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iki ziyaretin 
akisleri 

A. Ş. ESMER 

Son hafta içinde Ankarayı 
iki mtlmtaz miıafir ıereflendir 
llliftir: Milttefik Romanyanın 
hariciye vekili B. Gafenko ile 
lcardeı Mııırın -hanciye r vekili 
Abdtılfettah Yahya paıa. Her 
iki muhterem misafir de 'ga • 
lllOtlerdir ki haklarında röıte
tilen candan kabul bu nevi 
resmi ziyaretlerde göıterilmeıi 
lbutat olan protokoler merasi
lbin hududunu afmıı, iki bari· 
ciye vekilinin lemıil ettikleri 
lllilletlerle TOrkler araıındaki 
doatluk namına ıamimi te•ahBr 
lbalıiyetini almııtır. Bu tezabilr 
b&tOn sulh pe"er memleketler 
de mtlsait akisler uyandırmııtır. 
Ç&nlri her iki ziyaret de ancak 
Yakın fUkta ıulbun iıtikranna 
•e satlamlaımasına yardım ede 
bilir. Tlrkiy~, bir taraftan Sld
lbat paktı ve ananevi dostluk 
ınaa .. ehetleriyle cenupta b&yOk 
bir milletler kOtlesine bağladır. 
Diter taraftanda balkan pak
tiyle balkan milletlerine bağlan· 
1111ftar. Tllrkiye de bu iki grup 
•raııada bir bat vaziyetindedir 
Atatı bakınca arap ve inalı 
lrarctatlerimizle seviıiriz. Yukarı 
bakınca balkanlı doıtlaramızla 
•nlatırız. 8. Gafenko ve Abdal· 
fettah Y abya paıanın ziyaretleri 
b6yle g6rOıme, anlaıma ve se
•itme için iki vesile teıkil etti. 
v. buton bariı ıeven r memle· 
ketler de bu ziyaretleri !bayle 
kabul etmiıtir. 

Yalnız otoriter devlet matbu
ata garip ve garip oldutu ka• 
d.r da ıBlilnç iıtiına teıkil 
tbnektedir. Bu gazeteler bil· 
lıa .. a Gafenkonun Ankara zi
Y•retini Romanyaya btlcum için 
bir veıile addetmişlerdir. Al· 
illan razetelerini hiddetlendiren 
lllesele, ziyaretten ziyade g6rtlf 
lllelerin aamimi atmosfer içinde 
Japdmaıı ve balkan paktının 
~••la olduğunun bu vesile 
ile tebarilz etmesidir. Alman 
lbatbaatı balkan paktının lza
Yıfladığına kendilerini : inandır
lbıtla rdır. Ve bunu okuyucuları 
&zerine de telkin etmektedirler. 
AJnaan matbuatının bir kaç haf
ta evvelki yazılarına bakılacak 
klursa, Gafenkonun ziyareti bal 

•11 paktıD1n zifını tebarüz 
t~tirecekti. lstenbuldan gazete
•~ae siSz de "haber" yollayan 
~ır zavallı alman muhabiri ,öy-
e Y•zıyordu: 

- T&rkler paktın zayıfladığı
~· bir türlü inanamıyorlar. He
e bir defa Gafenko gelsin de 

18rtrlerf 
Gafenko geldi. Buradan Ati· 

"•Ya gitti. Bu temasların ne 
derece samimi bir bava içinde 
Y•pılcLtı meydandadır. Bu mau
:-ra karıısında alman ıazete
ifridnhı yazıları hayal ıukutunun 

• eıi olarak alınabilir. 
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Hataylılar 
sevinç içinde 

Türk-Fransız dekliras
yonu Pariste imzalandı 

Valimiz 
· Tetkik gezilerine 

Başladı Antakya 24 - Hatay anlat· 
masının imzası büyük bir sUrat · 
le Hetayın bertarafına yayılmıı 

• 
imzadan sonra B. Bonne bir nutuk 

ehemiyeti 
Al•• 

ve emsalaiz tezabOrata vesile 
olmuttur. Halk tarifi imkAnsız 

irad ederek anlaşmanın Vali ve parti baıkanımız bay 
Sabri Çıtağın bu gün beraber
l~rinde sular idaresi müdürü, 
Nafia mlldürü, sıtma mUcadele 
reisi ve viliyet jaodanna ku
mandanı olduğu halde villyetin 
ıark hududuna kadar giderek 
ıulam• işleri 6zerinde tetkikat 
yapacakları öğrenilmiıtir. 

bir Defe içindedir. Btlyllklerimi· 
ze mOteaddit 1ftkra11 ve tazim 
telgraflan çekilmiıtir. Halk 
timdiden kurtuluı bayramına 

tebarüz ettirdi 

hazırlanmakta dır. a a 

Paris 24 - Dftn saat 18,30 
da hariciye nezaretinde Türk, 
Franaız dekllrasyonu hariciye 
naz111 8. Boune ile Tnrldye bil-

f H~i~;~· A~·~;urda iıh~k~· ~Ü~~~;:~ 
betiyle büyüklerimize çekilen 

tebrik telgrafları 
Milli Şef ismet lnönii 

Cumlıur Reisi 
Yalova 

Hatayın ana vatana kati ıurette ilhakını miljdeleyen ha· 
berler b&tOn milli sa••• esnasında vatan topraklarıuın her 
zerresi içi11 kanlanrn dakmekten, canlarenı vermekten zevk 
alan villyetimiz balkınıu bliy&k kurtarıcılarına karıı beıle
dilrleri sarsılmaz minnet ve tOkran d11ygulannı bir kere 
daha arza veaile vermit bulunuyor. 

Villyetla kahraman balkı ha giln her yerde bayram yap· 
makta ve b&yftk cumhur reiıhniz milli ıefimiz la&al adı 
yftrelderinin temiz duygularla dolu derinlikl.-rinden relen 
minnettarlık Ye temiz seılerile mubitim;zin ıd havasıa• °'ın· 
latmaktadır. Ba alri m•nnrayı bu katsi duyguları şahsi 
tebrik, ,olfran ve t•zimlerimle y&kaek bamrun11za arzetmek
le çok bahtfyanm. 

Ay"ı• valiıi ve C.H.P. Batk•nı S. Çıtak 
Sagın A6diJlltaUk Re11tla 

BiigBk millet meclisi reisi 
Ankara 

Misakı milli bududumaz çeyresfne dahil olan Hatayın 
Ana yurda kati olarak ı:reçmesfnden dolayı vilAyet balkının 
duydukları minnet ve tllkranl•n btıyllk meclise sayın ba,ka · 
nının ıahıiyetlerinde arzetmelde ıeref duyanm. 

