çocuk bıfzıssıhası öğ

retilir. Mekteplerde genç kızla· 
ra çocuk bakımı dersi koyup 
imtihana mecbur tutuluyor. El· 
hasıl bu memlek~tler çocukları, 
ve çok çocuklu babaları, anne
leri himaye etmek için elden 
gelen kolayllğı yardımı bol, bol 
bulurlar. 

Düşününüz, İtalyada bundan 
beş sene evel yapılan bir ista
tistikte yalnız ( 9660) tane ba · 
kımevi vardı. Çoçukların kemik 
hastalıldarı bile bir verem gibi 

-sari -bi;- hastalık farzedilip°7 hu:
kfımete ihbar edilir, tedaviye" 
mecbur tutulur. Yalnız bu işle 
uğraşan çocuk doktorları var. 

l~te sarfettikleri ~mek muka
bilinde büyük ( Randıman ) ve 
faiz aldılar. Böylece nüfusları 
az zamanda arttı, misli misline 
oldu, sağlam, gürbüz nesiller 
yarattılar. Hiç hayret etmiyelim 
her hizmet bir külfet mukabi
lidir. 

ruğu altına girerek milliyetici, 
benliğini unuttu Bazen b;ı şka 

milletlere istihale etti, toplu bir 

halde mevcucliyetimizi muhafaza 
edemedik, mütemadi harplerle 
nüfusumuz azaldı. 

Türk tarihini biraz karıştıran 

gençlerimiz pek iyi bilirler. Bu 
mevzuu tarihcilere bırakıyorum. 

Biz mevcudiyetimizi korumak, 
kudretli atalarımızın gucunu 
göstermek, ve onlara layık bir 

nesil olmak istiyorsak çogalma
lıyız, artmalıyız ve hem de gür
b ıiz, sağlam, demir gibi, kaya-

lar gibi aşınmaz bir millet ha 
line girmeliyiz. 

Çüokü saltanat hükünıdi, asır
l ardır milleti ihmal etmiş, zevk 
ve eğlencelerile, mefküresiz u
y .. ,uk, tembel ve R"elecck günü· 
müzü, milliyetimizi düşünmedi. 

Hergün bir parça daha öldük 
bir parça daha yuvarlandık, 

düştüğümüz felaket ve uçurum
lar4an, mill t: tin sinesinden ye
tişen uil ruhlu kahraman bir 

Türk peygamberi doğdu, öyle 
bir hamle yaph ki bize en doğ
ru kurtuluş yo!unu buldu ve 
gösteı di. Bıze benliğimi zi, var
lığımızı öğretti. Bu asil evladın 

adı ( Atatürktnr ). Bu ad, ebe
diye.te kadar Türk milletinin 
kalbinde ve ruhunda bir mu
kadde9 Turk kibesi olarak ka-
lacaktır. 

Sayın yurddaşlarım ben asıl 

makıedıma dönüyorum: 

Demir gibi sağlam bir millet 
o1mak biz de çoğalmak i~tiyor
sak ne yapmalıyız ! 

Avrupahlar asırlardanberi el
lerinden geldiği kadar çalıştı
lar . Biz çok geç kaldık. Biz an
cak cumhuriyet devrile IS sene 
zarfında varlığımıza, sağlığımıza 

önem verdik. Bu başlangıcı Ata
türk devrine, cumhuriyet dev . 
rine borçluyuz. 

Biz zengin bir memleket de· 
ğiliz, hükümet bütçemiz de bu 
ı isbelte azdır. EAelemirde var-
lığımızı korumak için bele mil
letlerin bu karışık ve emniyet
sizliği zamanrnda madafaai mil 
liye bütçesine en çok para ayır
mak mecburiyetindeyiz. 

- Sonu var -

1mtlyn •ahlhl ve lJmum1 Ne,rlyatl 
üdürü ı lileın M .. n..ır.,. 

Raaıldıiı ver 
C H P Baııımevi 

AYDIN 
---·----- . ~-==--- ~ - - ..... :..a::..~ 

H~lkevinde fotoğ
raf sergisi 

Sergi 19 şubatta açılacak ve 15 
gün devam edecek 

Derece alanlara miikaf atlar verilecek 
Aydın Halkevi reisliğinden: 

1 - Halkevimizde 19 şubat 
1940 da başlamak ve 15 gün 
devam etmek üzere bir fotograf 
sergisi açılacaktır. 

