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ÜÇÜNCÜ YIL İdare yeri 
No: 717 

Aydın 
SALI 

C. H. P. 26 
1. Kanun 1939 Basım evi 

-
Sayısı : 100 Para PAZARTESİDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESİ 

Sovyet-Fin har hı 
••• 6 ""'-.., ............... Aıı ••••• 

Cumhur reisimiz 
~·--

icra vekilh ri heyetine Cephelerde ehemiyetli faaliyet olmadA, 
riyaset buyurdular 

- · • ~ 1 Finlilerin mukabil taarruzu başladi. Kızılordunun 1 

Ankara, 25 - İcra Vekil · f 1 ricati devam ediyor 
leri heyeti bugiln saat 11,30 f 
da Başvekalet dairesinde Re· 1 Helsinki, 25 _Fin resmi teb üzere ehemmiyetli barekit ol-
isicumbur ismet lnönü'nün ri- lıği : mamıştır. Düşman cephede 971 

l yasetinde toplauarak milzake· ! Fin kıtaatı Kareli cephesinde ölü bırakmıştır. 
l rede bulunmuştur. a. a. ~ bazı keşif hareketlerinde bulun- 4 subay olmak üzere 35 esir 

.. • • • • • • • • •..,, • • ""• • • • .. • • .... muşlar ve dü~an hatlarına bir alınmışlar. a. a. 

Kömür havzasında 

Tetkikat yapan mebus
larımız Karabüke gittiler --

Kömür Havzamızda tetkikat
İJ bulunmak üzere buraya ge
len mebuslarımız, Demir ve çe· 
lik sanayii üzerende tetkikatta 
bulunmak Ozere Karabüke ha-
reket etmiflcrdir. a.a. 

~ 

Kızılırmak 
Vapuru kayalıklara 

çarparak battı 
Sinop, 25 - Tuz "lyüklü ola

rak Trabzuua gitmekte olan 
Kızılırmak vapuru evvelki günkü 
fırhnnda, Sinobun çukarova cı-

varmdaki kayalıklara çarparak 
parçalanmıştır. Mürettebatından 
kimse kurtulamamıştır. a.a. 

-~ 

Yurdun bazı yer
lerinde zelzele oldu' 

Ankara, 25 - Alman haber
lere göre bu gün saat 3,25 de 
lspartada görültü ile karışık de-

vamla ve şiddetli bir zelzele ol
muş ve bazı binaların duvarla· ' 
n çatlamıştır. 

Saat 8,40 ta Çanakkalede 8, 
45 .te küçük kapıda ve 8,45 te 

İzmirde oldukça kuvvetli zelze-
leler kaydedilmiştir. a a. 

Ayvalık, 25 - Bu gün saat 
8,30da yedi saniye süreo kuvvetli 

kaç akın yaptıktan sonra mev Helsinki, 25 - Rus • Fin har-
zilerine avdet etmiılerdir. bı hakkında Finlandiya resmi 

Suisalmide kıtaatımız Arbcjor- tebliğinde şöyle denilmektedir. 
kiye varmJflar ve düşmandan Muhasamatın ilk üç haftası 
2 tank ve 100 süvari hayvanı 2 şöyle hülisa edilebilir. 
tank dafi topu almışlardır. Şi· Harp Sovyetler için bllyük 
maide kıtaatımız Sallaya yak- zayiata mal olmuştur. Bir çok 
laşmaktadır. bölilkler imha edilmiş, 200 tank 

Sovyet tayyareleri Boydisto tahrip ve iğtinam edilmiş, düzi . 
sahil bataryalarını bombardıman 1 nelerle tayyare düşürülmüş ve 

yüzlerce• mitralyöz alınmıştır. etrniştir. 
Düşman tayyareleri sivil halk Buna mukabil biıim zayiatımız 

pek cüzidir. üzerine mitralyöz ateşi açmakta 
devam etmektedir. Ölen yoktur. Sovyetler Manenbaym hattın-

da ve Karelide büyük zayiat Cephede havanın çok güzel 
vermi~lcrdir. Ruslar her metre olmasından tayyare faaliyeti 
araziyi çok büyük zayiatla elde 

çok olmuştur. Düşmanın 14 tay- edebilmişlerdir. ,.,. a. a. 
yaresi düşürülmüştür. 2 Fin Helsinki, 25 - Harekat şim-
tayyaresi kaybedilmiştir. di Finlaodiyahların eline geç-