Aydm valisi ve C. H. P. Baıkanı S. Ç•tak 
Dr, Refik Sagtlam 

Yice llaşflekil 
Ankara 

Milletin her zaman minnet· ve tazim duygulariyle anmak
ta oldutu Doktor. Refik Saydam adı Hatayın ana vatana 
ilhakı Ozeriae kahraman Aydınlıların temiz duygulu yürek
lerinin ta derinliklerinden kopup gelen kutsi ve tazimkir 
s~ılerile klkıılanmaktacbr. 

Yllce Bafvekilimizin ve onua kıymetli arkadaflannın aziz 
milletimize karşı batarmıt oldukları btıyUk ı,lerin ebedi 
minnettarlıklarını taııyan viliyetimiz halkının yllrekten teb
rik ve tazimlerini ıahsi duygularımla beraber arzetmekle 
brbtiyanm. 

Aydın Valisi ve C. H. P. Baıkanı S. ' Çıtak 
M•reıal Fnzi Çakmak 

Genelkarmag Başkanı 
Ankara 

Ttlrk Hatayın ana yurda kati olarak ilhakını temin eden 
milli istildll ve cumhuriyetin ve dünya ıülhunun en bOyük 
koruyucusu kahraman ordumuz• iiulil komutan ıubay ve 
erlerine Aydınlıların minnet ve bathhklarını derin saygıla
r.mla arzeylerim. 

Aydın valiıi ve C.H.P. Baıkaoı S Çıtak 
Sayın Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye vekilimiz 
An/cara 

Cumhuriyet bükümetini bOton dDnyada en yüksek feref· 
le temıilioi ve en ileri millerler safında yer almasını temin 
eden hariciyemizin Türk batayıa arıa yurda ilhakı buıuıun· 

ı 
da elde ettiği bOyük ve parlak baıarıdan doliyı viliyet 
halkının en derin minnet ve tDkranlıuıaı tebriklerimle bera · 
ber arzetmekle çoğ bahtiyarım. 

Aydın valiıi ve C H. P. Baıkanı S. Çıtak 
Dr. Fikri Tu••r 

C. H. P. Genel sekreteri 
Ankara 

Hatayın ana yurda ilhakı dolayııiyle blltln Aydınlıların 
duydukları sevinç ve ıaadet hislerini partimiz bllyDklerine 
ıaraılmaz baihbklarımızla arzeylerim. 

Aydın yallsi ve C.H.P. Baıkaaı S. Çatak 
•••• -· .......... 4"' • ..-. •• 

yük elçisi Suat Davaı tarafın
dan lmzalanmıttır. 

imza merasiminden ıonra 8. 
Bonoe bir nutnk söyliyerek, 
TiJrk Fransız karşılıklı anlatmanın 
12 mayuta imzalaaan TOrk f agi-

1 

liz dekllrasyonunun ayni olduğu 
tebarUz ettirdikten aonra lngil
tere ile Türkiyeyi birbirine bağ
layan eklarasyon gibi bu anlaı
mada iki hükumeti muvazi bir 
hale getirmiıtir demiı ve anlat 
manın biç kimseye m6teveccib 
olmadığını bilha11a kaeydet -
miıtir. 

-:ı+E-

Afyon mübayaası-
na devam ediliyor 

Ziraat bankasınca 15 Hezi· 
randa batlanmıı olan Afyon 
mllbayaasına devam edilmek
tedir. 

Afyon mllstabsillerinin mallarını 
satmak için Ziraat bankuına 
mtiracaetlar ı gün geçtikçe art• 
maktadır. 
Bankanın mübayaa fiyatları 

iyidir. 
~· 

Halkevi AmpllfikatlJr 
tesisatı için geni mal

zeme getirildi 
Halkevi Amplifikatör tesisatı 

için kitapıaray ve yayın ıubesi 
tarafından yeni malzeme getir· 
dilmiştir. 

Bundan sonra Halkevi tem
sllleri hoparlörlerle nefl'edilece · 
ti gibi bina dahiline de hopar 
ICSr konulacaktır. 

-?ıı6ıE-

Bay Naşit Hakkı 
Uluğ geliyor 

C. H. P. Halkevleri mllfettiı· 
!erinden Bay Naşit Hakkı Ulu
ğun bu gün otoray ile lzmlrden 
ıebrimize geleceği CSğ'renilmiı
tir. Bay Naıit Uluğ Aydın ve 
viliyetimizdeki diğer haıkevle· 
rini teftiı edecektir. 

. ·-J+E-

Ameli 
Ahcıhk kursları 
Bilyillı alaka ile de

vam ediyor 
l 

Halkevimiz spor fUbesi tara-
fmdan açılan atıcılık kursunun 
nazari dtrslerinin bittiğini, kır-

larda abf talimlerine baılana
cağını yazmıştık. Atıcılık talim-

leri cumartesi ve pazar ıilnle· 
ri pınar baıı civarında yapıl
maktadır. Bu talimler cok alika 
ve rağbet görmektedir. 

•±±&& 
Dünkü Atletizm müsabakaları 

Aydın Ekibinin tam 
muvaff akiyetile bitti 

Dart bölge arası atletizm mll
sabakaları d6n tehrimizde me
rasimle baıladı. 

Bu müsabakalara maalesef 
dün ancak Muğla bölgesinin 
atletleri iıtirik etti. 

Denizli ve Isparta bölgesin
den ae sporcu ne de bir haber 
reldi. Binaenaleyh milıabakalar 
bilmecburiye Muğla ve Aydın 
ekipleri arasında yapıldı. 

MOaabakalardan evel balkevi 
bandoıu tarafından istiklil mar-
tı çalındı ve bunu milteakip 
her iki bölgenin atletleri saha· 
yı tereflendiren vali ve beden 
terbiyesi bölge baıkanımız 8. 
Sabri Çıtagın önünde bir geçit 
reımi yapıtlar. 

Evveli yüz metre dilz ıürat 
koıusu yapıldı. Bu koşuya iki 
bilgeden ikiıer koıucu ittirlk 
etmıfti. 

Netice de Aydından lbrahim 

Barbaros birinci, Muğladan A
car kutlu ikinci, Muğladan Se
zai Oçilncü ve Aydınd i D Fatih 
dCSrdüncü geldiler. 

lbrbim bu mesafeyi 11,9 sa
niyede koımuıtur. Halbuki ayoı 
ko,ucu bu masafeyi pek çok 
defalar 11,S saniyede koımuı· 
tur. 

