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Sayısı : 100 Para 

Hatay 
anlaşması 

A. Ş. Esmer 

Parti gurubunun evclki gün· 
kU içtimaıoda aayın baıvekil 
Refik Raydam, Hatayın ana 
vatana iltihakını tesbit edecek 
olan müzakerelerin neticelendi· 
iini ve bir kaç gün içinde an· 
laımanın meclise getirileceğini 
müjdeledi. H.atayın mukadderatı 
lizerinde bir müddctdenberi 
Fransa ile aram,zda göruımeler 
yapılmakta olduğu malômdu. 
Ve bu görOımclerin müsbet bir 
neticeye iktiran etmeksizin uza· 
Y•p gitmesi, tOrk balkı için bir 
üzUotB mevzuu idi. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki fran
sız milleti de bu yüzden aynı 
Ozilntnyü duymuştur. Binaena
leyh Fransız - Tilrk glSrüşmele· 
rinin neticelenmesi her iki mem 
lekette ve Fransa ile Türkiye 

ye dostlukla bağlı olan mem· 
lektı:tler de sevinçle karşılana
caktır. 

Hatay Ozerindeki bu anlaı· 

ına, yirmi senedenberi devam 

eden bir meseleyi nihayet hak 
ve adalet prensipleri dahilinde 
bal ve tasfiye etmektedir. 

Türk - Fransız münasbetlerio· 
de yeni ve mesut bir aafba a
çan bu neticeye varmak için 

Hatay meselesi bir çok mer· 
balelerden geçmiştir. Ve babr
ladığımıza g&re, bu giinkfi itilaf · 
Hatay üzerinde Fransa ile yap
tığımız beıinci ve .şüphesiz ar
tık kati ve nihai anlatmadır. 

Bunların birincisi, Fransa ile 
aramızdaki hudut çizilirken ya· 
palan 1921 itilifıdır. Halayın 
tlbi olacağı hususi idareyi ta
Yio eden bu anlaşmadan sonra 
1925 senuinde Saro ile Dr. 
Aras arasında ikinci bir itilif
name imz lnmıştı. 1925 itilif11 

liatayın 1921 mukaveleıile tes
bit edilen vaziyetini değiştirme
di. Fransa ile Suriye arasında 
ki mukavele 1936 mukavelesi 
iınzalanıncıya kadar vaziyet 
1921 itilifiyle tesbit edilen şe
kilde devam etti. 

Fransa mandayı kaldırmak 
İçin 1936 senesinde Suriye ile 
iaızaladığı mukaveleden sonra
dır ki Hatayın mukadderatile 
Yakından alikadar olan Türki· 
Yeye haber verilmişti. 

Bu yeni şartlar içinde Hata
Yın hakları ve hataylıların hll
riyetleri asli nazarıitibara alın
tııadığı anlaşıldı. Bu diva niha
yet Cenevrede 29 mayıs 1937 
tarihinde Hataym statüsünü 
lcıbit eden anlaıma ile nihayet
lcnmiş gibi görllndO. 

Fakat meğer bu manzaraya 
İtimat etmemek lazımmış. Ha· 
tay davasının en hararetli saf
haıı bundan sonra gelir. En 
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Milli Şef 
Arnavut kral ve 
kraliçesini kabul 

etti ---
Yalova 17 - Reisi cumhur 

ismet f nönQ Kral Zogo ile kra· 
liçeyi huıuıi olarak kabul et· 
miştir. a a 

·~ 

Türk kuşu 
Filosu bugün lzmirde 
uçuşlar yapacak 

lzmir 17 - Burada bulunmak 
ta olan Tilrkkuşu filosu yarın 
Gaziemir alinında 13 tayyare 
ile bilyük bir uçuş yapacak ve 
ha9a gösterilerinde motörü 
durdurarak yere inme, paraşöt
le ırurup halinde atlama !hare
ketleri ve plinörlerle akrobasi 
uçuşlar yapacaklardır. a a 

-~ 

, Gafenko 
General Metaksas 

ile görüştü 
Atina 17 - Romanya harici

ye nazırı Bay Gafcnko ile bat 
vekil general Metaksas diin 
iki ıaat görüşmilşlerdir. 

Yunan gazeteleri ziyafet 
sonunda söylenilen nutukları 
ele almakta ve baş makalele
rinde bu nutukları tamamen 
yazmaktadırlar. a a 

·~· 

Mısır 
Hariciye nazırı 
Atinayı da ziyaret 

edecek 
Atina 17 - Mısır hariciye 

nazırı Abdülfettah Yahya paıa 
Pireden rıeçerken Yunan hükü
meti adına selamlanmıştır. 

Abdülfettah Y abya pata An
karadan dönüşünde Atineyi 
resmen ziyaret edecektir. 

Mısır hariciye nazırı 
lstanbulda 

: ....... - ''ı - . .,.._' .· . 

Misafir nazır rıhtımda resmi mera
simle karşılandı 

lstanbul 17 - Mısır hariciye 
nazırı Abdulfettah Yahya paşa 
ve refakatindeki zevat bugü 

saat 16,30 de Besarabya vapu
riyle ıehrimize gelmiştir. 

Muhterem misafirimiz topha· 
ne rıhtımında vali belediye rei· 
si LOtfi Kırdar, merkez ku
mandanı, Mısır elçi i ve konso
losu ve konsolosluk erkinıyle 
kalabalık bir halk tarfından 

hararatle karşılanmıştır. 
Bir kıta asker selim resmini 

ifa etmiş, muzika Mısır ve TOrk 
milli marşlarını çalmıştır. 

Yolcu salonunun içi ve dışı 
mısır ve Türk bayraklariyle 
ıOıleomiıti . 

Muhterem misafir yolcu sa• 
lonundan gaçerek emrine tahsis 
edHen otomobille Perapalas o· 
teline gitmiştir. a.a. 