Rus tayyareleri bilhassa bom- miştir. Ruslar her tarafta ricat 
bardıman tayyareleridir. a. a. etmekte ve fjnliler mukabil ta-

Moskova, 25 - Leningrad arruzda bulunmaktadır. Rus kı 
askeri mıntakası erkinıharbiye- taatt aksayı şimalde ricate de-
sinin tebliği : Yam etmekte ve Fin öncüleri 

22 kanunevelde Karelide ke- tarafından sıkıştırılmaktadır. 
şif kolları arasında ceryan eden Dünkü hava barbında 14 Sov· 
ciddi barekit müstesna olmak yet tayyaresi düşür ölmüştür. 

Hess 

Alman milletine hitaben 
bir nutuk ~söyledi 

Berıin 25 - Noel ·miinascbe
tile Hitler namına radyoda bir 
nutuk ıöyliyen Hess, bütün 

dünyadaki Almanlara hitap e
derek führere karşı beıledikleti 

hürmeti hatırlatmış ve m1ttc:f ı k 
devletlerin Almanyayı küçük bir 

ı Mogol - Mançuko 
1 
1 Hududu Tesbit ediliyor 

1 

----
Moskova, 25 - Hariciye ko

miseri Molotfla Ja ponn elçisi 
Togo aruıoda Moskovada İm
zalanan anlaşma üzerine son ih
tilifin uvlrna gelaiği mahalden 

Mogol halk cumhuriyeti ile man
çuko hududunu tesbit etmek 
üzere mogol, Japon ve Mançuko 
murahha•darı 7 ilk kanunda me-

devlet haline getirmek, Alman 
ırkını imha etmek için harp ' 
ettiklerini söylemiştir. 

saisine başlamıştır. 

Söke kaza kongresi 
toplandı 

C. H. P. Söke kaza kongresi 
cumartesi günü Parti 5aloounda 
toplanmıştır. Kongrede Partimiz 
v liyet heyeti reisi Etem Men
dre!I, idare heyeti azaları Halim 
Ayım, Avukat Neşet Akkor ve 
doktor Ziya İşeri bulunmuşlar
dır. 

Kongre Kaymakam Yahya 
Ertekin daire amirleri, ÜO)umi • 
nıeclis ve belediye meclisi .azaları 
huzuriyle, Ebedi Şefimiz Ata
türkün yüksek hatıralarını ta
ziz ve te cil için bef da1'ika 
ayakta ibtiram sükutu Y1tpılat ak 
çalışmalarına baıladı. 
Kongre reisliğine seçilen B. Etem 
Meodrcs, Parti mevzuatı üze
rinde uzun bir konutma yaptı. 

Geçen seneki kaza kongre
sinde kabul edilen dileklerde; 
vekaletler Vilayet ve mahalli 
belediyesinden gelen karşılıklar 
okunmuş, Ocak ve Ntıhiye kon
grelerioden gelen dilekler üze· 
rinde arasız dört saat konuşul
muştur Dilekler üzerinde kay
makam ve daire memurları U
mumi meclis azaları uzun ko-
nuşmalar yaparak konireai ı~ y
dınlatmışlardır. 

Kaza idare heyetinin geçen 
yıl hesapları tetkik ve tasdik 
olunmuş, 940 Mali yılı bütcesi 
kabul edılmiş, gizli reyle yapı· 
lan seçimde yeni kaza idare 
heyeti azalıklaı ına Eyüp ÖzMş, 
Rıfkı Ulusoy, Rıdvan Alpagut, 
llyas Ilgaz, Necip Ersoy, Hilmi 
Fırat seçilerek kongı eye niha· 
yet verilmiştir. 

Kaza idare heyetinin yeni 
bütçesine, intaatına batlanao 
Parti ve Halke'fi binasının foşa· 
ıltını ikmal için 19 bio lira ko 
nulmuştur. Bunun 10 bia lirası 
tahsiıen Hususi muhasebeden 
4000 lirası Belediyeden ve 5000 
lira da Parti geael ıekrete rli
iioden yardım o1ar k gösteril
miştir. Milli Şef ve Partimiz 
büfüklerine kongrenin tazimleri 
bildirilerek kongreye nibayet 
verildi. 