İkinci mUsabaka; tek adım. 
Bunada her iki ekibten ikiıer 

kiti ıirmitti. Neticede Aydın
dan lbrahim barbaros 6,31 
metre athyarak birinci Muğ
ladan Sezai S,61 athyarak 
ikinci ve yine Muğladan Acar 
S,06 atlıyarak OçOncD oldular. 
Aydından Hasan Favullu atla
dığı için derece alamadı. 

Oçflncfl mOsabak•: 1500 met
re mukavemet. Bu mflıabakaya 
dört atlet girdi ve birincilik 
Aydından T ahıinde ikincilik 

• yine Aydından Hasanda kaldı. 
Sonu 3 nncU ıayfada 



Bu sene yakacak buhranı olmıyacak ! 1 

, 1 

Hükômet şimdiden bazı 
tetbirler almaktadır 

Diyanet işleri teşkilat kanununun 

Bazı maddeleri 
değiştiriliyor 

1 

• ş . 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUtiU 

Hariçten yurdumuza gelecek li5 bin ton 
kömürün gümrük resmi indiriliyor 

Müftülerin maaşları arttırıldı 
1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

Bu sene yabancı memleketlerden Türkiyeye ithal edilecek 55 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesine lüzum gö
rülmüş ve bu maksatla bir kanun layihası hazırlanmıştır. Hükü 
mcti böyle bir karar almağa sevkeden amil, geçen sene kömür 
tedariki hususunda halkın .uğradığı müşküllerdir. 

Diyanet işlerinin vazife ve teşkilatım tayin eden kanunun iki 
maddesinin de~iştirilmesi hakkmda hazırlanmış olan kanun mec
lisin umumi heyet ruznamesioe alınmıştır. Bu layıha ile eski kanu· 
nun birinci ve üçüncü maddelerine yeni hükümler ilive edilmekte 
ve mevcut teşkilat, görülen lüzum ve ihtiyaç nitpeHnde genişle· 

12.30 Program. 
12 35 Türk miiziği (Kla!ik 

program) 
idare eden : Mesut Cemil 
Küme ses ve saz heyeti 
13.00 Memleket saat ayarı Bu sene buhran yaratma· 

mak içın: 
Bilindiği üzere orman kanu

nunun koyduğu hükümler dola~ 
yısiyle geçen sene kafi miktar
tarda odun katiyab y~pılma· 

mış, odun satışı azalmış ve bu
na mukabil kok kömürüne olan 

ihtiyaç, yerli fabrikaların istih
sal kabiliyetinin üstüne çıkmış

tır. Bu yüzden geçen sene 20 
bm ton kadar hariçten kömür 

getirmek mecburiyeti bat gös· 
termişti. 

Geçen sene ağustosun sonun 
da Sömikok fabrikasının 35.000 

ton kadar kömür stoku vardı. 

Halbuki b sene, aynı ay sonun-

da 7 000 tondan fazla olmıya
cağı anlaşılmıştır. Bunun hari· 

cinde geçen seneden bu seneye 
devredilmiş tüccar elinde tak· 

riben 14 bin ton ecnebi ve 20 
bin ton kadar da yerli kömür 
bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Buna Sömikok fabrikasının 
bir senelih istihsalitı olan 55 
biu tonu da ilave edecek olur

sak anümüzdeki kış başlangıcın
dan gelecek sene kış başlangı-

cına kadar gazhanelerin kok 
istihsali olan 30 bin tonla be-

raber 126 bin ton kok kömürü 
ietihlaki karşılamak üzere mem
lekette mevcut bulunacaktır. 

Bu seneki ih
0

tigaç 180,000 
bin ton l 

Buna mukabil yapılan hesap
lara ve sarfedilen kömürün de 

140 bin tona baliğ olmasına 
göre bu seneki ihtiyacın 180 

bin tondan aşağı düşmiyeceği 
anlaşılmaktadır. Mevcutla bu 

ihtiyaç arasındaki fark 55 bin 
tondur. Memlekette kömür dar-

lığına mahal bırakmamak için 
hükumet bu sene erkenden tad-

bir almak lilzumun duymuş ve 
bahsettiğimiz kanun layıhasını 

da bu maksatla hazırlamıştır. 

ithaline zaruret görülen bu 
55 bin ton kok kömürü bu gün-

kü gümrük resmi ile getirildiği 
takdir de ve bir tonunun lstan 

bul sif fiyata da 15-16 lira 
bulunduğuna göre lstanbuldaki 

depo satış fıyntı ton baıına 30 
lirayı bulmaktedır. Halbuki yer· 
li kömürün tona İstanbulda bu 

gün 21 liraya satılmaktadır. 

Arada, dışardan getirilecek o
lan kömür aleyhine 9 lira gibi 
büyük bir fark vardır . 

Hükumet . bu farkın d llha mu
tedil bir hadde inmesinde za
ruret görmüş ve bir tou yaban · 
cı kömürün en çok 25 liraya 

satıla bilmesini temin için güm· 
rilk resimin indirilmesini muva
fık bulmuştur. Bu gün mcri bu· 

lunan gümrük kanunu kömürün 
bir tonundan 7,5 lira reıim a
lınmasını amirdir. 

Eğer bu resim 2 liraya indi
dirilecek olurıa o zaman hariç
ten getirilecek kömüriln bir 

tonu 25 liraya kadar satışa çı· 

karılabilecektir. Zaten: bununda 
kömürün tonunc!'an alınan 7.5 

lira resmin 2 liraya indirihrıesi 
maksadiyle fcra vekillerinin 
vermiş olduğu kararın tasdiki 
için hazırlanmıştır. 

Cif lstanbul fiyatı 16 lira o· 
lan bir ton yabancı kömürün 
müstehlik eline varmcıya kadar 
gördüğil zamlar gDmrük resmin
den başka oktrova, Dizbarko 

ve rıhtım ücretl~rivle 19.36 li
rayı bulmaktadır. Bundan sonra 
da fiyata muamele vergisi, 
gömrük muamelesi ve masrafı 
tahliye, depo ve sair masraf, 
finansman, boşaltma masrafları· 
nı ilave etmek icap etmektedir. 
bir ton başına 1 lirada kar ili· 
ve edilecek olursa bir ton kö· 
mür tam 25 lirayı bulmaktadır. 

Hükumetin böyle kış başla
madan bir kaç ay evel almış 
olduğu kararla bu sene mem
lek~tte yakacak bubranınrn ö-l _nüne geçilmit bulunmaktadı:_ ı 

tilmektedir. 
Diyanet işleri reiıliği merkez 

teşkilatının bukünkU kadrosu, 
kanlara kadar genişliyen işle · 
rin çok mühim ve mesuliyetli 
olan din işlerini tedvire müsait 
görülmemiş ve bir reis muavin· 
liği ihdps edilmiştir. 

