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Türk - Fransız lttifakı 
Başvekilimiz, Büyük Millet Meclisinde 

ittifakın esaslarını izah etti 

• 
imza töreni tafsilatı 

Hatay 22 temmuzda tamamen Türk 
idaresine kavuşmuş olacaktır 

H•tayın Türkiyeye ilhakına • 
ait mukavele ve merbutatıa • • ....,. • • • A.w* .. • • • • ._. • .. • • • • .. 

Paris bilyük elçimiz 8. Suat 
Da_vaı ile Fransa hariciye 
nazırı 8. Bonae arasında Pa
riıte imzalanan milıterek 
Türk - Fransız yardım itti
fakını ~Baıvekilimiz Dr. Re
fik Saydam BOyllk Millet 
Meclisinin geçen cumartesi 
aiinli yaptıtı toplantıda izah 
etmiıtir. 

Meclisin aDrekli alkııları ara
ıında dinlf'nilen ve aynca 
Ankara radyosile de neşre
dilen Baıvekilimizin mühim 
beyanatını aynen yazıyoruz: 

Altıncı 8. M. Meclisi, cumar
tea· ı gilnil 17 .30 da 8. Şemıet· 
ti? Gonaltayın reisliğinde yap· 
~R't toplantı ile, devrenin en ta
rıbt celselerinden birini yaıamıı 
Oldu. 

kordiplomatik ve dinleyiai lo· 
;ıarı tamamen dolu idi. Kor· 
F•Plonıatik locasında Sovyet, 
'•llsız büyük :elçileri ve diğer 

elçilikler ileri gelenleri göze 
Çırpıyordu. 

Celıe açılınca reiı ıözil, Baı· 
~elcilimize verdi. Muhterem Re-
k Saydam, silrekli ve devamlı 

•llcıılar arasında kilrsilye geldi 
~ lbeclisin biiyilk bir dikkatle 
b •llediği şu mühim beyanatta 
ulundu : 
Muhterem arkadaılanm, 

l Ce_çen mayıı ayının 12 ainde, 
lrlcıye ile İngiltere araıında 

Mısır 
hariciye nazırı - ..... 

.t":iilfettah Yahya Pş. 
ilkreşe vasıl oldu 

'-Btılrreı 26 - Mısır hariciye 
da lırı Abdülfettah Yahya paıa t.: ~ileden sonra Bilkreşe mu-

' at etmiıtir. 
~iyAbdlllfettah paıa bq vekili 
le; .,et etmif ve m teakiben 
~b~ tarafından kabul edilmiıtir. 
~, Gl!ettah Yahya paıa kral 
ka ' 01 ıle hariciye nazın Gafentd!:e resmen Kahireye davet 

ktir. a a 

Qir katil daha asddı 
ia~S ydında Aydının Ortaklar 
Der'J0 niyle Aziziye ara11nda 
1._ ~nd kCSprilsO civarında pu
lrtlııı \lkup yol ke1erek Aydından 
..... e te olan ıöför Ahmedin ida· 
llllrllad!lci kamyonla Aydından lz
'hıdeı~den töför Süleymanı idar
•e A d kamyon yolculannı soyan 
1İll ~1ınıa Yeni keyfinden Hüse
ltırt.-. il Mehmedi öldüren Boz
teril l<ara Mehmed hakkındaki 
~Glcae" idam kararı bu gece 
'•l11a illet bulvarında mahkfunun 

111 ıuretile infaı edilmittir. 

Milli Şefimiz 
Hükômetimizi 
tebrik ediyor --

Ankara 23 ( A. A. ) - Ha
layın ana yurda iltihakı müna
ıebctile Reisicumhur ismet f n 
önüne Baıvekil Dr. Refik Say
dam tarafından çekilen telgra· 
fa Reisicumhur aşağıdaki ce· 
vapla mukabele etmiılerdir. 
Baıvekil Dr. Refik Saydam 

Ankara 
Hatayın ana vatana iltihakını 

ahden ifade eden mukaveleyi 
imza etmeğe muvaffak olduğu 
için cumhuriyet bllkUmetini ha
raretle tebrik ederim. Milletler 
arası sulh ve emniyet teminatı
nı, milli şeref ve menfaatle bir· 
leıtirmek gibi sağlam bir siya-
set sayesinde reislik ettiğiniz 
değerli hilkümet büyilk milleti· 
mizia halis takdirine hak ka
zanmııhr. 

ismet lnönil 
Sonu 2 lncl ıayfada 

V••••~••••Y••••Y+•••w•••• 

muhtemel taarruzlara karşı teş
rikimeaaiyi istihdaf eden müı
terek beyannameyi bu kürsil · 
den okuyarak yilkıek tasvibini· 

ze arzetmif olduğum zaman, Tür· 
kiye ile Fransa arasında da 

aynı esasta aolaımaların der· 
destimüzakere olduğunu söyle· 
miştim. 

Bugün huzurunuza, Türkiye 
ile Fransa arasında mtızakeresi 
itmam edilen beyanname met
nini getiriyor. ve ıulb dav111sına 

yeni ve kuvvetli bir düğüm ill
Te eden bu te,rikimesai sene
dini millet vekillerinin yüksek 
tasvibine arzediyorum ( alkıslar). 

Fransa ile en kuvvetli ra· 
bıtalarla baelamış oluyoruz. 

Türkiye • Fransa beyanname
si, İngiltere bükftrnetiyle karar· 
la,tırılmış ve tatbik mevkiine 
koym.uş olduğumuz beynnname 
metninin harfi harfine aynıdır. 
(Bravo sesleri) 

BOyOk bir dava oğrunda gi· 
rifilen mOtekabil teablıOtlerin, 
iki devlet ve millet arasında 
tam bir itimad hayası içinde 
aktedilmesi ve bı nn inin de 
arada maziden mndevver bazı 
püriizlerin halledilmiı olması 
hem bize ve hem Franıa hOkü· 
metine daha muvafık r8r0ndü
ğ0 içindir ki bu beyannameyi, 
asasları ti mayıs ayındanberi 

mukarrer olmasına rağmen, timdi 
yilkıııek tasvibinize arzebiliyorum. I 

Menfaatlerimizin hislertmiıle 
müteradif olarak bir çok nok· 
talarda birleştiği Fransızlarla 
arbk en kuvvetli rabitalar bizi 
birbirimize başlmış oluyor. (Al· 
kıılar. 

- Sonu 2 inci Sayfada -

!Jariciye Vekileti klltüphane Milli Şefin 
salonunda Hariciye Vekilimiz 
B. Şükrü Saraçoğlu lle Fran- teşekkürleri 
sanın Ankara rbüynk elçisi 
8 . Massigli arasında mera
simle imzalandığını evelki 
gOnkll nfishamızda yazmııtık. 