--~--~~;,_;;;::::;;;:;:;;.:=~·~~~~==~~---

1 n g iliz -Rus müzake
releri devam ediyor 
Moskova 17 - Hariciye ko- noktai nazarlarını bildirmiıler· 

miseri Molotof dün İngiliz, Fran- dir. Hariciye komiser muavini 
sız elçilerile Strağı tekrar ka· Potemkin tercemanhk etmiştir. 
bul etmiş ve görüşme bir saat Şimdiye kadar yapılan milzake .. 
silrmiiştür. relerin en uzunu olan bu g6rüş-

lyi haber alan mahfellerden mede derpiş edilen ve teklifl , r 
bildirildiğine göre : dolayısiyle ortaya çıkan bfitOn 

Evelki akşam Kremlin sara- meseleler gözden geçirilmiştir. 
yanda aktedilen ve iki buçuk Yeni içtimalar, daha doğrusu 
saat süren görüşmede İngiliz, seri halinde içtimalar yapılaca-
Franıız elçileri hükümetlerinio ğı haber verilmaktedir. a.a. 
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Üçüncü bir tahtelbahir kazası 
Bir Fransız denizaltı gemisi de battı 

Paris 17 - Kamaron açıkla- haber almalarını mümkün oldu-
rında ıahilden 6 mil uzakta ğu kadar geciktirmiştir. 

manevralar y~pmakta olan Fö· 
nikı talitelbabiri batmıştııtır. 
Bahriye nazırı dün akşam tah
teibahirde ölenierin ailelerinin 
hadiseyi gazete ve radyolarlarla 

Geri kalan maçı 
Marsilya 17 - İtalyan bok

sörü kisavey ile Avrupa orta 
siklet şampiyonu Fransız Rine 
arasında yapılması mukarrer 
maç, Kua veyio bir otomobil 

kazası neticesinde yaralanması 
üzerine ibtal edilmiştir. a.n. 

Bahrive nezareti taşkil ettiği 
bir komisyonla vaka mahallin
de mesullerin teıbitine çalıta· 
caktır. Baıvekil Daladiye hil· 
kümet namına millete bir be 
yanname neşretmiıt!r. 

~·~~~~~--~------

Şanghayda 
,Japonlar sıkı tedbir

ler aldılar 
Şangbay 17 - Japonlar hh

didi tedbirleri takviye etmiıler
dir. Abluka altına alınan mın · 

Türk kuşu filosu 

takadan girip çıkma müsaadesi 
alan Çinliler pek azdır. Ame· 
leler kamyonlarla iş başına gö · 
türülmektedir. Dün aabah imti
yazlı mıntakadan yarış sahaıına 
giden yoldaki Barikatlar civa· 
rından ıilah sesleri işitilmiştir . 

Pazartesi 
•• •• gunu 

On bir tayyareden mürekkep 
bir tür kkuşu filosunun yurt 
içinde bir hava turnesi yapmak 
maksadiyle geçen pazar, guoü 
ankaradan uçarak lıtanbul, Bur· 
sa da mu vaffakiyetli uçuşlar 
yaptıktan sonra İzmire geldiğini 
yazmı7tık . 

Aydın hava kurumu tarafın
dan yapılan teşebbüs üzerine 
filonun Aydın ve kazaları üze
rindede rıöıteri uçuşlan yapma
ıuoa muvafakat edilmıttir . 

1 

Aydına geliyor 
Alakadar makamlardan veri· 

len malümata göre genç tayya
recilerimizin • idar_esindeki türk 
kuıu filpsu yarınki Pazartesi 
sıünü Aydına gelerek bir müd 
det tehir üzarinde muhtelif ak· 
rubaıı uçuıları yapacaklar ve 
havadan beyannımalar atacak· 
lardır. 

Yarın gazetamiz intişar etmi· 
yeceği için türkkuşu Halkevi 
hoparloları vaaıtasile muhterem 
Aydm halkına haber vereceğiz. 

·~-

Üç tayyaremize 
Ad konma merasimi 

Hava kurumuna yaptıkları yar
dım ve teberrülerle ordumuza 
birer tayya'e kazandırmak im· 
kanını vermiş olan Köşk, Kara
pınar ve Umurlu adına birer 
tayyareye ad konma merasimioia 
yapılması Türk hava kurumu 
umumi merkezince kararlaıtı • 
rılmış olduğunu memnuniyetle 
haber aldık. 

Pek yakında yapılacağını tah
min ettiğimiz merasim gilnüoil ııy· 

ru:a karilerimize mUjdeliyeceğiı .. 

Valimizin tetkikleri 
Vali ve Cumhuriyet Halk Par

ti baıkanı sayın Sabri Çıtak 
dlla partiye gelerek bir miiddet 
metgul olmuşlar ve istasyona 
giderek istasyonun umumi va
ziyeti üzerinde tetkikatta bu
lunmuşlardır. 

Belediye 
Elektrik motoruna 
ait tesisat mukavelesi 

yapıldı 
Belediya elektrik santralına 

ilive edilecek motör vesaire 
tesisatın 29 bia küsur lira mu· 

kabilinde ltalyada Milano ıeh· 
rinde Frankotosi anonim ıirketi 

namına lzmirde Alyoti birader
leri Türk Komandit tirketine 

ihale edildiğini evvelki günkn 
nllshamızda yazmııtık. 

ihale haberini alan ıirket mil· 
mesıili evelki gDn ıehrimize 

gelmiş ve kati teminatını vere• 
rek noterden resen tanzim et· 

tirilmış olan tesiı1at mukavelesi 
tarafeyn arasında taati edilmiı· 

tir. Mukavele belediye namına 
belediye reisimiz B. Etem Mend-

res ve tirket namınada mil· 
measil olarak gönderdiği Vahan 
Is sezar tarafından imzalan
mıştır. 

C. H. P. Cuma ocağı 
başkanlığından 

BugUn saat 21 de ocağ'ımız 

kurağında belediye reisimiz 8. 
Etem Mendres tarafından bir 
konferanı verilecektir. 

Halkımızın teırifini rica ederiz. 
--.u ...... -

938 yılında 
DEVLET -1'AHSILATI 

256.647.178 LiRA 
Maliye vekaleti 1938 yılının 

12 aylık devlet tahsilatını tes· 

bit etmiştir. 1938 yılının 12 inci 
ayı olan mayıs ayı içinde 

21.337.999 lira tahsilat olmuş
tur. Nisan ayında 235.409.179 
lira olan deylet tahsilatı bu ıu

retle 930 mali yılı ıonunda 
256.647.178 lirayı bulmuıtur. 

Bir ölüm 
İlk öifetim müfettişlerinden 

ve Halka vimiz temsil kolu baş· 
k•nı Fikret Başaran arkadaıı· 

mızın küçük oilu Teomanın 
tutulıtuğu hastalıktan tedavi 
için kötürüldüğü İzmirde kur· 
lamıyarak alduğllnü . teessllrle 
haber aldık. 

