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Sul~ Yolu H A T A Y N 1 

Ve sulh metodu ile Ana yurda katılışı bayramı Anta yada 

S OV Y-E T 
Tekliflerinin kabulü anlaşmayı 

kolaylaştıracaktır büyük siyaset büyük tezahüratla tesit edildi 
zaferi 
NAŞIT ULUG 

Hatay'ı Türkiye Cumburiye · 
tinin bir vilfiyeti olarak bağn · 
mıza basacağımız gün belli ol· 
muştur: 23 temmuzda, uzun bas· 
ret yılları bitecektir. Kardıışla
rımızı kucaklayacağız. 

Hatay, milli mücadeleye, bll
yük istiklal savaıına bizimle 
bitlikte girmiıti. Aydında, Na
zillide kuvayımilliye cephe ku
rarken, Antakya ve lskendcron 
TGrklüğil de, üzerlerine saldı
ranların çokluğuna ve maddi 
vasıtalarının bolluğuna bakmı
y rak onlar karşı koymuştu. 

İstiklal mücadelesini yapan-
lar, asırlardanberi cepheden cep· 
heye koşan, batındaki hayırsız 
Ve uğursuz idarenin elinde ze
bun düşmüş olan nesillerin ev
litları idiler; Buna rağmen ci· 
ban ·harbinden !onra ıiliblarına 
•arılan ve dört yıl daha kan 
ve ateş içinde boğuşarak bu 
asrın en büyük eserini, hGr ve 
müstakil Türkiyeyi yaratmıf 
kahramanlardı. 1923 de Lozan 
•ulbu ile bu eser bütün cihana 
tanıttırılıyor, Ankara kalesinde 
milletlerin istiklal ve hakimiyet
leri davasının muzaffer bayra
ğı dalg: lamyordu. 

Türk m' lleti, Lozan muahede
•ile asırlardanberi susamış ol-
duğu sulha kavuıurken, içinde 
derin bir sızı vardı. Antakya 
Ve lskenderon yad ellerde ka
hyor, göoilllerde bu milli yara 
durmadan kanıyordu. 

Fransızlarla 1921 de cenup 
hudutlarında vuruşmayı durdu
ran anlaşma yapılırl en - daha 
llıemlelcetin yarısı duşman çiz
llıeleri altında inlerken bile -
Baı kumandan Mustafa Kemal, 
Fransız delege!line, isken der on 
•e Antakyayı Suriyeye bırak
lbıyacağıoı, ergeç kurtaracağanı 
söylüyor, Lozandan dönüıünde 
Büyük Millet Meclisinde mua
hedeyi izah ve mildafaa eden 
hariciye vekili ismet paşa, İs
kenderon ve Antakyanın türk-
liiğ i üzerinde ısrarla duruyor, 
ttıuahedeyi tenkit edeo hatiple
rin bütün feryatları Türk An
takya ve lskenderonun ana va-
tandan ayrı kalışında toplanı
Yordu, Millet vekilleri ıöyle 
haykırmışlardı : 

- Biz bu günden Antakya 
ve lıkenderon üzerinde Türk 
hayrağıoın sallandığını gö ·ü
Yoruz. 

• 
Türk tarihine bakarsak gö· 

rGrüz ki, Karlofça muahedesin· 
den bu yana, ordularımız mu· 
vaff k dahi olsa, biç bir mu
•hede tUrkler lehine değiı -
tirilmemiotir. Bazı şartlar ü
ıeriade bir takım dcğiıiklikler 

Antakya 27 - Hatayın ana Halkevinin etrafında binlerce 
vatana kavuşmaıınm ilk tesit halk toplanmıştır. 
merasimi Antakya balkevinde Merasim Halkevlilerfn çaldığı 
yapılmıştır. Merasimde Antakya istiklal martile baılamış ve bir 
mebuıu Tayfur Sökmen, albay konser verilmiştir. Konseri rnn-
Şükrü kanatlı Antakyada bulu- teakip balkona çıkan Remzi 
nan mebuslarımızdan Rahmi Beyhut halka bir nutuk ıöyle-
Apak, Cevdet Kerim fncedayı, miştir. Ve merasime nihayet ve

rilmiıtir. 
Gazianttp mebusu Abdurrah- Halkın sevinci artmaktadır. 
man Melek, Abdülgani Türkmen k b 

Anta ya aştanbaıa bayraklar· 
jandarma umum komutanı ve la süslenmiştir. Asıl büyük kur-
yüzlerce halk bulunmuştur. tuluş bayramı 23 temmuztla ya-
izciler halkevinin ~nünde yer ı pılacaktır. Bayram içrn hazırhk
almı,lardır. lar devam etmektedir. a a 
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Başvekilimizin 
teşekkürleri 

Ankara 27 - Başvekil Dr. 
Roı: fik Saydam, Halayın ana 
vatana kavuşması münasebetile 
vatandaşlardan aldığı tebrikle
re teşekkürlerinin ve mukabil 
tebriklerinin ibliğına Anadolu 
a j .msını tavsit buyurmuşlardır. 

a a. 

1 lngilizler 
Tiyençini terk em

rini reddettiler 
Londra, 27 - Şanghaydan 

Royrer ajıtnsını bildiriyor: 
İngiliz makamları, bütilu ya

bancı gemilerle yabar.cı teba
nın Tiyençioi terk etmeleri hak
kında Japonlar tarafından ve-
rilen emri reddetmiştir. a.a. 