Hariciye vekiletl umumi ka
tibi Bay Numan Menemencioğlu 
ile Hatay milmesailimiz 8. Ce
vat Açıkalının, sancak delegesi 
albay Coletnin, fransız sefareti 
başkatibi B. Roux'nun, hariciye 
vekileti erklnının ve yerli ve 
yabancı matbuat mllmessillerinin 
hazır bulundukları bu merasim· 
de, vesikalann imzasını mllte· 
akip, Hariciye Vekili 8. Şükrll 
Saraçoğlu, iki taraf münasebet• 
lerini aarsmıf olan bir mesele· 
aia artık tamamiyle halledilmit 
olduğunu bildirmit ve bu neti
ceye varmak için sarfedilmiı 

olan mesaiyi sitayiıle hatırlata
rak bu mesaiye İftirak etmiı 
olaolara tefekkilr etmiştir. 

Halkevleri 
MIJ/etlşi B. 1Vaşlt 
Hakkı Ulug geldi 

Halkevleri müfettişlerinden 
B. Naşit Hakkı Ulug evvelki 
gün f zmir otorayile ıehrimize 
gelmitler, istasyonda belediye 
ve halkevi reisleriyle, halkevi 
yönetim kurulu üyeleri tara· 
fından karıılanmışlardır. 

• 

Hatayın anayurda iltihakı 
dolayısile valimiz tarafından 
çekilen tabrik telgrafına reisi 
cumhurumuz İsmet ln5nü a· 
şağıdaki telgrafla cevap ver
miıtir. 

/. S. Çıtak 
Vali oe Parti Baıkanı 

Aydın 
C. muhabhetinize tetekknr 

ve bende ıizi tebrik eder.m. 
Reisi Cumhur 
ismet lnann 

~···· .............................. .,...... 
B. Şnkrn Saraçoğlu, 8. Mas• 

siglinin daima tekrar etmiı ol
duğu bir cOmleyi, 141 Hatay me
selesi, hali ve istikbali znbirli· 
yen bir mizi meselesidir " cüm· 
leıini kaydeylemiş ve iıte bu 
mesele, bugün kati surette hal· 
ledilmiı bulunuyor, demiıtir. 

Devamı 2 inci aahlfede 

Valimizin tetkik 
gezileri 

Bilrhanlye sulama 
kanalı Bilrhanlgeye 

kadar uzatıldı 
Vali ve parti ha,kaaıauz 8. 

Sabri Çıtağın evvelki gün vila· 
yetin ıark hududuna kadar bir 
tetkik gezisine çıkhklarını yaz• 
mııtık. 

:ıv,. Çakmak şerefine 
Dön Yali ve belediye reiıimi· 

zl makamlarında ziyaret eden 
8. Naşit Hakkı Ulug halkevin· 
de akıama kadar teftişle meı
gul olmuılar, aktam Ozeri yö· 
netim kurul ve komite baıkanı 
ve liyleriyle umumi bir toplan
tı ~parak halkevi çalıımaları 
llzerinde konuşmuılardır. 

Valimiz beraberlerinde sular 
idaresi ve nafia müdOrlerile ııt· 
ma milcadele reisi ve jandarma 
kumandanı olduğu halde yap· 
tıkları bu gezilerinde vilayet 
fark hududuna kadar olan yol· 
ları tetkik etmişler ve alınma· 
ıı icap eden tedbirler h'lkkında 
nafia müdürlne direktif vermiş· 
lerdir. 

T ekirdağında Spor şenlikleri yapıldı 
Tekirdagı 26 - iki günden 

beri ıehrimizde bulunan genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak ıerefine alaylarımız ta
rafından ıpor şenlikleri tertip 
edilmittir. 

Şenliklerde Orgeneral Fah
reddin Altay, Orgeneral izzet· 
din Çalıılar, Korgeneral Salih 
Umurtay, Umumi müfettiş Ki· 
zım Dirik, Tüm general Zeki, 
Ttım general Kemal Balikesir 
ve vali hazır bulunmuılardır. 

Altı bin seyircinin iştirak et· 
tiği şenliklere istiklal marıile 
başlanmış ve erlerin spor kıya· 
fetlerile yaptığı geçit resmini 
müteakip jimnastik hareketleri 
yapılmış, milli oyunlar oynan· 
m11tır. 

Bundan sonra İstanbuldan 
gelen Beıiktaş kul ünün B takı· 
miyle Yılmaz lculüb6 arasında 
bir futbol maçı yapılmıı ve 
maç 1 - 6 Beşiktaş takımının 
ralibiyetiyle neticelenmiştir. 

Maçı müteakip ıubaylar tara· 

fından muharebe atışları yapıl· 
mış şenliklere nihayet verilmiş· 
tir. Maraıal Fevzi Çakmak re
fakatlerindeki zevat ile Gelibo · 
luya hareket etmişlerdir. Ge· 
liılerinde olduğu gibi gidişlerin
de de hararetli ıurette uğur· 
lanmııtır. a a 

Payastaki hudut 
taşı kaldırıldı 

Antakya 26 - Payaıtan sa· 
kUlen 467 numaralı hudut taşı 
bu giin merasimle Antakyaya 
getirilmiştir. 

Bu toplanbda valimiz 8. Sabri 
Çıtakla belediye reisimiz 8. 
Etem Mendraa bulunmuılardır. 

Bulgaristanda 
Karadeniz sahilinde 
bir tren hattı yapıldı 

Sofya 26 - Karadeniz boyun 
ca yapbrılmakta olan Burgaz
Komeni tren hattının açılma 
resmi kralın huzuriyle yapıl-
mıştır. a a 

Bölgeler arası atletizm 
müsabakaları bitti 

Bu müsabakalarda Aydın 109 puvanla 
birinci loldu 

- Yazısı iiçüncii sahifede -

Yol Ozerindeki kaza, nahiye 
köylere de uğrayan valimiz bu
ralarda bOkiiınet ve belediyeler 
parti ve halkevlerini görmOş
ler, tekrar gelerek uzun tetki· 
kat yapacaklanaı bildirmiılerdir. 

• 
Evvelce köyln tarafından açı-

lan ve maddi kudretleri yetiı· 
mediğinden cumhuriyet htlktl
meti tarafından ele alınarak 
devlet eliyi~ Bnrhaniyeye kadar 
uzatılan Bürhaniye kanalının, 
teknik işlerinin inıa Ye tamam· 
lanmasına devam edilmekle be
raber, o civar arazisinin su ilı
tiyacını temin için yeni kanala 
şimdiden su verilmesi kararlaı· 
tırılmış ve açılma merasimi ci· 
var k5ylelerin iştiraki ile vali
miz tarafından yapılarak kana
la ıu verilmittir. 