Keder gören arkadaşımızın 

ve muhterem ailesinin acılarına 
candan iştirak ede:riz. 
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Bügiik Hikdge 
• 

Hayatın intikamı 
Yazan : Naim Ôzel 

-2-
- 2 nci kısım -

Yedi sene evvel Behçet Tuna 
ıişlide oturan asil bir ailenin 
bir tek evladı idi. İlk tahsilini 
bitirdikten sonra Avrupaya mu
siki tahsili yapmak için ailesi 
tarafından gönderildi. Henüz o 
zaman on dört yaşlarında bulu· 
nan Behcet Tuna musiki cihe· 
tinden pek nadir bulunan bir 
istidada malik bulunuyordu. O· 
nu ilk evlerine annemle bera· 
ber gittiğim zaman elinde ke
manile ağır bir parça üzerinde 
uğraşırken görmüşdüm. O gün 
odaaanda saatlarca onu dinle
dim. Onun hassasiyeti derin 
duygulJırının inceliği daha o 
zaman kemandan çıkan sesler 
de tatlı bir ahenkle kendini 
i'Österiyordu. Uzun boylu dik 
tavırlı idi. ince yüzünün güzel 
mayi gözlerinde renkli bir ru
bun. hassas bir kalbin dalğın 
bakışları vardı. O insana ba
karken bile mubayyelesinde 
canlanan hazin bir tabloyu se
yir ediyormuş gibi bakardı. 

Avrupaya gitti. Aradan iki se
ne geçtikten sonra fstanbula 
d&nen Behçet Tuna ailesi 'için· 
de çok sevdiği annesinin ölümü 
ile karşılaşdı. Ona babası, an
nesini bir kaç ay siiren hasta· 
lıkdan sonra öldüğiinfi yazma
mıştı. Oğlunun ince duygulu 
olduğunu bilen baba, oğlunun 
kalbinden sanki kemanından 
kopan bir tel gibi bir telin 
kopacağını biliyordu. Netekim 
öyle oldu. Behçet Tuna anne· 
sinin öldüğünQ duyunca günler· 
ce odasından dışarı çıkmadı. 
Yalnız göz yaşlarını kemanın 
tellerinden çıkardığı seslere ili 
ve ederek matem tuttu. Anne· 
sinin ölümü ile kalbinde kırılan 
bir telin acı ilhamları ona mu· 
sikide güzel bir senfoni yarattı, 
fstanbulda geçecek ilç ay tatil 

·gilnlerioi yalnız hazırlamakta 
olduğu. senfoni üzerinde çalışa· 
rak doldurdu. Sonra yine tah
sili için Avrupaya gitti. Bu ikin 
ci avrupa yolculuğundan sonra 
Behçet Tuna Jstanbula yalnız 
onu bekliyen, ona hesret çeken 
babası için dönmedi. Çünki 
babası annesının ölümünden 
bir buçuk sene sonra oğluna 
karşı kalbindeki hasretle dün
yaya gözlorini yummuştu. 

Babasının ölümünden sonra 
Behçet Tunanın lstanbulda ya
kın uzak akrabası kalmıyordu. 
O avrupa köşelerinde yapaya(· 
nız zengin, asil bir ailenin bir 
tek uzvu gibi kalmıştı. Ona bu 
acı haberi komşularından biri 
istanbuldaki eşyalarını alması 
için verdi. Fakat Behçet Tuna 
bu haberin üstünden bir sene 
gibi uzun bir zaman ğeçtikten 
sonra lstanbula döndü. fŞişlide
ki eşyaları kapah evine girer
ken bir ~z daha solgun yüzün
de uzaklarda hazin bir tabloyu 
seyir edermiş gibi dalgın bakan 
mavi gözlerinde toplanan yaş· 
lan içine sindirerek kapıdan 

içeri girdi. İki yıl gibi uzun 
günlerin eşyalar üzerinde birik .. 

tirdiği tozlara bakarken anne· 
sinin Ye babasının son nefesle
rini verdikleri karyolaya uzun 
uzun bakışlarını kaydırdı. Ve 
sonra yatağın baş ucunda kırık 
kalbinin hassas tellerinden çı· 
kan bir hıçkırıkla ıaatlerçe ağ
ladı. O istikbale bir güneş ılık
lığı ile doğarken onu ısıtan, ona 
candan bağlı olan iki güneşin 
birden bire kaybolması onu ye· 
şil yapraklarını dökmiiş bir ağaç 
gibi bırakmıştı. Her gördüğü 

eşyada annesinin solgun yüzünü 
her gezdiği tarafta babasının 
bakışlarını karşısında görüyor
muş gibi onların hayallerini her 
an gören Behçet Tuoa Şişlide· 
ki evini boşalttı. Bütün eşyaları 
Modada kiraladığı evine nakil 
etti. O kanadı kırılmış bir kuş 
gibi kalmıştı artık. 

• i ı.. i sene: sonra: ilk baharın 
solgun akşam güneşi Modanın 
yeşillikleri arasında pembe ışık· 
lc,rını denizin maviliklerini serp-
miş, taze çiçeklerin kokuları 
rüzgarın eteklerinde etrafa da· 
ğılıyor, deniz yalnız beyaz kot
raların arkalarında bıraktıkları 

ince köprülü yolarla süsleniyor . 
Tepe evlerin pencereleri açık 
bahar akşamının ısıklarını içmek 
istiyorlar sanki. Denize pek ya· 
kın evlerden birinde ince bir 
keman sesi tabiatın bu biltün 
güzelliklerini insana unutduru
yor. Kulağım yalnız kemanda, 
yalnız onun tf'llerind~u çıkan 
seslerin ahenginde.~. Ona doğ· 
ru ~ilerliyorum. Sesler gittikçe 
daha iyi daha fazla ruh okşayı-
cı Fgeliyor. herliyorum. Tepe 
evlerin deniz tarafına açık pcn· 
cerelerinden birinde uzun boy
lu mavi gözlü Behçete T•cna ilk 
baharın deniz üzerinde hareler 
yapan ıoo 1şıklarma annesi için 
hazırladığı senfoniyi çalıyor . 

Onun yüzllnde uzun seneler 
sanki bir beykeltraş maharetile 
işlemiş solgun yüzn biraz daha 
sararmış, solgun yanakları çu· 
korlaşmış mavi gözlerinin donuk 
ışıkları daha dalgın, daha en· 
ginlerio mali olmuş. Sanki alhn 
sarısı başında çöl güneşi dolaş
mış. İzbrabıo, acının bütün his-
lerini kalbinin bütün duyguları
nı yayına ve tellerden çıkan 
seslere veriyordu. Kemanına ne 
bir güzel kadının şuhluğunu ne 
de bir baharın, mehtabın gii· 
zelliğini ilham etmişti. O yalnız 
solgun yüzlü müşfik annesinin, 
temiz kalpli babasının ölüm 
acılarından kederlerinden ilham 
almışdı. Behçet Tuna ıztırabıo 
çocuğu.. Hislerinin, ~uyguları
nın esiri. Sanat onda acı ile 
kendini gösterdi. Iztırabı kendi
ne gıda etti. 