2 - Bu sergiye rbütün ama
törler iştirak ederler. 

3 - Sergide teşhir edilecek 
fotografların mevzuu serbesttir. 

4 - Ebadı yoktur. Serbesttir. 
S - Fotoğraflar teşhir edi · 

lebilecek bir şekilde temiz bir 
kartona yapıştırılmalıdır. Resim
lerin mat veya parlak krem ve · 
ya beyaz karta basılmış olma
sında mahzur yoktur. 

6 - Herkes istediği miktar· 
d.ı sergiye iştirak edebilir. 

7 - Boyama ve rotoş yapı l 

mış fotoğraflar sergiye alınmaz · 

lar. 
8 - Fotoğrafların üzerinde 

veyahut panotıunda resmi çeke· 
niu ismi bulunacaktır. 

9 - Teşhir edilen fotoğraf
ların nekatifleri ıabipleriniu e
linde olmalıdır. 

10 - Eserlerin en çok 15 
şubat 1940 gününe kadar Hal· 
kevine teslimi lazımdır. 

11 - Eserlerin teşhire değer 
olup olmadığı jUti heyeti tara
fından tayhı çdilccektir. 

12 - Kabul edilecek eserle
rin mahallin bususivetlerini gös
terir dokumanter bir kıymet ta
şıyan bir tercih sebebi olabilir · 
se de daha ziyade bir sanat 
kıymetine malik olup olmadığı 
göz önüne alınacaktır. 

13 - Serginin kapanışından 
sonraki hafta zarfında juri taş· 
bir edilen eserler arasında hir 
seçme yapar ve dereceler verir. 
Birinci, ikiuci, üçiincü gelenlere 
ayrıc;\ mükafat verilecektir. 

1 -

14 - Derece alan amatörle
rin bütün eserleri aynca bir 
hafta daha müddetle ayni sa
londa teşhir edilir. 

IS - . Halkevimizio vereceği 
mükafat nisan ayı içinde Aaka
rada açılacak Halkevleri umumi 
fotoğraf sergisi parti mükafatı
nı kazanmağa mani teşkil et
mez. 

16 - Derece alan eserler 
nisan ayında Ankarada açıla

cak olan Halkevleri umumi fo · 
toğraf sergisinde teşhir edilm~k 
ve Pat ti mükafatına namzet ol 
mak üzere nihayet 15 marta 
kadar Pcrti genel sekreterligioe 
gönderilecektir. 

17 - Derece olan resimler 
dahil bulunduğu halde birincili· 
ği kazanmış amatörün üç, ikin
cinin iki, üçüncünün yalnız de
rece almış olanın t ek resmi 
gönderilecektir. Ve bunların Ü· 

zerinde almış oldukları dertces 
işaret edilecektir. 

18 - Resimlerin kartonları 

arkasmda sahibinin ismi ve ad-. 
re~ile mensup olduğu Halkevi 
yazılmış olacaktır. 

19 - Ankara Halkevler i u
mumi fotoğraf sergisi juri ~ i ge
len bu eserler arasında ayrıca 

bir seçme y.1pmak, sanat ve 
fotoğrafçılık kıymeti bakımın
dan umumi sergi için zayıf bul· 
duğu eserleri red etmek hak
kına sahiptir. 

20 - Halkevleri umumi fo
toğraf sergisinde birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci dere· 
ce alan eser sahiplerine aldığı 
dereceye göre bir para müka
f~tı verilir. Buna mukabil müka· 
fatlandırıLm eserler Partice he
diye olarak kabul olunur. 