Y eoi kaza idare heyetini tt:b· 
rik eder, muvaffakiyetler dileriz. 

·~ 

bir zelzele olmuştur. Dün gece- ' 
de bir yer sarsıntısı hissedilmiş 

tir. B ı sabahki zelzelede iki 
fabrikanın bacası lusmen yıkıl-

mış ve bazı evlerin çatıları ha
sara uğramıştır. İosanca.ı zayiat 

Baş kumandan da Zigfrid 
battındaki askerlere hemen he· 

Stalinin 60 ncı 
yıl dönümü Atatürk kır koşusu 1 

yoktur. a a. 
__,__ 1 

Kır koşuları yapıldı 
241121939 pazar günü saat 9 

da Sanat okulu talebeleri ara- ı 
~ında iki grup üzerine 150 ta
lebenin iştirakile kır koşuları I 
yapıldı. Birioci İbrahim Çaypı- 1 
nar 9.31 dakıka, ikioci Kemal 1 
Özcao, üçüncü Nahit Batıbeki. ( 

Öğleden sonra saat 3 de bü
yükler arasında 6000 metre ü
zerine yapılan yarışta birinci 

Ali İ nsan Ôzgünrr, ikinci Riıa 
Eroğlu, üçiincü Rasim Çcti ııd 
gelm~tir 

men ayni meelde bir hitabede 
bulunmuştur. a a. 

-·~·-

Alman bandralı -- -
Hayilland vapuru Monte 

videodan mechul bir 
istikamete bereket etti ---

Montevideo 25 -. Çoktanberi 
limanda bulunan Alman bandı· 
ralı Hayilland vapuru meç· 
bul bir semte müteveccihen 
hareket retmiştir. Hayilland, 
kendisini göz hapsinde tutan 
sahil kontrol gemisinin oradan 
ayrılm .. sı üzerine lıa.-eket et01if-
tir. a.a. 

Ankara, 25 - Staliniu 60 ocı 
yıl dönümü münabetiyle Harici
ye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 

He mumaileyh arasında telgraf-
lar teati edilmiştir. a.a. 

............................ 
ı : 
ı Küçük Haberler ı 
ı : ............................ 

Roma, 25 - Litvanya bari 
ciye naziriyle İtalya elçisi ara 
sında 1940 senesi için bir kli
ring mukavelesi imzitlanmıştır. 

Hayfa, 25 - Irak petrolla· 
randan Hayfada ilk defa tasfiye 
ed le 8 bin tonluk Mazot bugün 
Avrupaya sevk edilmiştir. 

a.a 

27 birinci kanun 939 çarşam 
ba günü Türkiyenin her vilaye· 
tinde ayni taribde saat 10 da 
Atatürk kar kotuları yapılacak-
tır. l 

Bölgemiz Atatürk koşusunu 1 
kazalarımızda da yapabilmek mak-
sadile bölge antrenöril koıuyu 
te ı tip ve tanzim etmek üzere 
kazalau göuderilmişti. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Nazilli, Çine ve Söke ka· 
zaları Atatürk koşusunu dolgun 
atlet kadrosile yapacakları ha
berini aldık. 

Ebedi Şefimiz Atatiirkün mil
li mücadele eanasır.da Aokara
ya ilk defa ayak bastıkları gü
nün kıymetli hatıra~arını spor 
gösterilerile yaıatacak gençlere 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Sayısı 100 Para 

Partide: 

Kaza idare heyeti 
toplandı 

Merk~z kaza parti idare he
yeti dün öğledeu sonra Avukat 
Süleyman EraydıtJın reislıği al
tında haftalık mütad toplantısı· 
nı yapmıştır. 

~ 

Belediyede : 

Daimi encumen 
toplandı 

Belediye daimt encmeni düa 
öğleden sonra toplanmı~, Bele
diyenin dahili muamel:sine ait 
havale olunan evrakı h .tkik ede
rek karara bağlamıştır. 

: Çine pa:rti kongfesi 
Cumhuriyet Halk Partisinin 

Çioe kaza kongresi diln öğle
den sonra yapılmış, kongrede 
viliyet idare heyeti reısı Bay 
Etem Mendres ile eczacı Şevket 
Levent bulunmuşlardır. 