O kemanını pençerenin önün· 
de akşamın son ışıkları kaybo · 
luncıya kadar dalgın dalgın 
çaldı. Artık ortalık kararmıya 

başlamış mor dağların arkasın
dan yuvarlak ay bir alev sütu
nu gibi yükselmiye başlamıştı. 
Behçet Tunanın kemamndan çı· 
kan sesler sularda eriyen ak
şam güneşi gibi yavaş yavaş 

sustu. Yalnız pençerenio loşluğu 
içinde bir nokta ışık gibi onun 
mavi gözlerjninin elem, keder 
dolu 11lalc bakı,ları kaldı. 

- Sonu t1ar -

Tevzii arazi Adli tebliğat Hatay 
talimatna-m-~sinde yapı- posta Ücretleri J 

lan deg"ı.şiklik an aşması 
icra vekilleri heyeti Adliye 

İcra vekilleri heyeti tevzii 
arazi talimatnameıinin bir, ye• 
di ve on dördüncü maddelerini 
değiştirmiştir. Yapılan değişik
likleri yazıyoruz: 

Gerek devletin hükilm ve 
tasarrufu altında bulunan veya 
usulea hazine namına tespit ve 

te~cil olunan, gerekse mahlü· 
len veya muhtelif kanun ve 
muahedelere mütegayyip ve 
firari şahıslardan metruken ye· 

ya sair suretle hazineye intikal 
eden veyahut mübadil rumlar-

dan metruk olup 1771 sayılı 
kanun mucibince Türk mübadil
lerinin istihkakları bakiyesine 
karşılık tutulan ve umumiyetle 
şehir ve kasabaların belediye 
hudutları haricinde kalan top
raklar ile çiflikler; sırasiyle, 

etrafındak i köylerde veya ayni 
kazaya bağlı diğer köylerde 

vayahut bu kazanın tabi bu
luduğu vilayetin sair kazaların-

daki köylerde topraia muhtaç 
ziraat erbabına ve köylülere, 

aşağıdaki, esaslar dairesinde 
tevzi edilecektir. 

Muhtaç ç•ftçilere arazi tevzii 
için valilere müracaat edilir. 

Valilerin gerek vilayet merkez 
kazasınde gerekse diğer kaza
lardaki tevzi işleri için, tensip 
edecekleri bir zatın riyasetinde 
kaza tapu ve maliye memurla· 
rından seçecekleri birer memur 
ile vilayet ziraat müdllrli veya 
kaza ziraat memurundan ve 

tevzi oluııacak toprakların su.u
rında veya yakininde bulunan 
köyün muhtar ve ihtiyar heye-

tinden teşkil edilecf:k bir tevzi 
heyeti;tevzii lazım gelen araziyi 
ve arazinin iyi, orta ve aşağı 

olmasına göre her dekarının 
kıymetini ve her aileye tevzi 
nisbetini tesbit eder. Kendile· 

rine arazi verilecek kimselerin 
hane itibariyle isimlerini ve 
verilmesi lazım gelen dekar 

miktarını ve beher dekarının 
kıymetiyle roecmuunuo bedelini 
gösterir iki örnek cetvel hazır· 
lanarak on gün müddetle, ara· 
zinin bulunduğu köyün ve ica· 

bıoda kazanın ~e hatta, vilaye
tin münasip vir yerine asılmak 
suretiyle ilan edı lecektir. 

Bu cetvellere itiraz etmek 
istiyenler bu müddet zarfında 

şikayetlerini, tevzi heyetinde 
dahil olan köy ihtiyar heyetleri 

vasıtasiyle veya doğruca tevzi 
heyetine bildirilecek. Tevzi he· 
yetince yapılacak tetkikat so
nunda yanlışlık veya haksızlık 

olduğu anlaşılırsa düzeltilecek
tir. 

Bedelleri yirmi senede ve yir
mi müsavi taksitte alınmak ii-

zere tevzi olunan arazi hazine· 
ye ait ise hazine namına, ciheti 

vakfa ait ise vakıf namına ipo· 
teğe bağlanacaktır. Borçlarını 

birden vermek istiyenler namı· 
na ferağı kati ve 726 numa, ah 

kanunun 4 ündü mnddasi bü

kümleri deiresinde iskonto ya
pılabilacRktir. 

ve mOnakal!t vekAletlerince 
müştereken hazırlanan adli ev· 
rakın posta ile tebliğinden alı· 
nacak peşin ücret tarifelerini 
kabul etmiştir bu tarifeye göre 
tebliğ edilecek evrakın her 20 
gram ve küsurundad şehirler 

dahilinde 3 kuruş adi posta üç· 
reti, 6 kuruş tevdi ilmühaberi 
üçreti, 6 kuruş tevdi ilmühabe
rinin taahhüt maktu resmi 5 
kuruş tebliğ başına maktuan 
alınacak munzam ilcret, tebliğ 
edilecek evrakın her 20 gram 
ve küsurundan şehirler dışı 
tebliğat için 6 kuruş, adi pos
ta ücreti ve 23 kuruş tutan 
diğer ilcretlerle resimler. 

Ceza işlerine müzahareti ad· 
liyeye nail olanlara ait tebliğ
lerden yukarıdaki ücretlerin 
iiçte biri alınacaktır. 

Kendilerine tebliğ edilenlere 
teslim edilmemesinden dolayı 
tebliği çıkaran mahkeme veya 
daireye ait olarak geri gönde · 
rilacek davetiye varakalariyle 
kendilerine tebliğ edilenlerce 
ait oldugu mercilerden bilahare 
alınan davetiye'. er için imzala
nan ve yine mahkemesine veya 
dairesine adi olarak yollana
cak olan makbuzlarda yukarıda 
yazılı ücretlere dahil bulunmak
tadır. 