Sonra, diyanet işleri reisliği
nin bugüne kadar Türk dilinde 
çıkarmış olduğu 20 kadar eser 
vardır. Bu neşriyat iş1eriyle de 
beş kişiden mürekkep ilmi mü
tavere heyeti meşgul olmakta
d11. Reisliğin ilmi vazifesinin 
bu müşavere heyetinde toplan
mış olması göz önüne getirile
rek müşavirlerin maaşları 80 
liradan 90 liraya çıkarılmıştır. 
İdari işlerde, halen z ı t işleri ve 
yazı işleri müdürlükleri tarafln· 
dan görülmektedir. 

ll<i maddeyi degiştiren layıha 
bu mUdürlüklerde de maatı bir 
miktar yükselmiş ve bir katip· 

lik ilive etmiştir. Muamelat ve 
sicil kalemlerinde de işlerin 
mevcut kadro ile yürütülmesi 
güçlüğü nazarı dikkate alınmış, 
bu işlerd,.e çalııtırılan memurl•· 
rın maaş kadroları varifelerinin 
ehemmiyetiyle mütebasip bir 
dereceye yüksetilrniştir. 

Kadroya ayrıca ve muvakkit 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay başkanlığının tensipleriyle Türkkuşu 

genel direktörlüğilnün emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikli hazırlama yuvası)na orta okul mezuDları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenler 
de aranacak belli başla şartlar aşagıda gösterilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk çe Türk soyun· 
dan olmak. 

B - Bekir olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - iyi ha\ sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babauın, yoksa velisinin rizasını tesbit 

adresli vesika gö~termek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş 
olarak vazife görmeği taahhüt etmek ( bu taahhüt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten sonra ve hava sağlık heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten 
masrafı türkkuşunca ödenmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer esaı ve 
şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyeoler Orta 
okul, Lise ve Kültür direktörlerine, asskerlik tubeleri bat· 
kanlarına, türk bava kurumu ile türkkuşu şubelerine gönde· 
rileo matbu broşOrleri görebilirler. . 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. 
Lazımgelen şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı 
içinde Ankarada türkkuşuna ıevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvuına girmek iatiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek üzere Tür Hava kurumu 
şubelerine muracaat etmelidirler. 

namı ile idhal olunan memurla· 
rın göreceği iş ve ithal sebebi 
de mucip sebepler liyıhasmda 
şöyle izah edilmektedi. 

" Sırf ticaret maksadiyle ve 
gelişi güzel bastırılmakta olan 
takvimlerde vakitlerin ve bay
ram günlerinin biribirine karış
tırıldığı ve hiç birinin diğerine 
uymadığı görOlerek bunun isla
hı için rasatane diretörlüğü ile 
yapılan muhabere netice,inde 
diyanet işleri reisliğine her 
sene yalnız İstanbul için değil, 
bütün memlekete şamil olmak 
üzere muayyen vakitleri, bay
ram günleTini ve aybaşlarını 

gösterir dürüst bir takvim çı
karılmasına ve bunun için de 
heyet ilminden yiik11ek mezuniyet 
imtihanı vermiş birinin muvakkit 
namiyle vazjfedar edilmesine 
lüzum hasıl olmuş ve kadroya 
ilave edilmi!IJtir. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Knçük orkestra 

Şef Necip Aşkın) 
1 - Ludwiğ Sied - Sevgilim 

(lotf'!rmezzo) 
2 - Berger • Manon (valı 

boston) 
3 - Hanı Schneider • Meş

hur röfrenlerden (potpuri) 
4 - Paul Holzner • Sakıon· 

ya köylü damıları 
5 - Niemann • Zenci dansı 
6 - Bruno Hartmann - par• 

lak güneş ıtığında dans (Enter· 
mezzo) 

14.15-14.30 Müzik (melodiler 

Pi.) -
18 30 Proıram 
18 35 Müzik (şen oda müziği 

lbrahim Özgür ve ateş böcek
leri) 

19.00 Çocuk saati 
19.25 Türk müziği (ince saz 

faslı) 
Diyanet işleri reisliğinin taşra- 20.00 Memleket saat ayarı, 

daki teşkilah da düşünülmüş ve ajans ve meteoroloji haberleri 
bunların maaş vaziyetlerlnt: mü- 20.10 Neşeli plaklar - R. 
teallik hükümler ilave edilmiştir. 20.15 Türk müziği 
Mucip esbaplar layihasında bu 1 _ Hicaz peşrevi. 
husu~ şöyle ifade edilmektedir· 2 _ Hafız Yusuf - Hicaz 

"Taşra memurları meyanında şarkı - Sevdayı ruhun aşk eline 
teadül kanununun 19 uncu dere- 3 _ Arif bey • hicaz ıarkı 
cesinde onar lira maaşlı 277 Benim halim firnkınla. 
adet müftü olup bunl~rın bir 4 _ Kemençe taksimi. 
çoğu en az yirmi yıldan fazla 5 _ Bimen Şen • hicaz şar• 
bir zamandanberi bu maaşla kı • Yıllar ne çabuk geçti. 
çalışmaktadır. Bunların içinde 6 _ Hicaz şarkı • gülıeni 
25, 30 ve hatta 40 senedenbe- hüsnüne, 
beri biç fasılasız müftülük ya- 7 _ tt:caz saz semaısı 
panlar pek çoktur. Mesleki ik- 8 _ Artaki • kürdili hicaz· 
tidar ve ehliyetlere, rejim ve kar şarlıı _ Yetmezmi teken-
vazifeye sadakat ve bağlılıkları mermi. 
salim olan ve aldıkları cüzi 9 _ Faize • Nikriz şarkı • 
maaşla aile geçindirmek ve gönül ne için ateşlere yansın. 
ayrıca çocuklarını okutmak gibi 10 _ Nevres bey - muhayyer 
vatani ve milli vazifelerini şarkı _ Gün kavuştu. 
yapmak zaruretinde bulunan 21.00 Konuşma. 
bu müftülerin maaşları da birer 21. t 5 Müzik (Violo solo - Ze 
miktar yükseltilmiştir. " . ki Berküren tarafıodnn : Fr; 