Geç vakit aldığımız bu ha
berin tafsilltını yarınki nuslıa
mızda yazacağız. 

-~ 

Lüzumlu bir 
konferans 

Bu pazar günü öğleden sonra 
Halk par tısi binasında, genç ta-
le '> elcrimiıe çocuk hastalıkları 
doktoru Remzi Uıutaş tarafın· 

dan nüfus siyaıeti bakımındarı, 

çocuk sağlık yuro. rı , ve bilgi
sinin oynadığı rol mev;r:.ıu üze
rinde önemli bir konferans ve
rilmiştir. Münevver ); ençleri ve 
halkımızı tenvir için çocuk dok
torumuzun gösterdiği gayret ve 
alakaya teşekkür ederiz. 

~ ~-

Nazilli 
Halkevinde aile toplantısı 

Nazilli Hall<evinde geçen cu
martesi akşamı bir aile toplan-
tısı yapılmıştır. Toplantı çok 
samimi bir hava içinde ve geç 
vakte kadar devam etmiş, da
vetliler neşeli bir gece geçir
mişlerdir. 

Halkevi köşesi 

Halkevi reisliğinden: 
Halk dersaneleri şubemiz ta

rafından 3/1/940 tari hinden iti
baren 7 Eyliıl mektebinde er· 
kek ve kadınlar içio okuma lrnrs
ları açılacaktır. Dersler çar~am
ba ve cumartesi günleri: 
Kadınlara saat 15-16 
Erkeklere saat 19-20 

kadar verilecektir. 
• Hiç okuma yazma bilmiyeo 
veyahut az bilen yur ddaşların 
isimlerini bergün Halkevi büro
suna yazdırmaları erkek ve ka· 
dın talebelerin 3/l/'J40 çarşam· 
ba günU yukarıda gösterilen sa
atlerde 7 Eylôl mektebinde bu· 
luomaları rica olunur. 

I 
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iKTiBASLAR 

Alman - Rus 
tesanüdü 

A. Şükrü Esmer 

23 ağustosta Sovyetlerle Al
manya araıında saldnmazlık 
paktı imzalandığı zaman, her
keıin ağzında dota,an sual şu 
idi: 

- Acaba bu pakt, iki devlet 
arasında şümullü bir iş birliği

nin başlangıcı mıydı ? Yoksa 
pakt bir iş birliğine delalet et-

[ miyor da yalnız Alman - Sov
yet müna5ebetlerini no;;;alleş
tiri yor muydu ? Diğer taraftan 
eğer hakikaten it birliğine de
lalet ediyorsa, bunun hududu 
ne olacaktır ? 

Halkevinde fotoğ
raf sergisi 

RADYO 
SALI 26/12/939 

Sergi 19 şubatta açılacak 
gün devam edecek 

ve ıs ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 

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

Derece alanlara mükafatlar verilecek 12.30 Program ve memleket 

Aydın Halkevi reisliğinden: 

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

2 - Bu sergiye ;bütün ama
törler iştirak ederler. 

3 - Sergide teşhir edilecek 
fotograflarm mevzuu serbesttir. 

4 - Ebadı yoktur. Serbesttir. 
5 - Fotoğraflar teıbir edi· 

lebilecel{ bir $ekilde temiz bir 
kartona yapıştırılmalıdır. Resim
lerin mat veya parlak krem ve
ya beyaz karta basılmış olma
sında mahzur yoktur. 

6 - Herkes istediği miktar
da sergiye iştirak edebilir. 

7 - Boyama ve rotoş yapıl 
mış fotoğraflar sergiye alınmaz

lar. 

14 - Derece alan amatörle- saat ayarı 
rin bütün eserleri aynca bir 12,35 Ajan! ve meteoroloji 
hafta daha müddetle ayni sa- haberleri 
londa teşhir edilir. 12.50 Türk müziği 

15 - Halkevimizin verecegı Çalanlar: Vecibe, Fahire Fer 
mükafat nisan ayı içinde Anka· san, Cevdet Kozan Refik Fersan 
rada açılacak Halkevleri umumi 1 - Okuyan Muzaffer hkar 
fotoğraf sergisi parti mükifah· 1 - Va~ilin kürdili hicazkar 
m kazanmağa ; mani teşkil et- i peşrevi 
mez. ~ 2 - Lemi - Kürdili bicazkir 