Pariı 27 - Bütün Fransız 
gazeteleri, Sovyet tekliflerinin 
lngiltere tarafından kabulünü 
Moıkova mllzakerelerinde ileri 
doğru atılmış büyük bir adım 
olduğunu yazmaktadırlar. 

jur gazetesi şöyle yazmak· 
tadır. 

Salihiyettar muhafilde temin 
· olunduğuna göre lngiltere bO· 

kumeti tarafından Moskova bü
yük elçisine ve Straga gCSnde· 
rilen talimat Sovyet hükumeti
ni tatmin etmektedir. 

lngiltcrenin yeni teklifi Bat
tık devletlerine verilen garanti 

B. Naşit Uluğun 
dünkü tetkikleri 

İngil~z lngili;' sefiri 1 
Ana vatan f ılos11 son ., d t 1 ı 

Halkevleri müfettişi 8. Na
tit Uiug dünde halkevimizde 
meşgul olarak, ar, gösterit, sos· 
yal yardım, halk dershaneleri, 
köycülük komitclerile temas ve 
umumi çahşma mevzuları üze
rinde uzıın · konuşmalar yap· 
mıştır. 

8. Naıit Ufuğ bu gOn Çine 
halkevini teftiş~ edecek ak
ıam halkevimiz; dil, tarih ve 
edebiyat, spor, kitapsaray ve 
müze şubeleri komitelerile ko· 

..,aponya an pro es o-
bahar manevrali1rına suna cevap istedi 

hazırlanıyor 
Londra 27 - logiliz ana va

tan filosunun kızağa çekilmesi 
ve havuzlanması için muayyen 
müddet ileri alınarak temmuz 
ayına tesadüf ettirilmesi büyük 
manevraların ağustosda yapıl
mak imkanını vermiıtir. Donan
manın temmuza •yapılma'ı mu
karrer bazı ziyaretl~rden bizza
rura vaz geçilmiıtir. Her sene 
yapılması mutad olan deniz 
haf asi bu sene yapılmıyacaktır. 

yapılan muahedelere rastlanır, 
fakat temin ettikleri faydalar
da devamlı ve ömürlü olma
mıştır. 

Lozan muahedesi, Türk tari
hinde ilk muahededir ki, onu 
imzalıyanlar, onu tlaima tekem
mül ettirmeğe ve onua ıartların
da Türkiye leyhine değişiklik
ler yapmıya muvaffak olmuş· 

tardır. 

Cihan harbinden sonra, ekal
liyetler için muahedelere hazır 
elbise kabilinden istendi hakla· 
rın, yüksek medeni vatandaıl.k 
hakları karşısında eriyivermesi, 
boğazlar arazisi llzeriode Tür
kiyenin hakimiyetini tahdid e-
den kayıtların kaldırılması, 

borçlar meselesinin miktar, ma
hiyet ve tediye tarzı bakımla
rından bugünkü derecesine in
dirilmesi hep Lozanda kurulan 
sağlam temelin üzerinde yüksel· 
tilen büyük birer siyasi zaferdi. 

Lozan ıulb muahedesi on altı 
yaşını tamamlayıp on yediıioe 

Tokyo 27 - Royter ajansından: 
lngilte:c büyük elçisi, Japon 

hariciye nazariyle yaptığı görüş
mede 20 haziranda verdiği pro 
teıto notasından ve başvekil 
Çemberlayn terafından yapılan 
alcol protestodan aonra İngiliz 
tabasına yapılan fena muame
len dolayı Japon hükumetinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Elçi ayoı zamanda 20 haziran 
tarihli protesto notasına Tokyo 
hükftmetinden tahriri bir cevap 
istemiştir. a.a. 

bastığı güo, Hatayı Türk inln
libınlD yeni bir zaferi olarak a
DI\ vatana bağlanmış göreceğiz. 

• 
Milletler kaybettikleri vatan 

parçalarını ya harbin neticesin 
de, pek çok evlatlarının fedası 
bahasına kazanır, yaht da ken
di gayesine erişmek için millet
ler arasında bir harp felaketi
nin doğmasını bekler ve bunu 
körükler; her iki yolda, Hatayı 
kurtarmak için bizim yolumuz 
olmamıştır. 

Türk varlıklarını yabancı kül
türün tazyikinin altında bı
rakmaya tahammül edemiyece
ğimizi, Antakya ve l~kendero
nu kurtarmak karar ve mecbu
riyetinde olduğumuzu Atatürk 
bir ıulb davası, bir bak mese
lesi olarak dünya ef kArı umu
miyesinin önüne attı .. 

Biz Türkler, sulh yulu ve 
snlh metodu ile ilk defa vata
nın bir parçasını geriye isti• 
yorduk: Atatilrk büyilk bir ia-

' nuşacak br. 

Tunusun 
Müdafaası için 
yapılacak istikraz 

Pariı, 27 - Tunus umumi 
vali5i Lebonun riyasetinde top
lanan Tunus meclisi, Tuousta 
mildafaa tet ti batı vücude geti
rilmesi için 50 milyon fraoklık 
istıkraz tahvilleri çıkarılmasuıa 
karar vermiştir. a.I'. 

rarla takip ettiği bu davayı 
milletine tam manasiyle malede
rek hayata gözlerini kapadı. 