Bütçe encümeninin, bazı ufak ' Schubert _ Aspeggione ıonate) 
tefek değişiklikler yaparak tes- 21.35 Müzik ( Neşeli müzik 
bit ettiği cetvele göre bugün • Pi ) 
Türkiyede mevcut müftüler ~e- 21.50 Anadolu ajansı ( Şpor 
kiz .sın ıf olarak kabul edilmiş servisi). 
bulunmaktadır. Bunlardan ikisi 22.00 Müzik ( Cazhand . Pl. ) 
70 şer lira maaşlı birinci, 2 si 22.45-23 Son ajans haberleri 
55 şer lira ile ikinci, 3 ü 40 ve yarıoki program. 
lira ile üçüncü, 16 ıı 35 şer p AZARTESI 26/6/39 
lira ile dördüncü, 25 i 30 ar 
lira ile bsşinci, 35i 25 şer lir 12.30 Program. 
ile altıncı 40 1 20 şer lira ile 12.35 Tıirk müziği - Pi. 
yedinci ve 285 i 14 er lira ile 13.00 Memleket saat ayarı, 
sekizinci smıftadırlar. Bu suret· ajans ve meteoroloji haberleri. 
le Türkiyede müftillerin sayısı 13.15 14 Müzik ( Karışık 
408 e çıkarılmış bulunmaktadır. program - Pi.•) 

......... Abone ıeraiti .•...... , 
f Y ıllıTwı her yer için 6 lira. ~ 
• 5 ' 1 
i Alb ayhtı 3 liradır. ı 
~ idare yeri: Aydında C. H. f 
ı . 
ı P. Buıraevi. i 
~ gazeteye_ ait yaı.ılaı içiu i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilio· ! 
~ lar için idare mudiırlüft'ünc : 
i iirl!c at edilmeUdir . ! ................................................. 

19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Bir uvertür • 

Pi. ) 
19.15 Türk müziği ( Fasıl he

yeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma ( Doktoruo 

saati ) 
20.30 Türk rnitziği ( Kadın 
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Alman imparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Wgcliffe HeaJlam 

Tercemt1 etlen: M. Nedim Müren 

- 52 -
. Mnteakip üç ayı Herrenhause 
ıçtinıalarıoa iştirik ederek ge
çirdi ve reyini, biç konuşmak
•ızın, hükiinıetin almıı oluğu 
~edbirlere verdi. Dahili itlerde 
ıttibaz etmiı oldukları siyaseti 
kabul etmemekle beraber dev· 
ittin bir hizmetkarı olması iti· 
b.atile hükumeti tutmayı bir va· 
~fe olarak telakki ediyordu. 

u •ıralar da hemen hemen yal· 
tıız kalmııh. ltalyan meselesi 
liatiındeki fikirleri eski arka
~•tlariyle tam bir bozuşma tev-
ıt etmişti. 

.. Harbın neticelendiği günden 
•tıbaren lngiltere de olduğu gibi 
Alnınnyda da efkarı umumiye 
defitnıiş bulunuyordu. Kavurun 
tnuvaff :1kiyeti onu taklit arzusu 
"Y•ndırmışb. 
h Milli hissiyata kuvvetli bir 

1 .~z verilmiş ve Prusya rehber· 
ıg altında müttehit bir Alman-

Ya davasını ilerlktmek maksa
diyle "Milli vahdet ,. isimli bir 
t'D:ıiyet teais olunmuıtu. Yeni 
talyao lnrallığını tanımak 
tlıtselesi ehemmiyet kesbetmek· 
;tydi. Büt6n liberal parti buna 
•da ehemmiyet veriyordu. Ma

lnafi naip prens, perenslerin 
::~ti.arından zorla tardedilme· 

rını kabul ettiği zannı vere· 
tele her hangi bir hareket yap
~aktan çekiniyordu. Memleket
dt Dıilli ve liberal hisler büyll· 
k ükçe nıonarıik prensiplerinin 
Uvvetlendiği gfüiilüyordu. Bit· 

lnırckın ileri sllrdüğü malum 
k!•n Fransız ittifakı hakkında-

1 fikirler gazetelere geçmiş 
;~ llıübalagalandırılmıştır. Ouun 
b-1Yenıotenin yapmıt olduğu gi· 

1 Prusyanın Franıa ile birle· 
ıttek ve Renin sol sahilini 

1 ta.ıısaya terkerek küçük dev· 
ttlcri ilhak için Napolyonun 
Y~tdınıını elde etmeği istediği 
~Otıuıe dikkat edecek bir çok 
ü~lllanları vardır. Bu 11ralarda 

rı~ıdığı mektuplarda daima bu 
il ~lllların doğru olmadığını 
~ SÜtmfiftÜ. 

xs:c: k .. 
\Jı:t1e ıes ve saz heyeti ) 

l - Hicazkir peşrevi. 
2 - Sadullah ağa · Hicazkar 

~lltkı • Hıramet gülşene, 

01 
3 - Hicazkar şarkı - Mani 
U.Yor halimi takrire. 

, 4 - Şevki bey - Hicazkar 
blltkı • Gönlümü düçar eden 

ta hale hep. 
S - Keman taksimi. 

ı_ 6 
- Rahmi bey - Hisar şar· 

ıtı .. B· 
ır nevcivansın. 

1\ 7 - Hisar puselik ıarkı -
İiçllk suda gördüm seni. 

4 
8 

- Latif ağa • Hicazkir 
b:tkı - Gön1llmll bir t•flı dil· 

t. 
9 

- H· k" 
2 

ıcaz ar saz senunıı. 

1._. L.ıo Milli musikilere dair 
"•ne· '-1ci,· 1 "onuşma • Romen musi· 

1
: Halil B d' 

21 e '· 
.25 Neıeli plaklar - R. 

" Ben bir belaya uğrayacak 
bile olsam, bu bela hiç olmazsa 
Fransız olmayacaktır. Beni bir 
Bonapartçı olarak değil sadece 
muhteris bir Prusyalı olarak 
telekki ediniz " diye yazıyordu . 
Gerlacha son mektubunu bu ta
rihlerde yazmıştı. En soa olarak 
Nisan nibayetlcrinde bulunmuş· 
lar ve Gerlacb ayrıldıktan son· 
ra, fikirlerini bir mektupla pro· 
testo etmişti : 

u Sizinle yazdığım konuşma· 

dan sonra, Avusturyaya karşı 
göstermiş olduğunuz tiddetle, 
kanun ve ihtilal lehine takındı· 
ğlnız basit tavır bizi hassaten 
müteessir etmittir. Size göre 
Fransa ve Piyemonte ile bir it· 
tifak mümkündiır; bu öyle bir 
düşüncedir ki, aıiz Bismarck, 
bana çok uzak bulunuyor ve 
sizden de çok uzak olmaaı la· 
zımdır. Bana göre Louis Napol· 
yon amcasından daha ziyade 
ihtilalin bir tecessilsüdür ve 
Kavurda Mongellas gibi bir na· 
zırdır. Mukaddes ittifak pren
ıipl~rini inkar edemezsiniz ve 
inkir etmemelisiniz. Bu prensip
ler Otoritenin Allahtan gelmesi 
ve hükümdarların memleketi 
Allahın tayin etmiş olduğu bi· 
rer hizmetçi gibi idare etmele· 
rinden batka bir şey değildir.,, 

Bismark, ertesi gün bu mek· 
tuba cevap verdi. 