16 - Derrce alan eserler 

1 
şarkı (Gül gibi dolaıının) 

nisan ayında Ankarada açıla- 3 - Selibattin Pınar - Kür
cak olan Halkevleri umumi fo . f dili hicazkar şarkı ( Nereden 
toğraf sergisinde teşhir edilmek ıevdim o zalim kadını) 
ve Parti mükafatına namzet ol J 4 - Cevdet Kozan Ud tak-
mak üzere nihayet 15 marta ıimi 
kadar Parti genel ıekreterligine 5 - Lemi - Kürdili hic•xkir 
gönderilecektir. farkı (Açmam açaQ)am söyleye· 

17 - Derece alan resimler mem) 
dahil bulunduğu halde birincili- 6 - Leyla · hanım - Kürdili 
ği kazanmış amatörün üç, ikin· hicazkar şarkı ( Çeşmanın iÖı- 1 

neyzen Vefalı Riza beyin batı· 
rası için kendi eaerlerinden mil
rekkep program 
Ankara radyosu küme ıes ve ıaz 
heyeti, idare eden: Meıut c~mil 

21.00 Konser takdimL Halil 
Bedii Yönetken 

21.15 Müzik ( Radyo caz or
kestrası - Şef Dr. Praetoriua ) 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.00 Ajans, ziraat, esham, 

kambiyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22 30 Müzik Pi. 

22.55 Müzik ( Cazband - Pi) 

23.25 23.30 Yarınki proa-ram 
ve kapaaış. 

Aydın alay 37 Sa. Al. 
komisyonundan 
Aydın birliğinin ihtiyacı için 

66 bin kilo sığır veya keçi ,·eya 
koyun eti kapalı zarfla eksilt
mey_e konmuştur. Haı:ııiıi ucuz 
olursa o cins etin ihaleıi yapı· 
lacakhr. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içer
sinde olmak üzere llçilne de 

8 - FotoğrafJarın üzerinde 
veyahut panosunda resmi çeke
nia ismi S'bulunacaktır. 

cinin iki, üçüncünün yalnız de- ter de gözüm yaımı dindir) 
rece almış olanm t~k resmi 1 - Kürdili hicazkar saz se-

1 ayrı ay11 fiyat teklif e'dilebilir. 

9 - Teıhir edilen fotoğraf
ların nekatifleri sahiplerinin e
linde olmalıdır. 

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

11 - Eserlerin teşhire değer 
olııp olmadığı juri 'heyeti tara· 
fındın tayin edile~ekti~. 

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

13 - Serginin kapan1ş1Ddan 

sonraki hafta zarfında juri taş
bir edilen eserler arasında bir 

gönderilecektir. Ve bunların ü
zerinde almış oldukları dereces 
işaret edilecektir. 

18 - Re.simlerin kartonları 

arkasında sahibinin ismi ve ad
resile mensup olduğu Halkevi 
yaZ1lmış olacııktır. 
~19 - Ankara Halkcvleri u

mumi fotoğraf sergisi jurisi ge
len bu eserler arasında aynca 
bir seçme yapınak, sanat ve 
fotoğrafçılık kıymeti bakımın
dan umumi sergi için zayıf bul
duğu eserleri red etmek hak
kına sahiptir 

maisi 
2 - Okuyan 
1 - Hüseyni 

elimi gayri) 

M. Sainak 
ıarkı ( Çekdim 

2 - Hüseyin Fahri· Hüseyni 
şarkı (Vaslıula cana) 

3 - Halk türküsü (Esmerim 
kıyma bana) 

13.30-14.00 Müzik ( Hafif 
müzık Pl.) 

18 00 Pıogram. 
18,05 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Cazband - Pl) 
18.55 Konuşma 
19. 10 Türk müzi~i 
Çal:ı nlar Cevdet Çağla, Cev

det Kozao, Kemal Niyazi Sey-
hun, İzzettin Ôkte 1 

1 - Okuyan Müzeyyen Senar 

İhale 28 birincikinun 939 per• 
şembe günü saat 15 de Aydm· 

da askeri satın alma komiıyo~ 
nunda yapılacakbr. 

Sığır etinin muhammen bede
li 16,5000 liradır, keçi etinin 
muhammen bedeli 16,500 lira · 

dır, koyun etinin muhammen 
bedeli 26,400 liradır. 