İnönü, Ona tarihin hakiki 
halef olarak yetittirdiği büyük 
devlet ve siyaset adamı, Şefi· 
nin açtığı büyük milli divayı 

bu gün tahakkuk ettirmiş bu
lunuyor. 

Avrupada, Balkanlarda, ! Ak 
deniz kıyılarında sulhu ebedi
leştirmek isteyen Türk ve Fran· 
sız hükumetleri, Hatay'ı yıUar

dan beri hasret kaldığı anava· 
tana bağlamak anlaşmasiyle, 

barışçı zihniyetlerinin yeni bir 
eserini verdiler ve dünyaya 
milletlerin haklarının sulh yolu·· 
ile tanınmasının giizel bir örne
ğini gösterdiler. 

Bu gOndcn Hatay şenliklerine 
hazırlanırken, bunu, Ebedi Şe
fimizin büyük teşebhOı ve inat
lı takibinin yarattığını hatırla· 
yor, Aziz hatırasına bütün 
kalbimizle bağlı olarak onu 
rahmetle anıyoruz. 

Polonya, Romanya ve Yunaniı· 

tana verilen garantinin aynıdır. 
a.a. 

Londra 27 - Selahiyettar 
bir menbadan ahnan habere 
göre : 

logilterenin Moıkova bOyük 
elçisi yapılan müzakereler hak· 

kında Londraya uzun bir rapor 
göndermiıtir. Kabinenin harici 

işleri komitesi bu raporu tetkik 
etmiştir. Londradan Moskovaya 

gönderilecek yeni talimat ile 
Molotof ile gllrDımelere pek 
yakında başlanacaktır. a a 

Hatayın ilhakı 
münasebetile 

Büyükleri1t1ize çekilen 
tazim ve tebrik telleri

ne gelen cevaplar 
C. H. P. Başkanlığına 

Aydın 
Hatayın ana vatana kavuş

ması heyecan ve savıncını 

bildiren tclinizi aldım. izhar 
olunan yüksek hissiyat ve 
muhabbete teşekkür eder sev
gi ve saygılarımı sunarım. 

C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum mebusu 

Dr. A. Fikri Tüzer 
B. S. Çıtak 

Vali fle C. H. P. Başkanı 
Aadın 

Hatayın ilhakı münasebetile 
Aydınlıların tahassüsatını bil· 
diren telinize teşekkür eder, 
tebriklerimi ıunarım. 

T. B. M. M. Reisi 
M. A. Reoda 
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Sovyef 

Hududuna taarruz 
eden Japon tayyare

leri püskürtüldü ..... 
Moskova 27 - Tas ajansından: 

Mogolistaodaki Mongol Sov

yet orduları erkanı harbiyesinin 

verdiği malümata göre: 

60 Japon tayyaresi 26 hazi• 

randa Bonkile gölil civarında 

Sovyet hududuna taarruz et
mi~tir. Hava muharebesine 

Mongol Sovyet tayyarelerinden 
50 tayyare iştirak etmiıtir. 

iki saat süren şiddetli mil
cadeleden sonra Japon tayya

releri kaçmıılar ve Mongol 
Sovyet tayyareleri Japon tayya-

- relrini Garbo mıotakasına ka

dar takip etmiılerdir. 25 Japon 

tayyaresi tahrib edilmiıtir. 
a.a. 
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Türkiye - Fransa 
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A. Ş. ESMER 

Muhterem Başvekil Dr. Refik 
Saydam vevelki gün, lngiliz • 
Türk deklarasyonunun bir zeyli 
olan Fransız - Türk deklaras· 
yonuna Mıllet Meclisi kürsiisün
den okudu. Ve bu deklarasyon 
meclisin ittifakı irisiyle tasdik 
edildi. Fransız • Türk dekliras• 
yonu hakikaten 12 mayısta o
kunan fngiliz - Türk deklaras~ 
yonunun zeylinden ibarettir. 
Çünkü fngiltere ve Fransa Ak· 
denizde sıkı bir ittifak halinde 
bulunduklarına göre İngiltere 
ile, 12 mayıı deklirasyonunun 
tesbit ettiği münasebetlere gi· 
riştikten sonra fili surette Fran
sa ile de aynı münasebetlere 
girişmiş bulunuyorduk. 12 mayıs 
deklarasyonunun fngiltere, Fran• 
sa ve Türkiye arasında üç ta· 
raflı olarak yapılması mukarrer· 
di. Fakat Fransa ile aramızdaki 
Hatay ihtilifı etrafında bir ta· 
kım pilrüzler halledilemediğinden 
fransız deklarasyonu bugüne 
kaldı. Bununla beraber, Hatay 
davaıiyle fransız deklarasyonu 
arasındaki münasebet izim edil
memelidir. Otoriter devlet mat· 
buatı, Fransanın Hatayı Türki
yeye sulh cephesine iştirak et .. 
mek için verdiğini yazmakta
dırlar. Bu iddianın doğru olma
dığını anlamak için Hatay me
ıelesinio son yıllar içindeki ta· 
rihini hatırlamak kafidir. Ve 
Türkiyenin sulh cephesine işti
rlki bahis mevzuu olmazdan çok 
evel, bu nokta üzerinde Fransa 
i!e Türkiye arasında prenıip 
itibariyle bir aolaşmıya varıl· 
mıştı. İşin mahiyeti itibariyle, 
pfirüzlerin izalesi için zamana 
ihtiyaç vardı. Ve bu pürüzler 
ortadan kalL madıkça deklaras· 
yonun yapılmasını Türkiye mu
vafık bulmadı. Şu muhakkaktır 
ki Hatay meselesi halledilme
ıeydi, Fransız - Türk deldiras
yoou yapılamaz, hatta belki de 
Hatay Fransız • Türk dostluğu· 
nun mezarı olurdu. 