.. Ben sizden batka zamanla
rın çocuğuyum. hiç kimse genç· 
lik devirlerinin tesirlerinde kur
tulamaz. Sizin içinizden muzaf
fer bonapart nefretini silmek 
mümkün değildir. 

Siz ona ihtilalin tecessüsü 
diyorsunuz ve eğer bundan da
ha fena bir İAİm bilmiş olsay
dınız ona yermekten çekinmi 

1 yecektiniz. 21 yaşımdan 32 ya
tıma kadar bu memlekette ya
şadım, buna rağmen geri dön· 
mek iştiyakından asla kurtula
mıyacağım. Ben siyasete kalbi· 
min yarısiyle bağhyım. " 

- Sonu oar -

21.30 Müzik ( Opera aryala
rı - Pi. ) 

22.00 Müzik ( Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın ) 

1 - Rudolf Nutzlader - Hay
di bana bir hava daha çal. 

2 - Beethoven - İıkoçya ha
vaları. 

3 - Karl Föderl - Viyana 
şarkısı. 

4 - Fellix Glesımer ·Sabah 
selam ( Fan tezi ) 

5 - J. Strauss .. Mavi tuna 
valsı. 

6 - Pepi Müller - Lapaloma 
tarkısı ilzerine fantezi. 

7 - italo Azzoni • Sabah 
ıarkısı. 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilit kambi· 
yo • nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazbaııd_ • Pi.) 
23.SS 24 Yarın ki program. 

1 Çekoslovakyadaki 
ı 

ALMAN TAZYİKİ NE GİBİ 
AKİSLER DOÔURABİLİR 

Almanya, 1938 eylôl ve teş
rinievelinde partiyi kazandı ve 
almanlarla meskun olan Südet 
memleketini ilhak etti. Çeltos· 
lovakya cilmhuriyetinin geriye 
kalan kı!nmlarını öyle bir şe · 
kilde sıkıştırdı ki zavalh cum· 
huriyet hem iktısaden, hem de 
siyaseten Almanyaya tabi ol
sun! 

Kış mevsimi devamtnca al· 
mantarın Karpat tep•lerioe, Ma
caristan ovalarına hikim olacak
larına muhakkak nazariyle ba
kıldı. Kelimenin maddi mana
siyle, Çekoslovakya almanların 

avucunda idi. 
Harçin kapılarındaki n&bet

ciler hariç, atmanlar her şeye 
sahipti. Bir gün Hitler, Slovak
ya muhtariyet devleti reisi Ti
zonun entrikasına istinat ederek 
Haşa ile hariciye nazırını Ber· 
line davet etti. Bu efendilere 
bir kağıt imzalattı Bu kağıtla 
Bohemya ve Moravyada alman 
himayesi tesis edilmesi isteni
yordu. 

Ertesi g~n bitler Pragda idi. 
Zafer ! Hitler nihayet, muzaffer 
çizmeleriyle Maıarik ve Beneşin 
üzerinde yürüdüğü halıların üs
tünde yürüyor, onların yediği 

kaplarda yemek yiyor, onların 
kullandıkları yorganlar ve çar· 
şaflar içinde yatıyordu. Kırk 
bin çekoslovak lejyonerinden 
tek gözlü mütekait kahraman 
Siroreyi, memleketin gu:tlağıoı 
sıkan Hitlcrin elini tıkarken 

gördük 1 
Gestapo evlerin ve vicdanla· 

rın bütün kapılarına yerleşir

ken, alman askerleri Pra~ cad
delerinde geçit resmi yapıyordu. 

Fakat görülecek daha kötü 
şeyler vardı. Almanlar başladı· 
lar memlekde müstemleke mu
amelesi yapmağa. Hiç bir yar
dım yapılmıyordu; almanlann 
fikrince, fransızlar, İngilizler, 
!ehliler, ruslar, tilr kler, romen
ler, yugoslavlar ilb., bu giizel 
manzarayı temaşa ediyorlardı. 
Bugün çeklerin başına gelen, 
yarın bütün mağlupların başına 
gelecekti. 

Yazan : Pierre Dominique 

kullanılıyor. 'Almanyaya 32 bin 
slovak ziraat amelesi nakledil· 
miştir. Keza Almanya dahiline 
120.000 çek ·amelesi sevkedile· 
cektir. Bunlardan 50 bini daha 
şimdiden g<Snderilmiştir. Alman 
hüklimeti, mahsuller kalkmaz· 
dan evel yedi bin vagon yulaf, 
üç bin vagon arpa, sekiı bin 
vagon buğday çıkarması için 
Çekoslovakyaya emir vermiştir. 
Ayr1ca 23 bin 'vagon mahsul, 
daha evciden alman oto·iteleri
ne tecılim edilmiş bulunuyor. 

Nihayet, bizzat çek hükümeti 
Azaları da teharri edilmektedir. 
BugOn tecemmü kamplannda 
on binlerce çek ve slovak var• 
dır. Sokol idarecileri asılmıştır." 

Ben daha iyilerine geçiyorum: 
Kladno ( Bir alman jandarması 
öldüren şehir) hadisesinden ıon· 
ra. adeta muhasara edilmiştir. 
150 kiti tevkif edilmiştir. Açık 
pençerelere 'ateş açılmış, şehre 
500 000 kuron haraç kesilmiş, 
cenaze alayının önOnde şapka· 
sını çı karmıya olar dövlllmüştilr. 
Kladno 20 000 kişilik bir kasa
bab1r. Burada nihayet 500 al
man ya vardır, ya yoktur. 

Almanya, Alsas - Lorenden 
ders almamış olacak. Alman 
kralı Vilbelm bir zamanlar Fran· 
sa ile muahede yaparak Fran
unın bir ı arış toprağına do
kunmıyacağı na söz verdi. Fakat 
sözünü ne J 870 te, ne 1880 de 
ve ne de 1900 de tuttu. Umu· 
mi harbe k;ıdar alsaslıları taz
yik altında inletti. Fakat Alsas • 
Lorenlileri cermenlettiremediği 
gibi, leh çocuklarını muallimle
riyle bu kadar sıkıştırdığı halde 
onları da almanlaştırmağa mu· 
vaffak olamamıştır. 