Sığır etininio ilk teminatı 
1,237 lira SO kuruf, keçi etinia 
ilk teminatı 1,237 lira 50 kuruş 
koyun etinin ilk teminatı 1,980 
liradır. 

Şartnamesi Aydında aıkcri 
satın alma komisyonunda görü
bilir, taliplerin teklif mektup
larını kanuni vesikalarile birlik
te ihaleden bir saat evveline 
dadar makbuz mukabilinde ko-

ltalya hariciye vekili kont Ci- ı 
yano tarafından söylen•nı..nutuk
tan anlıyoruz ki, Almanya, ni
san ayı içinde Sovyetlerle te
masa geçmiştir. Ve bu temasın 
hedefleri hakkında ltalyaya ma
lt\mat verirken, Sovyetlerlc Al
manya arasında bir iş birliği 
bahis mevzuu olmamıf. Alman
ya, Sovyetlerle kendi arasında
ki münasebetler gergin kaldık
ça, demokrat devletlere karıı 

zayıf bir vaziyette bulunacağını 
ftalyaya :bildirmiı. Ciyano bun· 
ları ıöylilyor. Acaba Almanya, 
Sovyet - Alman münuebetleri· 
nin istikbali hakkında İtalyaya 
bu teminatı verirken doğruyu 

mu söylüyordu; yokıa İtalyanları 
aldatıyor muydu ? Bunu bilmi· 
yoruz. Şu muhakkaktır ki Al
manya, Sovyetlerle paktı. harbe 
mani olmak için imzalamışhr. 

Pakhn imzası üzerine Polonya
ıun teılim olacaiını, her halde 
lngilterenin ve Franıanın Po
lonyaya yardım etmiyeceklerini 
ve harp çıkmıyacağını zannet
mişti. Harp çıktı, Almanya bek
lemediği bir vaziyet kartuıında 1 

kalınca evelce anlaımış olıunj 
veya olmasın, Sovyet manevi 1 

yardımının devamını temin ~t
mek için, Balhk havzasındaki 

ıovyet teşebbllslerine karşı li
kayt kalmak mecburiyetini his- ı 
setti. Sovyetler evelce üç Bal-

1 

tık memleketini nüfuzları altrna 
aldılar. Fakat iş burada kalma
dı. Finlaadiya ile meşgul olmağa , 
başladılar. Finlandiya teşebbü
ıünün Almanyada iyi bir akis 
uyandırmıyacağı zannedilmişti. 

Ve re!mi olmıyan alman maba
filinde Finlandiya harbioin elim 
bir intiba uyandırdığına şüphe 

yoktur. EBaşka türlü olmasıTta· 

seçme yapar ve dereceler verir. 
, Birinci, ikinci, üçüncü srelenlere 
ayrıca mükafat verilecektir. 

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

1 - Karcığar peşrevi misyona verilmesi. 
12 18 21 26 (136) 2 - Arif bey - Karcığar şar 

kı (Gönül bezmi barab) 
3 - Udi Ahmet _ Karcığar Türk Hava Kurumu 

... 
ıavvur edilemez. Bununla be-
raber, ingiliz ablukasının tid
detlenmesi üzerine Almanyanm 
vaziyti zorlaştı. 

Sovyetlerin Finlandiya toşeb
büsüne batlamaları ile İngiltenin 
ablukayı şidetlendirmesi arasın

daki tarih yakınlığı bir teadüf 
deiildir. Bu tazyik kaşısında 

Almanya, yeni Sovyet teşebbü
süne karşı evvela likayıt kal
mıya hatti biraz sonra likyt· 
likten de ayrılarak tedricen o
na yardım eder bir vaziyet al
mıya mecbur kalmıştır. Alman· 
yanın Sovyet dostluğunu kay·· 
betmekten ne derece korktuğu · 
nu anlamak için şa hidisyi ha . 
tırlamak kifidir. Finlindiyahar
bi baılar başlamaz, bu küçük 
memlekete her tar.ıftan yard.m. 
gelmeğe baıladı. Sovyet gazete-

leri, Finlandiyaya Almanyadan da 
tayyare geldiğini yazdılar. Ve 
bunu hayretle telakki ettikleri
ni ili ettiler. Almanya derhal 
ve şiddetli bir lisanla bu haberi 
reımen tekzip etti. Ve bundan 
ıonra transit olarak bile Fiolin
diyaya Almanyadan harp malze 
ıneıi geçmeafne-~ani oldu-:-H;t:
ti Finliodiya - Sovyet harbinde] 
bitaraf kalmalarım temin için 
İskanvinaya devlethrini tazyik 
etmeğe başladı. Eğer İsveç bu 
Fin Rus harbinde bitaraf kalı
yona, bunun sebebi Ruı korku· 
su değil, Alman korkusudur. 