Fransız - Türk deklarasyonu· 
nun yapılmasiyle iki millet ara
sındaki münasebetler yeni bir 
merhaleye girmektedir. Türkiye 
ile Fransa arasındaki münase
betlerden bahsederken 41 an· 
anevi dostluk ,, tibirini kullan
mak bir anane olmuştur. On al
tıncı asra kadar geri giden bu 
dostluğun, türk milletinin kal
binde hususi bir yeri vardır. 
Türkler garpla temasa başlar 
başlamaz, karşılarında dost ola
rak fransızları gördüler. 

Filhakika kanuni Süleyman 
ve birinci Fransova zamanında 
kurulan eski dostluk asırların 
imtihanıodan geçmiı bir müna· 
ıebetti. Biri Napolyonun Mısır;a 
tecavüzü, diğeri de kırk sene 
kadar sonra Fransanın Mehmat 
Ali tarafını iltizam etmesiyle 
iki defa fasılaya uğrayan bn 
dostluk 19 ncu asrm sonunda 
fransız harici siyasetinin ana 
hattı yeni bir istikamet takip 
cdinciye kadar devam ~tmişti. 
Almanyadan 1870 harbinin in
tikamını almak için Rusya ile 
ittifak akdedince Fransauıa os
maolı imperatorluğuna karşı 

takip ettiği siyaset değişti. Da
ha doğrusu Fransa, çarlık Rus
yasınıo imperatorluk üzerindeki 

Çine kızılay haftası ve müsamere 
Çine (Hususi) - 24 Haziran 

cumartesi günü Çinede Halkevi 
g&sterit kolu tarafından kızılay 
haftası şerefine verilen müsa• 
mere halkın coşkun iştirak ve 
alakası ile geçmif Çinede çok 
canlı bir gece geçmesine yar
dım etmiştir. 

Kızılayın deliletiyle getirilen 
Alay bandosunu da bu müsa
merye iştiraki ayrı bir cazibe 
v~rıniı daha ilnlü bir ıeref bah· 
ıetmiştif. 

Müsamereye saat dokuzda 
bando tarafından çalınan istik
lal marşı ile başlandı. Marşı 
müteakip doktor Namık Gedi· 
ğin kızılay kurumunun f aydala
rmı çok güzel izah eden ulusal 
hisleri artırmaya matuf ve kı · 
zılaya daha üstün bir varlıkla 
ilgi gösterilmesi gayelerini gü· 
den çok heyecanlı nutku din· 
lenmiştir. 

Müsamerede vatan ve vazife 
piyesi temsil edildi. 26 kişiden 
ibaret temsil heyeti ödevlerinde 
çok muvaffak olmuşlar piyeı 
baştan başa biç pürüzsüz, gaye
ye ulaşan bir ahenkle devam 
ederek batkın takdir ve şükran
larını kazanmışlardır. 

Rol alan gnçlerimiz ve kızla· 
}arımız rollerinin icaplarına uy
muşlar temsili şahsiyetlerinin 

tam sahibi göriinmüşlerdir. 
Piyeste memleket ve yurt 

mubabbtini ve ona yapılacak 
fedakarlık duygularını yukıel

ten ve harp safhalarının canlılı
ğını hatırlatan bir mevzu takip 
ediyordu. Temıili canlandıran 
tatbıkler tam yerinde ve tabii 
bir şekilde cereyan etmiş her 
an taze bir heyecanın doğma-
11oa ve neticenin sabırsızlıkla 
beklenmesine hizmet etmekle 
salonun hıncahıc: ç dolu olmasına 
rağmen tam bir sükunet hüküm 
sürmüştur. 

Milsamere marif memuru iz
zet Ülgenin müsamereye ve kı
zılayın davetine icabet eden hal
ka, bondoyu göndermek lütfun· 
da bulunan Aydın alay komu 
tanlığına, ve bondocu arkadaşla
ra bitap eden kısa bir teşekkürü 
ile bitirmiştir. 

Bu arada avukat 8. Niyazi
nin ze ybe oyunu seyredildi ve 
alkıtlaodı. 

Kültür işyarı İzzet Ülgenin 
başkanlıhında sürekli çalışma· 

lara koyulan halkevi gösterit 
kolunun özlü mesaisi Çioede 

emı ilerinin mürevvici olmak 
mecburiyetinde kaldı. Almanya 
orta avrupada kuvvetleştikten 

sonra Fransız - Rus tesanüdü 
de sağlamlaıtı . Şark işlerinde 

Almanya IAvusturyaya, Fransa 
da Rusyaya yardım noktasında 
birbirleriyle rekabete giriştiler. 

Ve harp arifesinde Fransa ar· 
tık Rusyanın ıarktaki davasını 
kendi davası gibi benimsemişti. 
Osmanlı imperatorluğuou Alman· 
yanın kolları arasına atan bir 
imil de bu olmuştur. 