! Aydın vilayet daimi encümeninden: 
Muhammen kıymeti Adet Bir adet muhammen 

Lire kıymeti 

370 40 92S İki buçuk kilo sıkletinde 
ve lrnhve rengi battani
ye 150X 220 ebadında 

. Yukarda cinsi yazılı 40 adet battauiye 11/1/940 tarihli per· 
şembe günü saat onbeşte ihale edilmek üzere yirmi g ün müddet
le açtk eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin % 7,5 teminat akçalarile vilayet daimi eccümenine 
müracaatları ilan olunur. 23 28 3 8 (136) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

1 - Kapalı zarf usulile ek
silmeye konulan. 10522,50 lira 
keşif bedelli Aydın memlenket 
hastanesi kalorifer da ı resi inşa . 

atına talip çıkmadığından yeni
den eksiltmeye konmuttur. 

2 - Bu iş~ ait şartnameler 
ve evrllk şunlardır. 

a - Metraj 
b - Keşif 
c - Eksiltme şartoamesi 

d - Mukavele projesi ve re
simler 

1stiye1er bu evrakı Aydın 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 11/1/940 per
şembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kııpalı zarf u· 

sulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti
yenlerin 789, 10 liralık muvak· 
kat teminat vermesi 'e Aydın 
vilayetinden bu iş içio alınmış 
ehliyet vesikası ve ticaret oda· 
ıı vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yu· 
karda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümenine geti
rilerek makbuz mukabilinde en
cümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması 

lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edılmez. 

(1S8) 23 28 3 8 

.. 
SAYI 715 

1 RADYO l 
CUMARTESİ 23/12/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 

13.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

13.35 Ajaos ve met oroloji 
haberleri 

13.50 Türk Müziği Müntehap 
şarkı ve türküler 

Çalanlar: Hakkı Derman, Şe· 
rif İçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay. 

Okuyanlar: Safiye Tokay, Mah 
mut Karındaş 

14.30 Müzik ( Riyaseticumhur 
bandosu: Şef İhsan Künçer 

1 - lbo Gotos : Espanyol 
marşı 

2 - Ant. Dvorak: Slav dansı 
3 - Paul Fauchet : A·moni 

orkestrası için senfoniden u \'er· 
tül' 

4 - Rimsky Korskakov: Cap 
riccio Eıpagnol 

15.15 lS.30 Müzik ( Cazband 
PL) 

18.00 Program 
18.0S Memleket saat ayarı 

ajaoC1 ve meteoroloji haberleri 
18.25 Müzik ( Radyo caz or

kestrası ) 
19.00 Türk müziği (Geçit kon 

seri) 8 okuyucu ve 6 saz ııraile 
20.00 Konu~ma 
20.15 Türk müziği ( Karıfık 

progrm) 
Çalanlar: Hakkı Dermant Şe

rif lçli, Hasan Gür, Hamdi Tok 
ay, Basri Üfler, İzzettin Ökte. 

20.45 Tfirk müziği 
Halk şairlerinden örnekler • Sa
di Ya ver Ataman 

21.00 Muzik (Küçük orkestra 
Şef Necip Aşkın) 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajau, ziraat, eshamt 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.15 Konuşma ( Ecnebi dıl· 
lerde) 

22.15 Muzik Pi. 
22.45 Müzik ( Cazband • Pl) 
23.2S 23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

Askerden avdet 
Davet olunduğum askeri 

vazifeden avdetle evvelki gi· 
bi Aydının Gazi bulvarı Hasır 
pazerıadaki muayenehanem-
de hasta kabulüne başladığı
mı teveccühlerine medyun ol-
duğum muhterem halkımıza 
ilan ve arz eylerim. 

Aydrnda doktor 
Nafiz Yazgan 

(155) 

Teşekkür 
Çocuğumuz Şerminio ağır has

taiığ ı esnasında Aydın sailık 
yurdundaki tedavisini deruhte 
eden ssyın Dr. İlhami Yayla 
ile, müteakiben nakledildiği mem• 
leket hastanesinde de kıymetli 
tedavi ve nazikane muamelele
rinden dolayı Dr. Necib Aydın, 
Dr. Şevket Kırbaş, D. Muhsin 
Ergüvenl~ diğer değerli etibba, 
hemşire ve basta bakıcılara ale· 
nen tefekkür ekeriz. 

Öğretmen Münciye Coşkun 
Eczacı Halil Coıkun 

940 senesi hesabı ka 'i toplusu satışa çıkarılmıştır. 