1939 muvaffakiyetsizliği, 1914 
ten evdki muvaffakiyetsizlikten 
iki kat fazladır; Almanya Çe· 
koslovakyayı almanlaştıramıya· 
caktır. 

Çekoslovakyayı almanlaştıra· 
mıyacağı gibi, tuttuğu usullerle 
bütün milletleri korkutacaktır. 
Slavlığ• ayaklandıracak, İtalyayı 
bozacaktır. Çüokii İtalyanlar, 

IAY1 a ~4 

İki ziyaretin 
akisleri 

Bqtarah 1 lncl aayfada 

Fakat Gafenko ziyareti mü
nasebetiyle yazılanlar hayal 
ıukutunun ifadesi ise, Abdüllfet· 
tah Yahya paşanın ziyareti 
vesilesile ileti sürülen fikirleri 
tüphesiz bariz bir şaşkınlığıo 
eseridir. Anadolu ajansının 
verdiği bir habere göre, nazi 
gazeteleri, bunda Tiirkiyenin 
arap memleketleri üzerinde 
emperyalizm emellerini sezmek· 
te ve bu memleketleri tehlike· 
ye karşı teyakkuza davet et· 
mektedirler fmperatorluk za · 
man~nda Türklerin arap müs
lürnan ilemi üzerinde hakimi· 
yet kurma1anna en çok taraf· 
tar olan Almanytl idi. Çünkü 
Almanya bu nüfuzu kendi po• 
litikası namına istismar etmeği 
düşünüyordu. Fakat büyük harp 
bu politik•nın iflasına ilin et
mitUr. Türk mukadderatının 
idaresi, macera arkasında kotan 
adamların ellerinden çıkıp da 
realist ve ileriyi gören devlet 
adamlarının ellerine intikal ede 
li vaziyet tamamile değişmiştir. 
Biz kendi istiklalimize ne ka · 
dar kıymet veriyorsak cenupta 
ki arap kardeşlerimizin istiklal· 
lerine de o derece ehemmiyet 
vermekteyiz. Kemalizm, Türk 
milleti için bir bak olarak iste· 
diği şeyi başka milletlerden 
esirgemez. Bizim şiarımız şudur 
Bir karış arap toprağında gö · 
zümüz yoktur. Ve bunu araplar 
da biliyorlar Bu vaziyette al· 
man matbuatının emperyalizm 
isnatları arapları korkutamaz. 
Btlki güldürür, Belki yakın 
şarkta bir emperyalizm tehlike~ 
si vardır. Fakat, bu Türk em• 
peryalizmi değil, başka emper· 
yalizimdir. Ve Türkiyenin bu 
bahisteki rolil, buoun inkişafını 
önlemek için alınan tedbirlere 
yardımcı olmaktan ibarettir. 

A. Ş. ESMER 

bu zamanlar bugünkü Çekoslo· 
vakların gördüğü muameleyi 
görmüşlerdir. 
Eğer Almanya, bu güzel rak

si} onları böyle inkişaf ettirecek 
olursa, kin ve garaz duvarları 
ardında dünyada yalnız kala-
cahtır. 

La Represion 

Almanlar, 1917 deki düşün
cesizliği 1939 da da yeniliyor· 
lardı. Yalnız ellerinde olan bir 
memleketi işgal ve ilhak siya
seti hatasıoa düşmüyorlar, fa· 

Dünkü Atletizm müsabakalrı 

kat aynı zamanda Haşa ve Si
roviye dayanacakları, çekleri 
celbetmek ümidiyle onlara inıa· 
niyet dahilinde muamele yapa· 

cakları yerde, onları tazyik edi· 
yor, bütün gün çiğniyorlardı. 

lntraosigeant gazetesinde Tou
venin'in imzası ile çıkan bir ya
zıda fU satırları okudum : 

11 Prag sokaklarında, Gesta
po polisleri gelip geçenleri, soy· 
mak için mütemadiyen tevkif 
ediyorlar. Epey zamandır sanayi 
mahfillerinde yeni bir tabiye 
meydana çıktı. F ııbrikaları ka· 
patıyorlar. Bütün işçileri Alman
yaya gönderiyorlar; biraz S'>nra 
bu fabrikalar tekrar açılıyor, 
fakat bu ıefer alman itçileri 

Bat tarafı blrlncl sahifede 

Muğla ekibinden iştirak eden 
iki atletten birisi müsabakayı 

yarı yerde terketti, diğeri de 
favul yapbğı için derece ala
madı. 

Gülle atma: Birincilik Aydın
dan Bakide ikincilik yine Ay
dından Zihnide kaldı. 

400 metre silrat koşusunun 

Birinciliğini Aydından lbrahim 
Barbaros yeni bir bölge rakoru 
yaparak kazandı. ikincilik yine 
aydından F atihde kaldi. 

Yüksek atlama : Bu mü11aba· 
kaya iştirak eden atletlerden 
Aydın bölgesinden Kemal 1,55 
metre atlayarak birinci, yine 
Aıdınd.ın N~vzat 1.50 atiıyark 
ikinci , Muğladan Sezai 1,45 at 
lıyark üçüncü ve yine Muğla
dan Acar Kutlu 1,35 ile dör
dOncil oldular. 

Günü son müsabakası400+200+ 
100 İsveç bayrak koşusu idi. 
Bu müsabakaya iki bölge dörder 
koşuczdan mürekkep birer ta· 
kım koymuştu. 

Neticede birincilik, Nevzat, 
İbrahim Fatih ve Zihniden mil
rekkep olan Aydın takımında 
kaldı. Bu ıuretl~ bugünün pro
gramı tamamlandı. 

Yarın da programın geri ka
lan müsabakaları yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan sonra 
alınan teknik dereceleri muka· 
yeseli bir ıekilde gelecek sayı· 
mızda yazacağız. 