LBioaeoalryh Almanya, Fin har
binde Sovyetlere müsbet yar
dıında bulunmaktadır. 

Diğer taraftan fin)indiya har
bi, Sovyetleri demokrat devlet
lerden biraz daha uzaklaştırmış· 
tar. lngilterenin Almanya ile 
meşgul iken Sovyetlerle bir me · 
sele çıkarmak istemediğine 
şüphe yoktur. Bunun içindır ki 
İngilizln göz yummuşlar. Üç 
Balbk memleketinin akibetinden 
dolayı da Ruysyadan ziyade 
Almanyayı mesul tutmuı:ardı. 

Fakat Finlandiyaya kerşı giri
şilen teşebbüs lngıltereyi alaka
dar etti. İngilizler devletler hu-

.. 

şarkı (Zahmı bicronım gibi) Aydın ıubesinden : 
4 - Neşet Hayri - Karcığar Kurban deri ve baraakları 2S 

şarkı (Aşkınla yandım) birinci kinun 939 tarihinden 15 
5 - Arif bey - Hüzzam şarkı ikinci klnun 940 traribioe kadar 

(Talet eyler) 20 gün müddetle mOzayedeye 
6 - Cevdet Çığla - Keman konulmuştur. 

taksimi Talip olaa ve tafsilat almak 
19.50 Konuım~ (su nimetlui) istiyenlerin şubeye müracaatları. 

kokunun mü!ait olduğu ni!bette 
Fiolindiyaya yardım etmeğe 

batladılar. Silah, tayyare ve 
gaz maskeleH yolladılar. Bu 
Sovyetleri gücendirdi Ve Sov
yetlerin Fiolandiyada maruz kal 
dıkları zorluk arttıkça, tatille· t 

reye karşı iğbirar da arttı . Soc.
ra Sovyetler Milletler Cemiye
tinden uzaklaştırılmalarınm me· 
suliyetini İngiltersnin ve Fran
sanıo omuzlarına yüklettiler. 

l~o.os fü~"__ınüziği Be~~~·· ~ 26 30 2 s (160) 

Bu suretle finlandiya i'inde 
maddi zorluk ve manvi yaloız 

hk içinde kalan Sovvetler de
mokrat devletlerden ayrıldık

ça. daba büyftk maddi zorluk 
ve manevi yalmzlık içine · düşen 
Almanya da Sovyetlerin muhab
tini celbtmeğe çalıfmaktadır. 
Bu şartların tazyikı altında son 
bir safha, on gün içinde bir 
Alman So .. yet tesaoüdüne doğ
ru yürümekte olduğu görülmek
tedir. Eğer bu cereyana muka
vemet ed~mezlerst, bu tesanü
dün Sovyetleri nereye kadar 
sürükliyeceği günün en ehem
miyetli meselasidir. 
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SALONDA A ı· YARIŞLARI 
Mevsimin en kibar ve en güzel eğlencesidir 

AYDIN SATIŞ YERi 

Aydan umumi bayii : Sülf'yman Gezer • Osman 

GAZETE VE KİTAPEVI 
(154) 

Sezginer 

Aydın vilayet daimi encümeninden 
Tuatarı T~hmiu kıymeeti beheri Adet Cinıi 

Lira Lira K. 
2600 • 6 50 400 iki kişilik okul ıırası 
Yukarıda cinsi ve müferedatı yazılı diSrt yüz add orta boy 

ilk okul sırası 4/1/940 tarihinde ihale edHmek üzere yirmi gln 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek isteyenle• in her gün İzmir maarif mildirlO
ğüoe ve Aydın maarif müdürlüs;?"Ü kalemi ile encümen kalemine 
müracaatları ili olunur. 16 20 26 31 (145) 
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