Bu veıile ile halk rejime o• 
lan sarsılmaz bağlılık, minnet 
ve ,akranlarını izhar etmiılerdir. 

Valimiz geç vakit Aydına 
avdet buyurmuşlardır. 
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Türk- F rausız lttif akı 
Başvekilimiz, Büyük Millet Meclisinde 

ittifakın esaslarını izah etti 
Bqtarah 1 inci tayfada 

Türkiye ile F,ansanın bir
leşmesi dünya su/hunun ne-· 
finedfr. 

Akdenizin iki ucunda aynı 
sulh gayesinin samimi hadimle
ri olan Tllrkiye ve Fransa, u
zun bir kara hududunun bize 
bağladığı arazideki vaziyet iti· 
bariyle de birbirine yakın, bir· 
birinin kuvvetinden kuvvetlenen· 
iki millet gibi yan yana bOyük 
davada yer almaktadırlar ( Al 
kıılar). Türk milletinin idealist 
vaııfları, Türk ordusunun kah· 
ramanlık destanıarı, ( Alkışlar, 
bravo sesleri ) aynı idealizmin 
biiyiik kuvvetle ve büyük kah· 
ramanlıkla hadimi olan Fransız 
milltinin vasıfları, yanında, mub· 
temel taarruzları defetmek ga· 
yesiyle, birbirini ikmal eden iki 
ezmü metanet ıiltunu halinde 
dikilmiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Türkiyenin Fransa ile birler 
mesi, dünya sulhunun nefinedir. 
Ve her türlü hasis menfaatten 
Ari olarak bu sulhun muhafaza
ıına yardım edecektir. 

(Alkışlar, bravo sesleri) 
Beyannamenin metni 

Aziz arkadaşlar, 
Size, Şimdi Türkiye • Fransa 

mOıterek beyannamesini aynen 
okuyacak ve bu fırsattan istifa· 
de ederek beyannamenin ihtiva 
ettiği maddeleri hakiki mana 
ve mefhumlarınıda hülisaten 
teırih edeceğim. 

Bu gün Pariste Fransa bari· 
ciye nazırı ile büyük elçimiz 
tarafından imza edilecek :olan 
beyanname şudur: 

"l - Türkiye ve Franıa 
hükumetleri, birb\rlerile 11kı bir 
istişarede bulunmuşlardır. Ara· 
larında cereyan eden ve balen 
devam etmekte bulunan müza· 
kereler, görüılerindeki mutat 
birliği tebarüz ettirmiştir. 

2 - İki devletin, kendi mil· 
li emniyetleri nefine olarak 
karşılıklı taabhntleri tazammun 
edecek uzun müddetli nihai bir 
anlaşma akdetmeleri takarrür 
etmiştir. 

3 - Bu nihai anlaımanın 
akdine intizaren, Türkiye hükü 
meti ve Fransa hükumeti, vuku 
bulacak bir tecavüz hareketinin 
Akdeniz mıntakasında bir har· 
be saik olması halinde yekdi • 
ğerile bilfiil iş birliği yapmağa 
ve yeddi iktidarlarında bulunan 
bütün yardım ve müzahareti 
birbirine göıtermeğe llaıır bu
lunduklarını beyan ederler. 

(Alkışlar). 

4 - Gerek beyanat ve ge· 
rek derpiş edilen anlaşma, biç 
bir memleket aleyhine mütevec
cih değildir. Ancak lüzumu ta· 
hakkuk ettiğ! takdirde Türki
yeye ve Fransaya kartılıklı bir 
yardım ve müzaharet teminine 
matuftur.,. 

5 - Nihai anlaşmanın ikma
linden evvel, karıılıkh taahhüt
lerin mevkii file geçmesini icap 
ettirecek ıartların daha sarih 
bir surette tayini de dahil ol-
mak llzere, bazı meıelelerin 

........................................ ,& 

Milli Şefimiz 
Hükumetimizi 
tebrik ediyor 

••• 
Bat tarafı birinci Hhlfede 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
tarafından çekilen telgraf met
ni aşağıdadır. 

Reisicumhurumuzun Yüce 
Katına 

Yaloua 
Şimdi toplanan icra Vekilleri 

Heyeti, bilyük ve aziz Şefleri
nin gösterdiği yolda ve yüksek 
direktifleri dairesinde Hatay 
dAvasının Türkiye cumhuriyeti 
lehine nihayet bularak, yirmi 
ıenelik bir ayrılıktan sonra, 
gene büyllk tllrk vatanına ka· 
vuşmasını intaç eden milzakere
lerin neticelendiğini ve hazırla
nan mukavelenin ve merbutatı
nın yüksek tasviplerine iktiran 
eden şekilde Fransa bilyük el
çisi ile imzalandığını sevinçle 
arza beni memur etti. 

Yüksek itimatlarına mazhar 
bulunmakla mübabi olan Baş
vekiliniz ve icra Vekilleri He
yeti azası, tebriklerini ve ta
zimlerini arzederken, bDyOk 
türkiyenin ve cumhuriyet reji-
minin bllyük şeflerini paha bi
çilmez sevk ve idareıi altında 
daima iyiye gideceğinden emin 
olafak bir kere daha en kalbi 
bağlılıklarını sunarlar ve lütfen 
kabulünü rica ederler. 
Hayatımın en mesut bir ha

tırası olarak yaptığım~ bu vazi· 
feden dolayı duyduğum şeref ve 
huzura nihaye yoktur. Büyük 
Şefim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

~ .......... ,.,........ ..... ~· .. . 
daha derin bir tetkike ihtiyaç 
gösterdiği her iki hükümetçe 
kabul edilmektedir. Bu tetkik, 
hilen devam etmektedir. 

6 - İki hükümet balkanlarda 
emniyetin teessüsünil temin et
mek lüzumunu dahi tasdik .der· 
ler ve bu gayeyi en ıeri bir 
surette istihsal için miişavere 

halindedirler. 
7 - Şurası mukarrerdir ki, 

yukarıda zikredilmiş olan hü
kümler iki bükümetin herhangi 
biriniu, sulhun takviyesindeki 
umumi menfaat iktizasından 
olarak diğer hükümetlerle an
laşmalar akdetmesine mani de· 
ğildir. 