·~-

Hava gedikli 
hazırlama yuvasına gi

receklerin nazari 
dikkatına 

Bazı T. H. K. şubelerin 
den yapılan sorguları taflzih 
maksadiyle Genel kurmay 
Baıkanlığının vermiş olduğa 
malumat aşaiıdadır. Hava 
Gedikli Hazırlama Yuvasına 
girecekler için bu hususların 
da gözöniinde bulundurulma
larını tavsiye ederiz. 

a) Gedikli hazırlama yuvası· 
na talebe kayıt ve kabulü için 
esas şart orta okul mezunu ol· 
maktır. Daha yüksek sınıf ta· 
lebesinden bu arzuyu gösteren
ler diğer evsafı haiz bulunduk-
ları takdirde tercihan Gd. yu· 
vasma kabul olunurlar. 

b) Geçen sene orta okuldan 
dünen fakat bu sene muvaffak 
olan talebe diğer şartları haiz 
oldukları takdirde tercihan Gd. 
yuvasına kabul olunurlar. 

c) Geçen sene orta okuldan 
mezun olup bir senelik tahsil 
fasılası olan bir talebe yuvaya 
ancak yedek kaydı ile kabul 
olunabilir Neticede talip mik · 
tarı matlup yekunu bulmazsa 
yedeklerden kadro doldurulur. 
Aksi halde yedekler bir hak 
iddia edemezler. Bu şarta razi 
olanlar yedek olarak kayıt olu
nabilir. 

d) Orta okuldan mezun olup 
lisenin 9 ncu sınıfında kalan 
talebe tahsil farkı dolayısiyle 
diğer şartları haiz olduğu tak· 
dirde tercihan yuvaya kayıt 
olunurlar. 

e) Lise 9 sınıfta muvaffak 
olupta Gd. yuvasına girmek 
istey~nler diğer kabul evsafını 
haiz olduğu takdirde memnuni
yetle ve tercihan kayıt ve ka • 
bul olunurlar. 

f) Maarif vekaletince Orta 
okul derecesinde tanınmış olan 
sanat okullarından mezun tale · 
bedrn Hv. gedikli olmak iste 
yenler diğer evsafı haiz iseler 
tercihan yuvaya kayıt ve kabul 
olunurlar. 

Battarafı 1 inci tayfada 

büyük ihtilaf da 1937 anlaıma• 
sın1n prensiplerinde değil, tat· 
bikatında idi. Eğer 1937 anlaş· 
ması, iyi niyetle tatbik edilse 
idi belki de Hatayın aynı sta· 
tüsü bugün de devam edip 
gidecekti. Fakat 1937 ilkbaha· 
rından sonra bugüne kadar 
devam eden bir obstrüksiyon 
siyaseti başlamıştır ki bundan 
hazan milletler cemiyeti komis· 
misyonu, bazan Fransız müs· 
temleke memurları, hazan da 
Suriye mesuldür. Hataylılardan 
en iptidai hakların esirgenmesi 
maksadiyle yapılan bu obstrilk· 
siyon devam ettikçe, Hatay 
meselesinin ancak ve ancak bir 
hal şekli olduğu, inkin mümkiin 
olmıyan bir hakikat şeklinde 
tebarüz etmeğe başladı; O hal 
şekli de Hatayın ana vatana 
ilhakından ibaretti: 1937 anlat· 
masıoı tatbikatta karikatüre 
çevırmek için bazı gayretkeş· 
ler tarafından yapılan teşebbils 
Fransız - Türk münasebetlerin
de bir gerginlik bile husule 
getirdi. Fakat nihayet aklıselim 
galebe çaldı. Ve Fransa ile ge· 
çen sene bir anlaşmıya varıldı. 
Bu anlaşmilya göre, Hatayın 

statüsü meriyete girer ve tat· 
bik edilirken "Türk elemanının 
tefevvuku ., tanınacaktır. Esa• 
sen 1921 aenesindenberi ısrar 
ettiğimiz nokta da bundan iba· 
rettir. Bundıın sonra yapılan 
askeri anlaşma ile Türk askeri
ne Hatayda bir vazife verildi. 
Ve Hatav devlet mekanizması 
kuruldu. Fakat beı şka sahadan 
tazyikler gelmiye başladı ki he· 
def küçük Hatay devletini ya
şama hakkından mahrum et· 
mekte~ ibaretti Tam on bir ay 
devam eden bu vaziyetin üzün
tülü safhaları üzerinde duracak 
değiliğiz. Fakat gerek Fransa 
ve gerek Türkiye Hatay dava· 
sının ancakHatayın ana \&tana 
geri dönmesiyle halledilebıleceğini 
anladılar. Ve bunu ele aldıktan 
sonra bugünkü müsbet neticeye 
varmak artık bir gün mesele· 
siydi. Muhterem Başvekil, bize 
bugünün geldiğini haber verdi. 
Hatay meselesinin halli, Fransa 
ile aramızdaki münesebetlerio 

uzun hrihinde yeni bir merha
ledir. Anlaşma, güneş ve şü• 
mullü bir iş birliği için yol aç· 
mış oluyor. Bu iş birliğinin, 

yalnız birbirine çok eski dost· 
luk bağlariyle bağlı bulunan 
Tük ve Fransa milietleri için 
değil, bütün şark milletleri için 
de hayırlı olacağından şüphe 

edilmez! 
A. Ş. ESMER 

Eınniyel ve Jandar
manın müşterek 

çalışmalar/ 
Emniyet teşkilatı ile jandar

manın ve bu teıekküllerle hu .. 
ıusi zabıtanın merkez vilayet
ler de yeğdiğerile irtibat, muha· 
bere ve birlikte çalışma tarzla
rını gösteren nizamname proje
si son şeklini almıştır. Önümüz
deki günlerde proje devlet Şu· 
rnsına ıevkedilmek üzere Başı 
b.llkanhğa varilecektir. 

I 
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PAZAR 18/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

Kendi harekatının nazımı olan Ostün gören Biımark gibi bir 12.30 Program. 
lrınun bu idi ve buna başkala· adam için, vazifed~r devlet a· 12.35 Türk müziği ( Klasik 
rının da itaat etmesini isti- damlarının çizmiş oldukları plln program ) 
Yordu. ların gayri mesul eşhas tara- İdare eden : Mesut Cemil. 