Bugün artık harpten evvalki 
vaziyet değiımiştir. Tarihte oı
manlı imparatorluğu ile ittifaka 
girmesi, zamanına göre bir ce
saret sayılan Fransaya, timdi 
Türkıye cumhriyeli o zamanki 
muvazeneye garip beenzerliği 

olan şartlar• altında osmenh 
devletinden daha kuvvetli bir 

kültürel ve osyal amaçlarla 
her zaman yeni bir varlığın 
öğüdünü duyurmakta bilhassa 
memleket gençliğinin bu çalış
mada yorulmak ve usanmak 
bilmez alikaları daha üstün bir 
varlık yaratılması ve balkevle· 
rioden beklenen mananın ta· 
tılmasına yol almaktadır. Yal
nız Çine merkezinde değil köy
lülerin de nurlanmasına omça 
edinen gösterit kolunun fera
gatle köylere kadar giderek 
köylerde açık bava temsilleri 
vereceklerini memnuniyetle ha· 

1 ber aldık. Bu pazar ilçebay 
Fuat fıgenerin başkanlığında 
halkevi idara heyeti başkanının 
ve idare heyetinin, köycülük ve 
gösterit kollarının iştirakiyle 

Akçova ve civar köyleti gezisi 
yapacaklar ve gece Akçovada 
açık hava temsili verecelerdir. 
Gençlerimizin ve balkevi men
suplarının çahşm~ larını tebrik 
eder daha üstün baıarılar di
leriz. 

Kızılay haftasmın canlı ve 
verimli geçmesi ve bund~n u
mulan gayelere varılması husu
sunda başta kızılay başkanı 
posta müdürü Mahmut Aşkın 

olmak üzere kızılay idare heye· 
tinin çahşmaları da memnuniyet 
verici bir şekildedir. Takdir ve 
tebrik eder daha üstün başa
rılar dileriz. 

-~~·-

1 Japon 
1 - -· 

Ordusunda isyan 
l 
! 

Honk Konk, 27 - Çin ajan
sının salahiyettar bir menbadan 
aldığı habere göre Hank'>voda 
11 haziranda kargaşalıklar çık
mıştır. Bin kader Japon askeri 
isyan etmittir. Bastırılan bu is 
yan harp aleyhtıırları tarafından 
teşvik edilmiştir. a a 

Bir ltalyan filosu 
Lizbona gidiyor 

Londra 27 - Romadan a
lınan bir ha bere göre: 

Kabo zırhhsiyle 12 gemiden 
mürekkep bir filo Lizbona git

' gitmek üzere Cebelüttarıkdan 
geçmiştir. 

Diğer bir İtalyan fılosu Va-
l ıınsiyaya gitmektedir. a a. 

dostluk eli uzatmaktadır. Eski 
do,tlarımız, >:eni Türkiyenin on 
dokuzuncu asrın osmanlı impa
torluğunundan çok farklı bir 
Türkiye olduğunu takdir eder
ler. Hasta adam efsanesi 
artık arkada kalmıştı. Karşılık
lı münasebetlerimizin yeni bir 
merhaleye girdiği bu sırada 

Fransız dostlRrımız bilmelidirler ki 
yeni Türkiye, kopitülisyon zin
cirlerinden kurtularak, kukanç 
surette bağlı bulunduğu i"tikla
lioi, modern baya tın bütün te· 
kimülleriyle takviye etmiş olan 
genç ve dinç bir devlettir. 

Ve bu yep yenif millet Fran
saya derin hislerle bağlıdır. İki 
memleket arasındaki dostlukla
rın kuveti, milletlerin karşılıklı 
hisleriyle ölçülür. Onun içindir 
ki Fransız • Türk dostluğunun 
kuvetine ve atisine güvenenler 
aldanm•zlar. 

Çine Halkevi 1 RADYO 1 
Köy gezileri _ .. 

Çine ( Hususi ) - Bu hafta 
Pazar günü Çine halkevi, kaza 
kaymakamı Fuat Ülgeaerin baş· 
kanlığında köycülük ve gösteril 
kollarının ittirikile Akçaova 
köy gezisi yapmışlardır. Geziye 
Aydından ilçemize gelen Encil
men baıkitibı Mazhar Edgüer 
Belediye, C. H. Partisi, Halke
vi ve kalkevi kol başkanlarının 
bayan ve baylardan mnteşek· 

lıdl münevver bir zümrenin işti· 
rak edişleri bu geziye daha 
çok değer kazandırmıştır. Gezi 
iki otobüsle yapılmış gece geç 
vakit Çineye dönülmüıtür. Ak· 
çaovanın Pazar gününe rastla
blan bu gün Akçaovaya bir şen· 
lik getirmiş köylü kardaşlerimi· 
zin umumi şekilde ve yakından 
anlaşmaları farsa tını kazandır· 

mıştır. 

Gezi heyeti köylülerden işti· 

rak edenlerle birlikte Akçaova
ya yakın Soğuk ıu mevkiine 
gitmişler bir kır tenezzühü de 
yapmışlardır. 

Gece gösterit kolu tarafından 
bir açık hava müsameresi veril
miş beşyüze yakın köylü kar
deşler temsili candan ve çok 
alakalı bir surette takip etmek
le iyi bir gece geçirmişlerdir. 