Maddelerin tahlili 
Aziz arkadaşlar; Birinci mad

desinde iki memleket arasında· 
ki görüş birliği ve mütalaa edi
len siyasi vaziyetin aynı şekilde 
muhakemesi neticesinde, milş· 
terek teahhütlere girilmek ka
rarı verilmiı olduğunu ifade et
mekle, Türkiye ve Fransa son 
zamanların hidisatında sulhu 
tehlikeye düşüren Te kendi em· 
niy~tlerine müteveccih inkişaf
lar gösteren. manzaraları aynı 

ıulbperverlik mefkllresi ve aynı 

korunma vazifesiyle muhakeme 
ettiklerini göstermektedirler. 

ikinci madde, beyannamenin 
istihdaf ettiği husuı1arda reçici 
bir teıriki mesai değil, hakiki 
hedefin uzun vadeli bir birleş· 
mede milndemiç olduğunu kabul 
ve tesbit eden ve kati muahe· 
deyi yakın bir atide akit kara• 
rıoı göıteren bir büküm ifade 
ediyor. Bu mllnasebetle arzet· 
mek isterim ki Türkiye ile f n
giltere arasında olduğu gibi 
Türkiye ile Fransa arasında da 
kati ve nihai anlaşmanın hazır· 
lıkları sllratle inkiıaf etmekte 
ve bu vesikaların tanzim ve ik· 
mali kuv~ei karibeye gelmiş bu
lunmakte dır. 

Akdenizde gardım taahhüt
le,i. 

Beyannamenin ücllncn mad
desi, feyizlerinden bütün sabil
darların aynı veçbile istifade 
etmelerini ideal bildiğimiz Ak· 
deniz havzasında, taarruzdan 
doğabilecek ibtilitat için riki 
memleketin birbirine tam ve ıa· 
mil bir şekilde yardım teahhüt· 
lerini ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki arkada,lar, 
Akdenizde doğabilecek tehlike
ler ve orada kopması melhuz 
fırtınalar Türkiye ile fngiltere· 
yi olduğu gibi, lngiltereoin müt 
tefikleri olan Türkiye ile Fran· 
sayı da bir cephede yanyana 
gCSrecektir. (Alkıılar, bravo ses
leri). 

Hayat! menfaatlerimizin ve 
emniyetimizin en mühim cenahı 
olan akdeniz havzasında ilç 
milletin teşriki mesaisi, sulhu 
ayıran bir idealizmin, sulhu bul 
masına matuf, kuvvetli gayret· 
lerinden başka bir şey değildir. 
Yalnız emniyetimizi korumak 

Dördüncü madde, Türkiye 
Fransa aıistansınan hakiki ma· 
nasını tebarüz ettiren bir mef
hum görüyoruz. 

Evet arkadaşlar; bu beyanna· 
ile giriştiğimiz taahhütler, ya· 
rınki muahedelerin istihdaf ede· 
ceği taahhlitler gibi, yalnız bi· 
zim emniyetimizi korumağa ma
tuftur ve hiç bir devletin aley· 
hine müteveccih bir mana bun· 
larda milndemiç değildir. 

Beşinci maddenin mevzuu 
bahsettiği temaslar, biraz evel 
arzetmiş olduğum gibi faaliyet
le devam etmekte ve bunlar 
Türkiye - lngiltere anlaşması· 
nın mesnetlerini hazırladığı gi
bi, Türkiye - Fransa nihai ı.mu• 
ahedesinin de ayni ruh ve ma
na dahilinde temellerini atmak
tadır. 

Beyannamenin altıncı madde
si, Türkiye emniyetinin lyalnız 
Akdenizden gdebilect:k'.tehlike
lere karşı değil, bu emniyeti 
alikadnr edecek ~ mıntakaların 
kiffasinde belirmesi muhtemel 
tehditlere ve tehlikelere karşı 
ıiyaneti iıtilzam etmektedir. 

Balkan antanti sulh uazife
sine devam edecektir 

Muhterem arkadaılar, 
Malumunuzdurki Türkiye' em

niyetinin bir cephesini kuvetle tu 

IA 11 • "6-;;::. 

töreni tafsilib 
Hatay 22 temmuzda tamamen Türk 

idaresine kavuşmuş olacaktır 
Baıtarafı 1 lcl tayf ada ı 

Türk - F,ansız dost/ulana. 
Hariciye vekilimiz, nihayet, 

şampanya kadehini Tilrk - Fran· 
,ız dostluğu ıerefine kaldırmıı 
ve sözlerini şayle bitirmiştir : 

"- Bu dakikada Türk·fran• 
sız dostluğuna içiyorum. Pek 
yakında da türk fransız ittifa · 
kına içeceğiz," 

Fransız bOyilk elçisi bay Ma
ıiğli, verdigi cevapta, Hatay 
işinin kati surette halledilme• 
sinden duyduğu zevki tebarüz 
ettirmiı o da bu hal işinde bez 
lolunan gayretlere işaret ede-
rek bu arada bilhaHa hariciye 
katibi umumisi B. Numan Me· 
nemencioğlundan ıtayiıle bah
setmiş ve Fransa ile Türkiye 
arasındaki samimi dostluğa e· 
min bulunan fransız hilkumeti-
nin gösterdiği anlaşma zihniye· 
tini de ayrıca kaydeylemiıtir. 

Milli Şefimizin bir sözü 
B. Massigli, nihayet reisicum

hur ismet lnönünüo parti ku
rultayında söylediği nutukta 
Türk - Fransız münasebetlerini 
alakadar eden bir cümlesini, 
"Hatay işinin hallinden sonra 
Fransa ile Türkiye arasındaki 

yakınlığı hiç bir kuvvet bozmı· 
yacaktır" cümlesini hatırlatmış 
ve kadehini iki millet arıtsında 

ki yakın dostluk ıerefine kaldır· 
mıştır. 

iki hükümet mOmessillerinin 
bu samimi temennilerine, mera
simde hazır bulunanlar da ka· 
dehlerini kaldırarak candan iş· 
tir ak eylemişlerdir. 

Bu kadar samimi bir ha\ a 
içersinde geçen bu imza mera-
siminin akibinde, hariciye umu
mi katibi Numan Menemencioğ-

lu, imza edilmit olan metinler 
bak1'ında Anadolu Ajan11n• 
ıu izahatı lütfetmişlerdir : 

imzalanan metinlerin ma· 
higeti: 

-'' - Şimdi imza edilmit olad 
vesiıakalar, bir anlaşma, bir 
protokol, iki llhika ve bir pro" 
ıeverbal ile iki mektuptaa iba• 
rettir. 

Buülarm esaılanna göre, 1921 
1926 ve 1930 mukaveleleriyle 
tesbit edilmiı olan hattı hudut 
tashih edilmek suretiyle, Hatay, 
Türkiye arazisine ilhak olunmak· 
tadır. Hatay ile Suriye arasın• 
daki hudut esasen bir Türk .. 
Franıız askeri heyeti tarafındao 
tahdit edilmiş bulunmakta idi· 
Bu tahdit, iki üç noktasınd• 

çok ufak bir tashihi ile yeni 
hududu teıkil edecktir. 

Vesikaların diğer hllkümleri, 
bir takım emval, ve menafi 
meselelerinin halline müteda
irdir. 