" Hayatımda, :ecnebi olarak, fından tenkit edilmesinden ve ( Küme ses ve saz heyeti ) 
lngiltere ve onun sakinlerinden belki de bunların bar hangi bir 1 - Sultani yegah peşrevi. 
başka hiç bir kimse için ıevgi kadının saçmasiyle yıkılmasın· 2 - Dede - Sultani yegah 
ve muhabbet duymadım. Hatta, dan daha nahoş bir şey tasav- birinci beste - Misalini ne zemin. 
halen kendimi bu sevgiden kur- vur edilemezdi. Kendisi kuvetli 3 - Dede - Sultani yegah 
tarmış değilim. Buna rağmen, bir monarşistti fakat bir saray ağar semai • Nihan ettim seni. 
•alim ve iyi bina edilmiş bir adamı değildi. Bu günlerde yaz· 4 - Ney taksimi. 
Prusya siyasetinin menfaatine mıı olduğu mektuplarında ba- S - Dede - Sultani yegah 
olduğu bana ispat edildiği tak· zan Prusya prensesinin tahta yürük semai • Şadeyledi canü 
dirde, Fransız, İngiliz, Rus veya tevarUı edecek olan kocasının dilimi. 
Avusturyah olsun hiç bir tefrik üstondeki kuvetli nufuzuna te- 6 - Sultani yegah saz se-
Yapmaksızın ayni istekle, kıta- mas eder. Prusya veliahtının maisi. 
larımızm düşmanlarımıza ateı oğlu ile logiliz k11al ailesine 13.00 Memleket saat ayarı, 
açmalarına razıyım. Ecnebi dev· me"nıup prenseılrden birisi ara· ajans ve meteoroloji haberleri. 
let ve şahıslar mevzuu bahis sıoda yapılması teklif edilen 13.15 Müzik ( Küçük orkeı-
oldukça, ne kendimde ve ne de izdivacın Prusya siyasetindeki tra - Şef : Necip Aıkın ) 
başkasında nefret ve sevgiyi muhtemel neticelerine endişe 1 - Franz eehar - Eva ope-
tecviz edemem, zira bunlarda, ile bakıyordu. Kendileri lnüilte- retinden potpuri. 
hnknmdar l ve memlekete karşı re üzerinde aynı cinsten bir nü- 2 - Pepi Müller - Küçük 
ihanet cenini vardır. Fikrimce, fuz kazanmadan, memlekete in- Serenad. 
kral bile, memteketiuin mena· giliz nüfuzunu ve İngiltere me· 3 - Wiga - Gabriel • Haf-
fiini ecnebilere karşı duyduğu rakının girmesinden korkuyordu. ta nihayeti pazar gelir. 
ıevgi veya nefret hislerinin te· u Müstakbel kraliçemiz ne nis· 4 - Bucalossi - Pestalozza· 
•iri altında bulundurmak bak- bette lngiliz olarak kalırsa sara mn bir şarkısı - Ciribiribin. 
kına malik değildir. Mamaf;, yımızııı o nisbette İngiliz nüfü- S - Robert Stolz - Viyana 
kral b&yle hareket etse bile, zuoa tabi olacağmı zannediyo- geceleyin gDzeldir. 
bana karşı değil allaha karşı rum,, diyordu. · 6 - Emmerich kalman • Kon-
rnesuldür. Bu itibarladır ki bu Bu düşiincede, İogiltereye tes Mariça operetinden potpuri. 
noktada sükut ediyorum. ,, karı her hangi bir düımanlıkla 14.15 14.30 Müıik (Dans mü· 

Krala yapılan bu ima çok şa- müteharrik değildi. Ayni gOn· ziği · Pi. ) 
Yanı dikkattir. Kendisi millet )erde, sevdiği ycğlne ecnebi 18.30 Program. 
Vazifesini bu kadar yilksek bir memleketin İngiltere olduğunu 18 35 Müzik ( Şen oda müzi-
ideal olarak telakki ettiği için, yazmıştı. O sadece çok takdir ği - İbrahim Özgür ve ateş bö· 
tabiatiyle, btıkümdarın düşün- ettiği İngiliz istiklal ve itimadı cekleri ).1 
cesine müessir olan aile bağla - nefsi için mücadele ediyordu. 19.00 Çocuk saati. 
rına ve ev sevgisine ekseriya 200 senedir İngiliz ananesi hü- 19.25 Türk müziği ( ince saz 
hUy&k bir nefretle bakmıştı. kümdarı, şahsi ve ailevi alak•- faslı). 
Al l · k d la11nı memleket menfaatlariyle man prens erı o a ar uzun 20.00 Memleket saat ayarı, 
ı d b · b b' · karıştırmaktan mutlak surette aman an erı ma z ır ev sı· aı'ans ve meteoroloı'i haberleri. 
Y • k' d' l d k' mennetmişti. Eğer Hobenzolla· 
asetı ta ıp e ıyor ar ı ı, ar- 20.10 Neıeli pliklar - R. 

t k l ı f l · 1 rın sarayı bir milli mibark mev 1 ai e erinin men aat erıy e 20. 15 Türk müzig" i ( Müşte· 
k f d kiini iktisap etmek istiyorsa ay 

ınemle etlerinin mena iini ayır rek ve solo taganni ). 
d ni şekilde harekete mecburdu. · 

etmeyi unutmuşlardı. Bun an ş d . N 1 t _ Mahur peşrevı·. b u an a ımperator apo yon 
l aıka umumi işlere ait karar· lord Clarendonun Prusya düğü· 2 - Dede • Mahur beste • 
aranda yalnız kendi sevgi ve - 0 • d k Ey noca dı'hen. nu zerın e müna aşalar yap· 6 

ınuhabbetlerinin değil, en yakın maktaydı. usu kraliçenin siya· 3 - Abdi Efendi - Mahur 
akrabalarının da sevgi ve mu- setini Pruıya lehine çevirme· şarkı - Gülşeni ezhar açtı. 
habbetlerinin nufuzu altında sinde çok müeısir olacaktır,, 4 _ Seniha Kambay - Ma-
bulunuyorlardı. diyordu. bur şarkı - Günler geceler dol-

Devlet vazifesini her ıeydec - Sonu var - d 
-~~~~o::=======~~~==!!:m' ..... c=~==~~~:.-=:~~~ u. 

Aydın tapu sicil mu- Aydın tapu sicil mu- 5 - Dede - Mahur şarkı - Sa· 

hafızlığından hafızlığından na liyıkmı. 
6 - Mahur ıarkı - Saba tar-

Çulbalar köyünün acarlar Davilya köyünün kuyu çinli fı vefadan. 
ınavkiinde şarkan tekeli karye mevkiinde şarkan balcının Mus- 7 _ Mahur saz semaisi. 
•inden Hatice garben yol ceau- taf · b 1 L a vereresesı gar en yo ce- 8 _ Lem'i. Uuak şarkı. ıe-
uen yeni köylü Halil timalen b l YY 
tJ nu en yol timalen yo ve ev- ni arzu eder. 
o.acı Bekir oğlu Mehmed ile k f d 

l 80 
a yeri ile çevrili 8 önüm in- 9 _ Lem'ıA • Uşşak şarkı • sı'. 