Müsamereye gençler tarafın 

dan ~öylenen istiklal marşı ile 
başlanmıştır. Marıı müteakip 
Encümen başkatibi Mazhar Eb· 
güerin milli gururumuzu arttı

racak öğütler dolu veciz, heye
canlı ve coşkun alkışlarla de
vam eden nutku dinlenmiştir. 

Mazhar Ebgüer cumhuriyet ida
resinin kazandığı aon hatay za
ferinin değerini de izah etmiş
ler cumhuriyetin ve milli ,efi· 
miz İsmet İnönünün k&ylüye ve 
köycülüğe verdikleri yüksek de
ğeri anlatarak ve sonsuz tazim
lerini sunarak ıözlerioi bitir
mişlerdır. 
· Müteakiben i.öycülük kolu 
başkanı Avukat Niyazi Çetin 
Türkün Kızılay haftası münase
betile kızılayın ve halkevlerinin 
yükıek gayalerini izah eden 

sevği dolu sürekli alkışlarla din
lenmiştir. Niyazi Çetintürk Köy
lülerle şehirlilerin aynı yüksek 
gayelerle zincirlenmiş otdukla· 
rını ve köylülerimiziıı yüksel· 

mesi uğrnnda alınan tedbirleri 
izah etmişler ve cumhuriyet 

idaresine saygı ve bağlılık duy 
gulariyle sözlerine son sermiş

lerdir. 

Söylevlerden sonra gösterit 
kolunun vatan ve vazife piye-

sının temsiline başlanmıştır. 

milli gururumuzu yükseltme a· 
macını güden bu piyesin tem
siliude rol alan gençlerimiz ve 
kıılarımız gösterdiklari candan 
ilgilerle temsile kuvetli bir can· 
lılık vermişler köylü kadın ve 

erkek kardeşlerin.izin gönülle· 
rini almı~lardır. Piyesin temsi
linden sonra gösterit kolu baş· 
kanı Kültür İşyarı İzzet Ülge · 
nin köy sevgisinin artması uğ· 

runda yapılan bu çalışmaların 
Kültürel yükselitimizi arttırmak 
ta olduğunu anlatan ve köylü· 
lerin gôstekdıkleri içli alaka
dan dolayı teşekkürlerıni bildi
ren söylevi diolenmiı gülilnçlil 
bir monoloğ ile müsamereye 

ÇARŞAMBA 27 /6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12 35 Türk müziği - Pi. 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14 Müzik ( Riyaseti 
Cumhur Bandoıu • Şef : Ihsan 
Künçer ) 

1 - E. Reeves - Hobomoko 
Hint ıarkısı. 

2 - j. Fucik - Kış rnzılr· 
ları ( Vals ) 

3 - G. Par es . Konıer u ver
türü. 

4 - Tıchaıkowıky - Hazin 
şarkı. 

S - Massenet - " Le cid ,, 
operasının antraktı ve balet 
parçaları. 

19.00 Program. 

19.0S Müzik ( Valılar • Pl. ) 

19.15 Türk müziği ( Fasıl he· 
yeti ) 

20.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Konuşma. 
20.30 Türk müziği ( Müşterek 

ve solo te~anoi ) 

1 - Nihavent peşrevi. 

2 - lsmail Hakkı bey - Ni• 
havent ağır semai • Seni hökmil 
ezel. 

3 - Rakım • Nihavent farkı 
Ne yanan kalbime bakdı. 

4 - Ut taksimi. 
5 - Selahattin Pınar - Niha· 

vent şarkı - Hala yaşıyor. 

6 - Sadettin Kaynak • Ni· 
havent şarkı - Gönül nedir bi
lene. 

7 - Nihaveııt ıarkı - Hatı· 
rımdan hiç çıkmıyor. 

8 - Artaki • Nihavent ıarkı 
Koklasam saçlarını. 

9 - Faiz Kapancı· Nihavent 
ıarkı · Gel güzelim çamlıcaya. 

10 - Refık Fersan • Niha
vent şarkı • Kız sen geldin 
çerkeşden. 

21.10 Haftalık po~ta kutusu. 
21.25 Ne,eli pllklar • R. 
21 30 Müzik ( Oda müziği • 

Pl. ) 
22.00 Müzik ( Küçük orkeı· 

tra • Şef : Necip Atkın ) 
1 - Frarız Lehar - Çareviç 

operetinden potpuri. 
2 - Leopold - Karlsbad ha· 

tıraaı. 

3 - Grieg • Pergüot ılliti. 

4 - Jac. Grit • Mart· 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham tahvilat, kambiyo 
nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband Pi. ) 
23.55 24 Yarınki program. 

son vf'rilmiştir. 
Gezi hiç bir arızaya uğrama· 

dan çok samimi ve ahenkli bir 
surette geçmiştir. Çine halkevi· 
nin bu feragatli çalışmaları mu
hit üzerinde kazançlı tesirler 
yapmaktadır. 

Pek yakındr Çinenin di
ğer nahiyesi karpuzlu taraf
larına da bir g~zi tertip edile
cegını memnuniyetle haber 
aldık. Tebrik ve takdir edoriS· 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 

Almanya ve ltalya 
Hatalariyle karşı karşıya 

1 -

- . .. . .. -
Y ozan: Jame~i W gclif fe Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 

- 53 

Balkanlarda vaziyet oe mer
kezdedir? 