Mukavele, tasdiknamelerin te" 
teatisiyle meriyete girecekrit· 
Fakat bu, tasdiknameler, eO 

geç 23 temmuzda teati edilmİJ 
bulunacaktır. Fransız askerinio 
Hatayın tahliyesi ve Franııı 

makamatının devir ve temsili 
de en geç 22 temmuzda ikmal 
edilmiı ol-caktır. 

. 
1........ Abone ıeraiti ·--i 
! Y ıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıtı 3 Uracbr. f 
İ idare yeri: Aydında C. H. ! 
ı P. Buımeri. l 
ı : 
l rueteye alt yuılar için i 
j yazı itleri müdürlüfüne, Ula· ~ 
1 lar için idare müdürlütüne : 
j 'DÜracaa.t edilmelidir. i . ................................................ . 

tan ve senelerdenberi feyizli 
semereleriyle sulb davasına bü
yük hizmetler almlf olan Bal
kan misakı, son göriiımeleri· 
mizden bir ket daha itmat ve 
kuvvet bularak çıkm•ş ve bu· 
güne kadar olduğu gibi, yarın 
için de esaslı bir sulh unsurıı 
olarak vazifesine devam etmek 
azmi kat'isini göstermekte bu
lunmuştur. (Alkışlar) 

· mekte serbest olacaklarını göt" 
mektedir ki, bu da aktetıııif 
olduğumuz asistansın hangi yilk" 
sek ideale müstenit olduğuoıı 
bir kere daha isnat eder. 

Türkiye • Fransa müşterek 
beyannamesinin altıncı madde· 
sindeki hüküm, bittabi Balkan 
misakının akitlerine verdiği hu
kuk ve vezaifi hiç bir veçbile 
ihlal edecek mahiyeyette de· 
ğildir. 

Balkan misakı. Türkiye - İo · 
giltere Türkiye - Fransa anlat· 
malariyle tedahül göstermekti· 
zin bütün istiklalini muhafaza 
etmekte ve ayrı bir sulh imili 
halinde mevkiini tutmaktadır. 

Beyannamedeki bu madde, 
herkesin anlamış olacağı veçhi
le, Türkiye ile Fran1anın, Tür
kiye ile İngiltere arasında ol
duğu gibi, bu akit ile gözetilen 
emniyet endişelerini ve hususi 
vaziyetlerini alikar ediyor. 

Yedinci maade, bir gaye etr
rafında birleşen memleketleri
mizin ıulh mıntakaıını tevsi •t· 

: ' 

T edhir/e,imiz milletin /ıa" 
kiki menfaatleri içindir. 

Muhterem arkadaılarım; 
Siyasetinın bütün inkişaflar•• 

milletin hakiki menfaatlerioİ 
dikkatle araramakta, memleke· 
tin emniyetini teyakkuzla ko" 
ramakta mündemiç olan Türki" 
ye cumhuriyeti hükumeti; ıııil" 
letle vekillerinin yüksek direk" 
tifleri ve teıvikkir tasvipleriyle 
kendine vermiş oldutunuz 9a" 

zifeyi ifayR çalışmaktadır. (Al: 
kışlar) bu vazifenin bir eserio• 
daha yüksek huzurunuza getit" 
dim. Tilrkiye - Fransa moıte" 
rek beyannamesi hakkınnda , .. 
çık reylerinizi kullanmanızı ric~ 
ederim, (Bravo •esleri) (şiddeti• 
ve sürekli a1kışlar ). 

Başvekilimizin memleketin bet 
tarafında radyo ile dinlenen bıJ 
mühim beyanatından soot' 
muhtelif hatipler söz alııııtl•' 
ve beyannamenin üzerinde t•!" 
dirle durmuşlardır. Netice; 
beyanname, mevcudun ittif• 

1 

... 
olan 344 reyle ve alkışlala t• 
vip edilmiştir. 
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Bölgeler arası atletizm 
müsabakaları bitti 

İngiliz hükômeti -

Bu müsabakalarda Aydın 109 povanla 
birinci oldu 

Sovyet tekliflerinin kabul edilmesi için 
Moskova mümessiline emir verdi · 
Pariı 26 - Figaro gazetesi

nin Londradan aldığı bir habe
re gare: 

1 
Ovr gazetesininin Londradan 

ıon dakikada aldığı malamata 
dazaran: 

Cumartesi ınnü ıebrimiz atad .. 
Yomanda baılamıı olan bölge .. 
ler araıı atletizm müıabakata .. 
rına pazar günüde devam edil .. 
ınlıtir. 

Pazar gününün müsabaka 
programında 200 metre ıörat, 

diık atma, üç adım uzun atla
ına, 800 metre yan mukavemet, 
5000 metre mukavemet ve 
4X 100 bayrak koşuları vardı. 

Müıabakalara tam aaat 17,30 
da Ankaradan gelen müıabit B. 
Salahaddinin nezareti altında 
Denizli ile Isparta gelmediğin .. 
den yalnız Muğla ve Aydın 
b<Slgelerinin atletlerinin İftira· 
kila başlandı. 

Birinci müsabaka: 200 met
re sürat 
Şu koşunun birinciliğini gtızel 

bir koıu yaparak Aydından İb
rahim Barbaroı kazandı. Muğ .. 
ladan Sezai ile Aydından Fatih 
ikinciliği beraberce yaptıkları 
için aralannda bir koıu daha 
Yapıldı ve Fatih bu ikinci ko .. 
ıuda rakibini sıeçerek ikinciliği 
aldı. 

ikinci müsabaka: Disk atma 
Bu milıabakanın 1 birinciliğini 

Aydından İbrahim 30 metre ata 
rak kazandı. ikincilik yine Ay· 
dından Bakide idi. Ücüncülk 
ve d<Srdüncülük muğlalı iki at
lette kaldı. 

Üçilncü müsabaka: 800 met
re koşa 

Bu müsabakanın birinciliğini 
IDuvaffakiyetli bir koıu yapan 
Muiladan Ali, ikinciliğini de 
Aydından Hasan kazandılar. 

Dördüncü müsabaka: 3 a
dım uzun atlama 

Bu müıabaka heyecanla ve 
çok alakalı oldu. Aydından Ke· I 
IDa) ikinci atlayııında 11,93 1 
metre yaptı. Üçüncü atlayışta 
ayağı burkuldu. Yine Aydından 
Nevzat Akıncı 12,51 atlamağa 
IDuvaffak olarak hem müsaba
kanın birinciliğini kazandı hem 
de yeni bölge rekorunu tesis 
etti. 

Neticede 12,51 le Aydından 
Nevzat birinci, 11,93 le Aydın· 
dan Kemal ikinci, 10,47 ile 
Muğladan Acar üçüncü ve 10,25 
ile Muğladan Ahmet dördüncü 
oldular. 

Beşinci müsabak : 5000 
metre mvkavemet. 