Yalnız ıu kadarını söyliyelim 
ki Aydın ekibi dün çahı
mıı bir takım manzarası giSste· 
riyordu. Atletlerimizi ve kendi· 
lerini çah~tıran öğretmenleri 

Mustafa İberi tebrik ve takdir 
ederiz. 
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Bir alazımıza 66•At.aa•.aA .. ~••eew.a••••• 
f stiklal madalyası verildi ı1• E! Ay • ı·.· 

Kayseri 24 - Kayseride bu
lunan piyade alay sancağına 

ı.tiklil madalyası talikı aıkeri, • Vade ıle elbıse • 
mülki erkin ve binlarce halkın (1 • 
iştirikile yapılmııtır. a.a. Cy k e • k d k k. 
lzmı Belediyesi bir • aptırma ıstrsenız a ın ve er e • 
şehircilik, mütehassısı t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 

çagırllı • Terzihanemde Sümerbank yerli mallanDJn hemen en cm-
l:ı~ir 24 - lzmir belediyesi • aalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilQmum memurlan

ıehr~n milıtakbe! . im~r planını 4I mıza elbise yapılmaktadır. 
tanzım etmek ıçın bır fransı:ı En mutena biçki dikiıle ve en özeniıli provalarla müı-
şebircilik miltebassısı çağırtmış • terilerimi:ıi memnun etmek israrındayım. 
ve temasta bulunmuştur, Müte- G Memurlarımızın bu fıraattan istifadeye koıacaklarını 
hassııın teklifleri tetkik olun· G umarım. 
muş va mukabil tekliflerde bu- • K•dın ye erkek terzihanesi a 
luoulmuştur. a.a. • Muzaffer Eraydın it 
Aydın Tapu Sicil G Demiryolu caddesi: A= • 

•@0$00•000009•••G•••••.. .. 
muha/ızlığınğan: 1 -·--

Pınardere köyünün kar kuyu- 1 a· n Aydın Belediye 
s~ m~vkiinde tarafları doğusu reisliğinden ; 
Çıoelı Ahmed vt: Halil oğlu Ali A d 1 - 500 adet 57, 150 adet 
Karaiken batısı Mazhar Moral Y ın Vakıflar Mü- 79 ve 25 adet 200 vatlık am-
ve Budak Haticesi kuzeyi Hü- dürlüğünden : pul satın ahnacaktır. 
seyio kömüren güneyi Ahmed Aydının Hasan efendi mahal· 2 - Mecmuunun muhammen 
oğlu lbrabim ile çevrili 9190 M2 kıymeti 429 buçuk liradır. 

lesinde (Emiu zade hacı Hasan) T 
miktarındaki tarla gölcük kö· 3 - Ampuller Osram, ungs-

vakfından Gazi bol varında 11 F 1 k l k yOnden derviş oğlu fsmailin ram, i ipı mar a o aca hr. 
ceddinden intikal suretile 25,30 inci sokakta 336 ada 66 pafta 4 - Şartnameyi okumak iı-
yıl kadar tasarrufunda iken 328 10 parsel numaralı 180,50 met- tiyenlerio her gOn yazı itleri 
yılında Hüseyin oğlu Mehmed re murabbaı hane arsasının mili- mildftrlnğiine, açık eksiltmeye 
Gümüşe haricen sattığını ve o kiyeti açık artırma ıuretile sa· ittirlk etmek istiyenlerin 32 
tarihten beri nizasız ve fasıla· tılacaktır. İhalesi 28/6/939 çar- lira 22 kurut muvakkat temi-
sız Mehmed Gümütün tasarru- nat makbuzlariyle birlikte 

şamba günü saat 10 da Aydın 
funda olduğu köyünden getir· 26/6/939 Pazartesi gllaü ıaat 
diği ilmühaber mündericatından Vakıflar idaresinde yapılacak- 11 de belediye daimi encilme-
anlatılmıştır. tır. ihale bedeli peıindir beher nine milracaatları ilin olunur. 

ilin tarihinden 11 inci günü metre murabbaının muhammen (18) 10 15 20 25 
mahalline tahkiki için memur bedeli bir liradır. Talipler yilz-
yollanacakhr. Bu yerde bır hak 7 
mülkiyet iddiasında olanlar var de buçuk pey akçesile yevmi 
sa o gün mahallinde bulunacak mezkurda Vakıflar idare!line 

lmtiyaa .. hlbl ve Umum! Netrfyat 

olan memura ve yahut 1337 mfiracaatları. 
fit ıavısiyle muhafızlığımıza 18 22 24 27 

MUdUrO ı Etem Mendreıı 

Banldıiı yer 

mOracaatı bildikilir. (62) 
(50) 
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f 3 Numaral·ı 

411 
41 • • • 
1 
1 

Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederize 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 
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ilin 
Aydın Su işleri 

Dördüncü şube müdür
lüğünden 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

kanalının 23+ 400 - 26+ 400 
kilometreleri arasındaki ıınai 
imalAt noksanlarının itmamı 

olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruıtor. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
usulileclir. 

C - Eksiltme gOnO 10 te
muz 939 tarihine tesadnf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 

ıu işleri dördüncü ıube müdür
lüğilnde yapılacaktır. 

O - istekliler şartname, pro
je ve merbutatını Aydın fU iı

leri müdüriyetinde görebilirler. 

E - Ekıiltmiye girebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka-

nun hilkOmlerine göre ( 1652) 
lira 97 boruıluk muvakkat te-
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gila evvel ehliyet vesikası almak 
ilzere Aydın vilayetine müracaat 
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ilin 
Bozdoğan T. K. 
Kooperatifi : 

Mıntakamızdaki 226 lnebol• 
ve 665 Haydere kooperatifle-
rinin kooperatifimizle birleşme 

hakkında verdikleri karara mu" 
kabil kooperatifimizin Mart 939 
N omal Umumi Miidilrliiğllnce 

tastik Ticaret Vekiletince tat" 

vip edildiğinden infisah edell 
yukarıda isimleri yazılı koope" 

ratiflerin tasfiyesine başlanıldı· 
ğı (Ticaret Kanununun 445 cİ 
maddesi ile statünün 72 inci ve 
74 üncü maddelerinin fıkral 
mahsusalarına tevfikan ) ilAo 
olunur. (30) 13 19 25 

etmeleri tarttır. 
F - Teklif mektuplarının ek• 

siltme gilalinde tesbit edilen ıa• 

attan bir saat eve' su iıleri 
dördilucü şube müdlirlüğilode 
teıekkül etmiı olan komisyon• 

verilmiş olması lizımdır. 
(35) 17 23 28 4 

Operatör Medeni Boyw 

Doktor Fuat Bayraktar 
<Cilt hHtaJaklara mutahau111) 

Operat&r Nari Erkan 
Doktor Şevket G&zaçaa 

(Göz haatahklan mutahaa1111) 

Doktor MubılD 
(iç baatah1dan m•tabaMt•) 

Doktor ŞeYket Kırbq 
(latani h:ıatahklar mutahua111) 

Doktor MOaif Erman 
(Kacha baatah1dan mataha.,..) 

# 

• 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yordu, timdililı 
cerrahi kadın haıtalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerelı 
açılımt. Hasta kabuliine batlamıttır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıı doktorl~rımız tarafmdaa b•' 
türlü erkek k•clın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapıl.maktfl 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkalcl 

daireaiade takip edilmektetir. 