Türk - Romen yakınlaşması 
Almanya ile ltalyayı endiıelen· 
dirmektedir, Fakat bunu inkar 
etmiye mabal yoktur. Roma ve 
Berlin kazaya riza gösterme
mek mecburiyetindedirler. Bun· 
dan başkı., Yunanistan da, ti 
bir caizse, İngiliz ııuları içinde 
kaldığından geriye Bulgarista
nın Alman - ftalyan politikasına 
hizmet edip etmiyeceğioi bilmek 
kalır. Berlin bunu umuyor. Ro· 
ma, kıraliçe Ciyoannaya güve
niyor. Berlin Coboourg katına 
güveniyor. Roma ve Berlin ayni 
zamanda 1915 in hatırasına gü
veniyorlar. Fakat bu 1915 dar
besi derhal Bulgaristam bir tabi 
vaziyetine getirmişse, netice biç 
te onun lehine çıkmamıştır. Sof 
ya bunu hatırlar. 

"Fransaya karıı olan nefre- ı 
tinı Bonapart rejiminden ziyade 

orleanlara karşıdır. O kanunu 1 
tsaıiye müstenit bir hükumet I 
lbaıkesi altında bürokratik bo
tukluğa karfı mücadele etmek· 1 

ledir. Kanını köpekler yalayın-
1 

caya kadar Bonapartla vuruş- \ 

lbak isterim fakat Croatlara l 
Bohemialılara ve Bamberger . 

kUylülerine karşı gö1tereceğim-\. 1 
deo daha büyüle bir fenalıkla 1 

d ... 1 egı ,,. 

Bundan sonra iki arkadat 
lrtık bir daha konuşamadılar. 

Prusyanın ihtiyar kralı mütea
kip sene iptidasında öldü ve bu 

lcıdar sadakatle hizmet eden 
Gerlach efendisinden sonra an· 
cak bir hafta yaşayabildi. 

1860 senesi yazı içinde Bis· 
lllarck Rusyadaki vazifeleri ba-

tına döndü. Bu defa, teşrini 
t\'vel içindeki on beş gün isti· 

laa edilirse Pctersburgd~ biitüo 
bir ıene geçirdi. Hastalığının 
leıirioden henüz kurtulmuş de
iildi. Bu ylizden sosyete baya• 

tına çok devam edemiyordu. 
Sarayda çok seviliyordu. Hem 

hnperatorun kem de ailesi ef · 
'•dının itimatlarını kazanmağa 
lbuvaffak olmuştu. Karısı ve 
Ç~cukları yanında bulunuyorlar-

bu tavı1iye nazarı itibara alın· 
mamış. 

Bu gilnlerde Prusyada teıki

litı esasiyede mühim değişikler 
tevlin edecek olan hadiseler 

vuku bulmaktaydı. Yeni devir 

kabinesinin muvaffakiyeti mem· 

leketin beklediği ıeylere cevap 
vermemişti. Harici siyasetleri 

doğru idi fakat seleflerinden 

daha çok canlılık göstereme· 

miılerdi. Ve memleket ne iste· 

diklerini vuzuhla bHmemelerine 

rağmen, halkı parlak ve heye

canlı bir siyaset darbesi gör• 

mek isti yen heyecanlı bir mem · 
lr.ket vaziyetindeydi. Nıbayet 

naip prensle nazırlar arasında 

hir ayrılık baş gösterdi. 

Prensin libeulhmi hiç bir 

zemaa esaslı olmamıştı. Hakikat 

halde buJJUD menşei de başlı· 

ca, biraderinin reaksiyoner bü 
kümetine muhalif olmasından

dı. Namuslu bir adam olduğu 

için tamamen kanunu esasiye 

uygun bir şekilde hük6met et· 
mek niyetindeydi. Mamafi baş 
la••gıçtan beri meclislerin kralın 

imtiyazlarına tecavüz etmeleri
n.e müsaade etmek arzusunda 
değildi. Diğer taraftan nazırlar 

- Sona var -

Diğer taraftan, Yugoslavya 
ve Bulgaristanın, Balkan harbi 
müstesna hiç bir zaman ayni 
safta mevki almadıkları ve Bal
kan harbinin ertesinde de bo· 
ğu,tukları malumdur. Berlin ve 
Romanın kabul etmesi lazım· 
dır ki Belgrada el koydukları 
takdirde, sağda Romanya 
arkada Türkiyeye iyice yasla
nan Bulgaristanıo menfaati 
gar be karşı cephe almak 
olacaktır. 

Roma ile Berlinin Bulgaristan· 
la Yugodavyayı ayni zamanda 
ele geçirebilmeleri için evvela 
Hırvatistanı Belgrada karşı a
yaklandırmaları, Hırvatistanın 
ayrılması, Yugosla vyanın dağıl-

dı. istikrarsız geçen son iki 
•eneden ıonra memnuniyetle 

daha sakin bir bayat-kurmuştu. 
Rus ormanlarında yaptığı spor· 

lardan çok zevk alıyordu. Rus· 
Caya çalıfh, ve kendi memle-

,~ =-

ketinde imiş gibi yaıamağa 
başladı. 200,000 Prusya serse
tiıinin tevlit ettiği istisna edi · 

lirse ıiyasi vazifeleri hem yok 
gibi idi. Dahili işler Ozerinde 
Pek az malumatı vardı: 

-.Dahili siyasetten tamamen 
bihaberim. Nadiren elde ettiğim 
gazetelerden işlerin temelini 

i6stermiyen resmi babHlerden 
başka bir fey öğrenemiyorum . ., 

1 

1 

Bu günlerde kabineye ğirme
•i hakkındaki raporlar da inki · 

taa uğradı Oaa hayatından ı 
tr:lenınun olmayı öğretmişlerdi, . 
,,e. belki de memnundu. 