Bu koıunun bilhassa finiti 
çok heyecanlı oldu. Aydının 
IDukavemet birincisi Tahsin ile 
Muğladan Ali müsabakanın ba
tından ıonuna kadar çekiştiler. 
Muğlanın Alisi son iki turda 
öae geçti ve Tabsinin bütün 
gayretlerine rağmen faikiyetini 
IDuhafaza ederek 17,17 d~kika
da birinci oldu. Tahsin 17,17,3 
ile ikinci oldu. Üçüncülüğü Ay
dından Ali Riza, dCSrdüncUlüğü
de Muğladan Ali aldıla.ı. 

Son müsabaka 4X 100 bay
rak yarışı. 

Bu yanı zaten Umit edildiği 
kadar zevkli ve beyacanb oldu. 
Aydın bölgesi bu müsabakaya 

Nevzat Ak1ncı, Cahit, Fatih ve 

İbrahim Barbaroı gibi dördüde 
ıeri dört yilz metreciden mnte
ıekkil bir takım çıkarmıştı. 

Çıkışı Nevzat akıncı yaptı ve 
ilk yüz metrede rakibini tahmi
nen on metre açarak bayrağı 

cahide verdi. Fakat Cahitle. 
beraber koşan Muğla takımın
dan Sezai Nevzadın bu kazan· 
cını güzel koıuıile kapadı ve 
bayrağı üçüncü yüz metreyi ya
pacak arkadaıına hemen hemen 
Cahitle beraber getirdi. Üçlia· 
cü yDz metreyi yapan Fatih ile 
finişi yapan lbrahim güzel bir 
koşu çıkardılar ve 49 saniyede 
birinciliği Aydın takımına ka· 
zandırdılar. 

Bu netice eğer Cahidin yeri .. 
ne Zihni koııaydı bir iki saniye 
daha düıebilir ve türkiye reko
runa yaklaş lmı, olurdu. 

Bütün müsabakaların yapı
lan tasui/inde : 
Aydın ekibi 11 birincilik ve 

109 puvanla birinciliğl Muğla 
takım1 da 2 birincilik ve 74 
puvanla ikinciliki kazanmıı .. 
lardır. · 

Bu mOsabakalar da gençleri
mizin kabiliyet ' ve istidatlannı 
bir daha gardiik ve ıuna inan .. 
dık ki ; gençlerimiz muntazam 
ve programlı ıekilde çalıımala
rına devam ederlerse içlerinden 
milli renklerimizi taıımak bah-

lnıilterenin Moskova bilylilı 
elçisi, Rusyaya yeui tavizlerde 
bulunulması hakkında hnkftme
tine bazı tekliflerde bulunmuı· 
tur. 

Hariciye nezareti erklnı, Lon· 
dra, Paris elçilerinin teklifleri 
kabul edilecek olu11a memnuni
yet verici bir neticenin elde 
edileceği kanaatin dedir. 

Çocuk, kadınların 
Gece çalışmalrına 

mllsade edildi 
Ankara 26 - iktisat vekA· 

(etinden: 
iş kanununun 3 ilncll meddeıi 

mucibince sanayiden sayılan İf· 
lerde 17·18 yaıındaki erkek ve 
kız çocuklarla her ya,taki ka· 
dınların gece işlerinde çalııtı
rılmasına iş kanununun 50 inci 
maddesinin 2 inci f ıkraıı muci
bince umumi izin verilmiş ve 
Anadolu ajansı vasıtaıiyle res
mi tebliğ ıuretinde neırediJ .. 
mis tir. 

lıbu izin 17 haziran 1940 ta
rihine kadar bir yıl daha uza· 
tllmıştır. 

Bu umumi izin iktisat veklle
tince g6rillecek tozum Ozerine 
bir ay evvel haber verilmek 
aur~tiyle geri alınabilecektir. 

16 ya,ından aıatı çocuklar 
her ne tarzda olursa olusun ge
ce mutlak surette çalıştırılmıya-
caktır. a . a. 

tiyarlığına erecek istidatlar çı . Pamuklu endu" sti
kacaktır. 

lngiltere bGkQmeti Moıkova· 
daki mOme11ilerine talimat gön
rerek Baltık devletleri de 
dahil olmak ilzere lngiliz - Ruı 
karıılıklı yardımının otomatik 
bir ıurette iılemeıi için botun 
tekliflerin kabul edilmesi bak· 
kında mezuniyet verdiiini ya-
zıyor. 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ka. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 
1 - Muhayyer peırevi. 
2 - Arif bey - Muhayyer 

farkı • İltimaı etmeğe yare va
rınız. 

3 - Refik Fersan • Muhay· 
yer tarkı • Her güzel bağından. 

4 - Keman taksimi. 
5 - Muhayyer tllrkn .. Ay 

dofdu batmadımı. 
6 - Hilseyni türkn .. Ayrılık 

yıl dönümü. 
7 - Hüseyni HZ ıemaisi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( Karııık 

Hepıini bir · daha tebrik risİ Üzerindeki bazı 
~ed~er~iz.~~~~= takyidler kaldırıldı '. 

program • Pi. ) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Solist .. Pi. ) 
19.15 Türk müziği ( Karıtık Aydın vilagetdaimi 

encümeninden 
Karabayıt ve Dere ve Yeni 

kay mendres ıeçidinde kulla· 
nılmak ilzore yeni bir kayık 
yaptırılacaktır. Kayık mevcut 
ıerait ve resim vaziyetinde ya· 
pılacaktır. 

Keşif bedeli 602 lira 79 ku
ruıtur. Taliplerin yüzde 8,5 te· 
minat akçelerile 29/6/939 tarih
li perıembe ğDnn saat 15 de 
de daimi encümene, fazla ma-
lumat almak iıtiyenlerin her 
gün viliyet daimi encilmen ka .. 
lemine müracaatları ilin olunur. 
33 13 17 22 27 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 
Aydın memleket bastahaneıi

nin liburatuvar ve eczahasinin 
939 mali yılı 4300 lira muham · 
men bedelli tıbbi eczaıı 29/6/ 
939 tarihli perıembe gilnü saat 
15 de ihale edilmek üzere ek
siltmeye çıkarılmııtır. 

Alınacak eczalann milfredatı 
lstanbul, lzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlük· 
lerile Aydın vilayet encllmen 
kaleminde mevcut olup ekıilt .. 
meye talip olanların buralara 
milracaat ederek şartnameyi 
ve eczanın cinılerini tesbit ede
bilirler. 

Bilumum masraf milşteriye 
ait ve muvakkat teminat akça· 
sı 322,5 liradır. 
32 13 17 22 27 

Memlekette tesis edilecek pa
muk ipliği ve pamuklu mensu
cat aanayiinin tibi olacatı ıart· 
lar hakkında geçen aene icra 
Vekilleri heyetince konulmuf 
olan bazı takyidler yeni bir 
kararname ile kaldırılmııtır. 