Çevri i adet zeytin ağacı 
tJ k d k cir bağçeıi Fronkodan metrük yah ebrulerin. 
o.acı anastoa arısın a i en 
kaçmasile bazinei maliyeve kal- olup 1'açmasile maliye hazinesi- 10 - Halk tDrkiisü - Demir-
dığı ve 2510 sayıh iskan kanu- ne kaldığı ve 2510 ıayılı ka- ciler demir döğer. 
llun 39 uncu maddesine tevfi- nunun 39 uncu maddesi muci- 21.00 - Müzik (Riyaseti cum 
kan iıkan adi suretile ıark göç bince köprülü .-.mahallesinde o- bur bandosu - Şef : İhsan Kün· 
bıenlerinden ve Aydının köprü- turan şark göçmenlerinden E- çer ) 
lü mahallseinde oturan Emin min oğlu Fehmiye iskin adi su- 1 - Wettge - Marı. 
oğlu Fehmiye verildiği bildirilen retile verildiği viliyet iskAn 2 - O. Fetraı - La morena 
tezkereden anlaşı'mııtır . ( lıpanyol Valsı ). dairesinin tezkereıile anlaşalmıt-

Bu yere ait itirazı olanlar 3 - F. Lalo - "Is şehri kralı,, 
•araa k6yde ve gazte ile ilin tır alakalı olanlar varsa gade operaıının uvertürü. 
tarihinden 15 gün müddet son ile ilin tarihinden 11 gün san· 4 - F. Mendel11hon - İlk ba-
ra mahalline memur gönderile· ra mahalline memur g6nderile- bar ıarkısı. . 
tektir alakah olanlar yerinde cektir itiraz sahipleri yerinde S - M. Ravel - Bolero. 
bulunacak memura veya daire· bulunacak memura yahut ida- • 21 50 Anadolu ajanıı ( ıpor 
ınize 1331 fit numara ile mu· remize 1331 fit numarasile mu- aerviıi ). 
racatları ilin olunur . 49 racaatları ilan olunur. 47 22 00 MOıik ( cazband • Pi. ) 

22.45·23 Son ajans haberleri 
Ye yarınki proğram. 

PAZARTESi 19/6/939 
12.30 Program. 
12.35 Türk mUıiği - Pl. 

. 13.00 Memleket saat ayarı, 
·ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14 Müzik (karışık prog 
ram - Pi. 

19.00 Program. 
19.05 Muıik (Bir solist - Pl.) 
19.15 Türk müçiği ( Fasıl 

heyeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk müziği. 
1 - Bayati araban peş evi. 
2 - Haşim bey - Bayati a-

raban tarkı - Nimeti vaslın için. 
3 - Rahmi beyin Bayati a

raban ıarkı · Gönlümti hicrana 
yaktı. 

4 - Kanuo taksimi, 
S - Su yolcu - Bayati ara

ban şarkı - Neyliyeyim nicede
yim olamam. 

6 - Su yolcu - Bayati ara
ban şarkı • Düşme dağda ge
zen geyiğin. 

7 - Su yolcu - Bayati ara
ben şarkı - Saz semaisi. 

8 - Leyli hanım-Hicaz şar
kı - Zevkı sevda duymadım. 

9 - Selabattin Pmar - Hüz~ 
zam - Ümidini kirpiklerine. 

10 - Hayri Yeni~tln - Htlz
zam şarkı - Ôlursem yazıktır 
ıana kalmadan. 

21.00 Konuşma ( Dokturun 
saati ). 

21.15 Müzik ( Ferhunde Er· 
kin tarafından Brahms dan pi
ana parçaları ). 

21.35 Müzik (Melodiler - Pi.) 
21,45 Konuşma. 
22.00 Müzik ( KOçllk orkes

tra - Şef: Necip Atkın ). 
1 - Paul Oietrich - Fifreler 

(Marş). 

2 - Kral Komzak - Viyana 
şarkı (Potpuri). 

3 - Paolo Tosti - Bir puse 
için. 

4 - Antoıı Rubinıtein - Ro
manı. 

S - J. Lanner - Romantik 
vals. 

6 - Micheli - Şen serenad 

7 - Mas!:agni - Kavalleria 
rustikana operasından potpuri. 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham tabvilit, kambi
yo - borsası (fiyat). 

23.20 Mozik ~ (Cazband • Pt) 
23.55 24 Yarınki program. 

Aydın Vakıflar Mü
dürlüğünden : 

Aydının Hasan efendi mahal
leıinde (Emin zade hacı Haıan) 
vakfından IGazi bol varında 11 
inci sokakta 336 ada 66 pafta 
10 parsel numaralı 180,50 met
re murabbaı hane arsasının mnl
kiyeti açık artırma suretile sa
tılacaktır. İhalesi 28/6/939 çar
ıamba günü saat 10 da Aydın 
Vakıflar idaresinde yapılacak
tır. ihale bedeli peşindir beher 
metre murAhbaınm muhammen 
bedeli bir liradır. Talipler yilz
de 7 buçuk pey akçeııle yevmi 
mezkurda V akıfıar idaresine 
mllracaatları. 

18 22 24 27 (50) 

yOz ı 1 

ilin 
Aydın vilayeti daimi 

encümeninden 
1 - Eksiltmeye konulan 10941 

lira keıif bedelli Aydın memle· 
ket baıtahanesi kalorifer teıi· 
ıatına eksiltme miiddeti içinde 
talip çıkmadığından yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu if e ait ıartnameler 
ve evrak ıunlardır. 

a - Sıcak sulu kalorifer te• 
ıisatı için umumi ve fenni ıart· 
name. 

b - Kalorifer ve sıhhi tesi
ıat projelerinin nasıl tanzim 
edileceğine dair talimat. 

c - Kalorifer tesisata ile u• 
mumi santral keşfi. 

d - Kalorifer tesisata hak-
kında izahname. 

e - Hususi ıart ame. 
f - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi ve re

simler. 
isteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlfiğtınde görebilirler. 
3 - Eksiltme 617 /939 per· 

ıembe günli saat 15 de vilAyet 
daimi encOmeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek iıti· 
yenlerin 821 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vili-

ydinden bu iş için alınmıı eh· 
liyet vesikası ibraz etmesi li· 
zımdar. 