Kaldınlan bu takyidler busu .. 
si m6teıebbiıler tarafından ku
rulacak iplik fabrikalan için 
getirilecek olan makinelere taal
luk etmektedir. Hükmil refedil
miı olan kararnameye g8re 
hususi müte,ebbisler ithal ede-
cekleri makineler için iktisat 
Vekiletinden m01aade almak 
ve on bin iğden nokıan, 25 bin 
iğden fazla tesisat vllcuda ge-
tiremi yeceklerine dair vekilete 
muteber teminat vermek mec .. 
buriyetinde idiler. 

Bu mnteşebbiıler aynı zaman 
da tesislerine 6 ay zarfında 
baıhyacaklarını ve 2 sene için 
de faaliyete geçeceklerini de 
gene iktisat Vekiletine karıı 
temin edeceklerdi. Pamuk ipli
ği ve pamuklu mensucat istih .. 
ıal eden mevcut fabrikalar da 
yabancı memleketlerden makine 
getirirken eskilerini ya kullanıl· 
mıyacak bale getirmek veya 
memleket dışına çıkarmak mec
buriyetine tabi tutulmuılardı. 

iktisat Vekiletinin gördilğll 
lnzum lizerine Vekiller heyeti· 
nin vermit olduğu yeni karar 
üzerine biltnn bu hllkümler 
milteşebbisler lehine olarak ref 
olunmuıtur. 

Yeni kararın memleketin en
dilstilrileımesi yolunda huıusi 
tetebbOı ıabiplerine daha geoit 
imkanlar bahıetmiı olduğunu 
ı6ylemiye lilzum yoktur. 

program ) 
19.45 Tilrk mOziği (Halk tilr

kOleri ve oyun havaları ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuıma. 
20.30 Türk müziği ( Kla1ik 

program ) .. 
ldre eden : Mesut Cemil. 
Ankara radyosu küme heyeti 
1 - Suzidil peırevi. 
2 - Tanburi Ali - Suzidil 

birinci beste • Yar Yıkıldı. 
3 - Tanburi Ali • Suzidıl 

ikinci beste • Bilmedik yariki. 
4 - Tanburi Ali .. Suzidil a

ğır semai - K.llni yadı lebinle. 
5 - Ney takıimi. 
6 - Nikogos ağa • Suzidil 

ıarkı • Bir nigih eyle dilrüba. 
7 - Ali ef. - Suzidil şarkı • 

Yandıkça oldu suzan. 
8 - Ali ef. • Suzidil ıarkı .. 

Her bir bakıılnda neıe buldum. 
9 - Tanburi Ali ef ... Suzi

dil yDrük ıcma1i • Ceyhun a
rayan. 

10 - Suzidil ıaz ıemaiıi. 
21.00 Konuıma. 
21.25 Neteli pliklar - R. 
21.30 Orkeıtra programının 

takdimi. 
21.45 Mnzik (Radyo orkestra-

sı - Şef: Hasan Ferid Alnar.) 
1 

22.30 Milzik ( Opera aryala~ 

1 
rı . Pi.) 

1 23.00 Son ajanı haberleri, 
· ziraat, eıham tahvilat, kambiyo 

nukut boraaıı (fiyat). 
23.20 Mllzik (Cazband .. Pi. ) 
23.55 24 Y arıaki prorram. 

IAYl •!H 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 
Köşk nahiyesinin Pınarbaıı 

azmak mevkiinde tarafları do• 
iusu lbrahim Teks<Sz bat•sı Ve• 
bap oğlu İbrahim kuzeyi ibra• 
Teks6z gilneyi lbrabim Teks6z 
ile çevrili 7352 M2 tarla müte· 
gayyip romlardan yorgiden met· 
rilk olarak hazineye kaldığın
dan iskan idaresince ıark mu
hacirlerindan Nuritdin Eren ve 
efradı ailesine tahsis edildiğin
den bu yerin tahkiki için gaze .. 
te ile ilin tarihinden 15 gün 
ıonra yerine memur yollana· 
caktır. Bir bak mülkiyet iddia
sında olanlar varsa o gün ye
rinde bulunacak olan memura 
veyahut 1335 fiş numarasile mil· 
racaatları ilin olunur. (64) 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 
Kaşk nahiyesinin kır kahve 

mevkiinde taraflan şarkan mus 
tafa garben kasımın fidanhlı 
ıimalen yol cenoben naıuhların 
ali ile çevrili 7342 M2 mikta · 
rında tarla papa o~hından ve 
yiue ka,k nahiyesinde ıarkan 
kabakçt yeri garben yol şima· 
len kutak~ız veresesi cenuben 
yol ile mahdut 1 hektar 1947 
M2 mildanndald bahçe agop 
karısı eleniden metruk ola•ak 
hazineye intllcal eden isk~n 
idaresinden şarklı bahaettın 
ve efradı ailesine verilmi• ol· 
makla illn tarihinden itibaren 
17 glln sonra mahalline memur 
yollanacalcbr. Bu verle bir ati
kası olanlar varsa 1336 fiş sa .. 
yısiyle tapu idaresine muraca-
atları ilin olunur. 63 

Aydın 37. Alay Sa. 
Al. Komisyonundan : 

1 - Aydın birliR'ioiu ihtiyacı 
için alınacak (66000) kilo kuru 
ot yedi temmuz 939 cuma gilnü 
ıaat (15) de alay satın alma 
komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

1 

2 - Tahmin bedeli (2310) li
radır. ilk teminatı (173) lira 25 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her gün ko· 
miıyooda görülebilir. 

4 - lıteklilerin kanuni vesi· 
kaları ile birlikte belli saatta 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

22 27 1 6 (55) 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Balateık köyilnün ortaklar 
iıtasyon civarı mevkiinde taraf· 
ları doğuıu yol batısı ortaklar 
k6yilndeo bakkal hilmi yıldır!m 
kuzeyi yol gllneyi bakkal bilmi 
yıldırım bahçesi ile çevrili 4595 
M2 miktarındaki incir bahcesi 
balatcık camii ıu yolu vakfın-
dan olun mütevellileri tarafın· 
dan 339 senesinden beri vakıf· 
lar idasince bilnize idare ve 
tasarruf edilmekte olup mez
kur bahçe bu kere vakıflar ida 
resi namına ıenetsiz tasarrufat 
ahklmına tevfikan tapuya bah
lanacaktır. 

Köyde ve gazete ile ilin ta .. 
rihinden itibaren 11 gün ıon · 
ra ciheti tasarrufunun tahkiki 
için mahalline memur yollana-
caktır. Bu yerde bir hakkı 
mülkiyet iddiasında bulunanlar 
varsa yerinde bulunacak olan 
memura elindeki reımt vesika-
larile ve yahut 1338 fiı sayııir 

. le muhafızlığımıza muracaatı 
bildirilir. 65 
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Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığınd11n : 

Erbeyli köyünün kaşıkçı de
resi mevkiinde şarkan yol gar
ben Hasan bey vereıeleri ıima
Jen yol cenuben Ali bey oğlu 
lsmail Erbey ile çevrili yedi dö
nüm incir bahçesi ve yine Er
beyli köyünden çay içi mevkiin 
de şarkan çay setti garben ha
cı molla oğlu Şükrü ve Salih 
oğlu kara Mustafa ve uzun Is
mail veresesi şioialen tahtacı 
lsmail çavuı ve yörük Velioğlu 

·Hasan cenuben köy merası ile 
çevrili 28 dönllm incir bahçe
ıile, köyiçi mevkiinde ıarkan 
arnavut Mehmet evi garben 
hacı kara Ahmet oğlu İsmail 
vereseleri ıimalen yol cenuben 
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6Ay 
• Vade ile elbise : 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek 
41 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 

Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- ı 
ıalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları-
mıza elbise yapılmaktadır. • 

En mutena biçki dikiıle ve en özeniıli provalarla mü,- • 
G terilerimizi memnun etmek israrındayım. 1 

Memurlarımızın bu fınattan istifadeye koşacaklarını 
umarım. 

K •dın Ye erkek terzihanesi 

ilin 
Aydın Vakıflar Mü

dürlüğünden : 

Muzaffer Eraydın .. 
Demiryolu caddesi: Aydın D 
... "lli • 

Karacasu Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizin 939 mali yılı 
bir senelik tenvirat ihtiyacı 
olarak tesbit edilen 150 teneke 

... A6-... -

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 

Kitabın adı Yazan Fiyata • 
1 

Aşkı memnu Halit z ;y, Uıaklıgil 12
75

5 : 
411 Syleveıtre Bonnarın cürmil Anatole France 
• Amok Stefan Sweig 25 • 

insanlar ilemi Faik Sabri 150 • 
411 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 • 

Genç kızlara ev işleri lakender Fahrddin 30 it 
Çocuk tiirleri " ,, 30 -
Çocuklara küçük hikayeler ,, ,, 30 Lt 
Sokak çocukları ,, ,, 30 it 
Bahar hiklyeleri Kenan Huli'ııi 25 it 

41 Ses mecmuası No 1 10 it 
Türklük mecmuuı No 3 30 
Yücel mecmuası No 52 15 

Bu kitapları Aydında SOleyman Gezer - Osman Sezginer it 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipari~ler taah- it 
bilfiil ı&nderilir. • 

~ • .il 

kırmızı oğlu Mustafa zevcesi 
Aliye ve oğlu Hüseyin evleri ile 
mahdut bir bap köy evi ve inüş 
temilitından hayvan ve saman 
damları mezkur köyden kavas 
oğlu Ahmet ceddinden gelmek 
ıuretile tasarrufunda iken vuku 
vefatile veraseti evlatları meh
met, Mustafa, Behice ve Müni
re, Cemile, karısı Emineye kal
dığı köy kurulundan getirilen 
taıdikli ilmübaberle namların 
tescilini istemektedirler. 

Aydının Hasan efendi mahal
lesinde (Emin zade bacı Hasan) 
vakfından Gazi bolvarında 11 

petrol 20 giln müddetle açık · --.-;:;;::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;s;; ________________ _.. _ _.;;;;; 

eksiltmeye konulmuştur. 
Karacasuda Belediye Gazba-

inci sokakta 336 ada 66 pafta 
10 parsel numaralı 180,50 met-
re murabbaı hane arsasının mill
kiyeti açık artırma auretile sa-

nesine sağlam teslim STEAUA 
RO MANO markalı petrol un is
tihlak resmi de müşteriye ait 
olmak iizere 150 tenekesi için 

Bu yerin tasarrufunun tahki
ki ve mülkiyetinin tesbiti için 
köyde ve gazete ile ilin tari
hinden 11 a-ün sonra mahalline 
memur yollanacaktır. Bu yerle
re mülkiyet iddiasında bulunan 
kimselerin ilin bitiminde yerine 
gidecek memura veyahutta 
idaremiıe 1338 fiş numarsile 
müracaatları ilan olunur. 66 

tılacaktır. İhalesi 28/6/939 çar
şamba günü saat 10 da Aydın 
Vakıflar idaresinde yapılacak

tır. ihale bedeli peşindir beher 
metre murabbaının muhammen 
bedeli bir liradır. Talipler yllz-

tahmin olunan 405 lira bedel 
üzerinden 30 lira 38 kuruı te • 
minat akçesi verilmek şartlarile 
ihalesi 7 /7 /939 tarihine müsa
dif cuma günü saat 16 da 
Belediye encümeni huzurunda 
icra kılınacağı ilan olunur. 

de 7 buçuk pey akçesile yevmi 
mezkurda Vakıflar idaresine 
müracaatları. 
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lmllyu sllhlbl n Umumt Netrlyat 

Müdürll ı Etem MendFe• 

18 22 24 27 (50) 
Ba11ldır y~r 

C ff P RaaınıeYI 

3 Numaralı 
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 arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 
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Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 

açılmış. Hasta kabulüne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf miıtahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Aydın vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - Eksiltmeye konulan 10941 
lira keşif bedelli Aydın memle· 
ket hastahanesi kalorifer tesi
satına eksiltme müddeti içinde 
talip çıkm~dığından yeniden 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler 

ve evrak şunlardır. 
a - Sıcak sulu kalorifer te

sisatı için umumi ve fenni ıart· 
name. 

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

c - Kalorifer tesisatı ile u· 
mumi santral keşfi. 

d - Kalorifer tesisatı hak· 
kında izahname. 

e - Hususi ıartname. 
f - Eksiltme şartnamesi 
h - Mukavele projesi ve re

simler. 
isteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 6/7 /939 per· 

şembe günü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin 821 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vili
ydinden bu it için alınmış eh-

ilin 
Çine belediyesinden 
Çine belediyesince 800 met· 

re ve iki inç kutrunda demir 
su borusu alınacaktır. Muham-
men bedeli beher metre-si 130 
kuruştur. 4/Temmuz/939 sah 
günü saat 18 de ihalesi icra 
olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere Cine belediyesine milra· 
caatları. 

18 23 27 2 49 

liyet vesikası ibraz etmesi li· 
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka· 
rıda üçüncü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar 
vilayet daimi encümeninde ge· 
tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reiıliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup· 
ların nihayet üçilncii maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dıı zarfın mühür . mumu 
ile iyice kapatılmıı bulunması 

lazımdır. Pocıtada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

13 8 13 19 27 