6 - Teklif mektupları yoka· 
rıda llçilncU maddede yazıh sa· 
atten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümeninde ge · 
tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet üçüncO maddede 
yazılı saate kadar gelmiı olma· 
11 ve dıı zarfın miihür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması 

lizımdır. Po .. tada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

13 8 13 19 27 

ilin 
Bozdoğan T. K. 
Kooperatifi : 

Mıntakamızdaki 226 İnebolu 
ve 665 Haydere kooperatifle

rioin kooperatifimizle birleıme 

hakkında verdikleri karara mu
kabil kooperatifimizin Mart 939 
Nomal Umumi Müdürlüğiince 

tastik Ticaret Vekiletince tas

vip edildiğinden infisah eden 

yukarıda isimleri yazıla koope· 
ratiflerin tasfiyesine başlanıldı

ğı (Ticaret Kanununun 445 ci 

maddesi ile statünllıı 72 inci ve 
74 ilncü maddelerinin fıkrai 
mahsusalarına tevfikan ) ilia 

olunur. (30) 13 19 25 

Çine belediyesinden 
• Çine belediyesince 800 met· 

re ve iki inç kutrunda demir 
su borusu alınacaktır. Muham
men bedeli beher metrHi ;t30 
kuruıtur. 4/Temmuz/939 sah 
glinO ıaat 18 de ihalesi ~icra 
olunacaktır. 

Taliplerin şartnameyi g6rmek 
ilzere Cine belediyesine mira· 
caatları. 

18 23 27 2 49 



Aydın Tapu Sicil 
mu haf ızlığınaan : 

Karahayt nahivesinin koza· 
laklı kayünde Yusuf çeımeıi 
mevkiinde doğusu Oımanonbaıı 
batısı Ali Yılmaz kuzeyi mera 
srnneyi köy ile çevrili 24 ağaç 
zeytinlik ile yine ayni mevkide 
doğusu Osman onbaıı babıı 
Hasan Ali oğlu Himmet kuzeyi 
Yusuf oğlu Halil evi gllneyi 
mera ile çevrili 37 ağaçlı zeytin 
lik ile kırca mevkiinde doğusu 
çerezçi Mustafa, Mustafa Ünü 
aldı batısı mera kuzeyi pınar 
Mustafa Gargınlı güneyi dere 
ile çevrili 115 ağaçlı zeytinlik 
ile Elmacık beleni mevkiinde 
doğusu Karahayıtlı hafız batısı 
hacı molla Ahmed veresesi L u · 
zeyi Mustafa kılsız güneyi İbra
him güneşle çevrili 185 ağaçla zey 
tinlik ile koca dere mevkiinde 
doğusu dere batısı mustafa ka· 
rabaş kuzeyi mehmet çavuş 
günevi duran demir ile çevrili 
13 ağaçlı zeytinlikle hacı basan 
dağı mevkiinde doğusu sahibi 
senet batısı mehmet yıldırım 
kuzeyi armutludan ali bilir gil-
neyi halil bayraktar ile çevrili 
40 ağaçlı zeytinlik ki ceman 
altı parça taşıtsız mal kulaksız 
oğullarından mehmet oğlu meh · 
medin irsen 50 senedenberi ni
zasız ve fasılasız tasarrufunda 
iken 928 yılında ölmesiyle ve· 
rasetinin ikinci kansı ayşe ile 
ayşeden doğma evlatları leman 
ve talat va kendinden evvel 
ölen ilk karısı zelihadan doğma 
evlatları hilmi ve hamdi ve 
hakkı ve yine kandisinden önce 
ölen kızı fatmadan doğan cev· 
detle yine kendisinden ÖDCll 

ölen kızı ayşenin evlatları meh 
met va huriye ve kadriye ve 
meleğe mllnbasır bulunduğu ib
raz olunan yeraıet ilamından 
anlaıılmakla mezkür vereıe 
bu ta,ıtsız malları namlarına 
tescilden sonra ahara satacak· 
!arından köyde ve gazete ile 
ilin tarihinden itibaren 15 gün 
sonra mahallinde ciheti tasar
rufunun tahkiki için memur 
gönderilecektir. Bu tafltsız mal 
lar ile bir alakası olanlar varsa 
o gün mahallinde bulunacak 
olan memura ve yahut 1324 
fiş numaraıiyla idaremize mü-
racaatı bildirilir. 51 

lmtlyaıı eahlbl Ye Umumt Netrlyat 
MQdürü : Etem Mendr•• 

Bauldıtı yer 
C H P Baen•••I 
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İ Süleyman Gezer-Osman Sezginer E 
Gazete Kitae Evi 1 i .... y ........ 

41 Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 = Pazartesi 
41 Kitabın adı Yazan Fiyatı a [+J Sah 

• 125. 1 • Atkı memnu Halit Ziya Uıaklıgil a i Syleveatre Bonnarın cürmU Anatole France 7
2
5
5 

9 
• Amok Stefan Sweir • [+] Çarıamba e insanlar alemi Faik Sabri 150 • tL'1 

41 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 • {;] 
Genç kızlara ev itleri lıkender Fahrddin 30 it BJ 
Çocuk ıiirleri " " 30 9 [t] Perıembe 
Çocuklara kiiçllk bikiyeler " " 30 • re 
Sokak çocukları ,, ,, 30 • [+] 
Bahar bikiyeleri Kenan Hulüsi 25 9 5J 

41 Ses mecmuası No 1 10 • Dl 
41 Türklilk mecmuası No 3 30 it (•] 
41 Yücel mecmuası No 52 15 it f!1 Cuma 
41 Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer • Osman Sezsıiner 9 :ı)] 

Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah- [+] 
41 hn•IO g&nderilir. it] Camarteti 

" 

Saat 
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Doktor arkadatımıınn atlı 

Operatör Medeni Boyar 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cllt haatalıkları mutahauıeı) 

OperaHSr Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&zaçan 

(GlSz baatahkları mutahaHıeı) 

Doktor Muhıln 
(I~ haatahldarı mutaha19111) 

Doktor Şevket Kırbat 
<lntaıal haatalıklM" mutahaH111) 

Doktor MDnif Erman 
(Kadın haıtahkları mutaba11111) 

~ m ~ 
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ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmif olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 

umarım. 

25 Kuruştur. 
C. H. P. Basımevi 

K 'ldlD ve erkek terzihanesi 
Muzaffer Eraydın 

Numaralı 

. 

C. H. P. 

BASIMEVI 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son Yurtda birinci sınaf mütahassıs doktorlarımız tarafından her 
türlil erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiğ"i tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir . formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka

ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
de/ferlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

• it 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları 

hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 