14
Burada bulunduğumdan do-

1•Yı çok memnunum. İradeyi 
İlahiye mülhak olmadıkça yeri

~iıı değiımcsioe taraftar deği· 
llb," 

b· Te9rini evvelde naip prensle 
ır milli kat yapan Çarla bir · 

likte Vatovaya gitti, Prense 
refakat eden başvekil prens 

liohenzollarn St. Pete'rsburg 
'efiriyle uzun konuımalar yap 

~: Rivayete göre günden gilne 
ır yük halini iktisap eden bir 

lbevkiden kurtulmak iste yen 
b•ıvekil naip prense Bisrnarckı 
baıvekil olarak tayin etmeıi 
ta,,aiyesinde bulunmuş. Mamafi 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay başkanlığının tcnsipleriyle Türkkuıu 

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

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına g-irmek isteyenler 
de aranacak belli başlı şartlar aşagıda ~österilmiştir. 

A - Türk olmak, anası ve babaın Türk ~ e Türk soyun· 
dan olmak. 

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

adresli vesika göstermek. 
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 netıce verdikten sonra 
manafı türkkuşunca 6deomek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer esas ve 
şartlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Orta 
okul, Lise ve Kültür direktörlerine, asskerlik ıubeleri baı
kanlarma, tilrk hava kurumu ile türkkuşu şubelerine gönde
rilen matbu broşürleri görebilirler. 

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

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek üzere Tür Hava kurumu 
şubelerine muracaat etmelidirJer. 

Yazan: PIERRE DOMINIQUE 

ması ve iki mihver dev· 
Jetiyle anlaşarak, Arnavut 

ftalyan kuvyetlerinin yardımiyle 
Makedonyayı istila etmesi li
zımdır. 

Yalnız Türkiye ile Romanya 
uyumuyorlar Böyle bir sarsıntı-

ya mfüıaade ederler mi ? İkisi 
de bilirler ki böyle bir hareke 

tin f'rtesinde aralarında bir kü
çük Bulgaristan ve batta bir 

büyük Bulgaristan değil, fakat 
italyanlaşmış bir B ... lgaristan bu-

lunacak, yani italyanlar Kara
denize inmiş olacaklardır. Esa· 

sen bu sarsıntı vuk11a gelemez, 
şu makul sebeple ki bırvatların 
lideri 8. Maçek zeki ve ihtiyatlı 
bir şeftir. Belgrad !arayı Yu
goslavyanın yegane büyüklük 

şansının şerefli bir fedaralizmde 
olduğunu henüz kabul etmedi 

diye bırvathr pire için yorgan , 
yakacak değildirler. 

Esasen bizzat bulgarlar da 
bilirler ki Almanya ile falyanın 
kollarına atıldıkları takdirde 
istiklilleri bir hafta meselesi 

olacaktır. Arnavutluk badi,eleri 
buna delildir. 

Çekoılovakyanıo işgali ve 
mazlum hali, Arnavutluğun it· 
gali, ltalyanuı içine düştüğü tabi 

vazi} et milletler üzerinde tesir 
yapmamasına imkan olmıyan 
müthiş mis llerdir. Onun için· 

dir ki, geç n marttaoberi Po· 
lonya, Romanya, Türkiye ve 
Yunanistan Fransa ve İngilte· 
reye teveccüh etınek suretiyle 
reaksiyon göstermişler, Holanda 
ile B~lçika da biribirlerine yak
laşmakda ve ~ İsviçre gibi - is· 
tiklallcrini müdafaaya hazır ol
duklarını beyan etmektedirler. 

Şimal memleketleri ise bita
raflığa sığı :t mışlardır. Bu jest 
Almanya ile bir saldırmazhk 
paktı akdini reddetmiş olan 
İsveç, Norveç ve Finlandiya ta
rafmdan daha pervasızca yapıl 
mıştır, buo .ı mukabil, sekiz gün 
mukavemet edemiyecek olan 
Danimarkada ve hiç. bir vechile 
harp sahası olmak istemiyen 
Baltık devletlerinde korkunun 
tesiri görüldü. Fakat aldığı şe
kil ne olursa olsn, her yerde 
reaksiyon olmuştur. Bizzat Yu· 
goslavya bile vakit kıczanmıya 
çal•şmışhr. 

Kısacası bütün memleketler 
telaşta ve itimahızdır. Alman 
akını karşısında açık olarak yal 
nız Macaristan görünmektedir. 

Avrupa - Bilhassa Orta ve 
Balkan Avrupası geçen 
marttanberi büyük bir endişe 
içindedir. Bıçağın kemiğe da
yırndığı hissi içinde yaşamak
tadır. 

r·-·- Abone şeraiti . ....... . 
; Yıllıa-ı her yer için b lira •• 
f Altı aylığı 3 Hradar. 
• ldare y.:ri: .tl,.ydında C. H. 
1 • 
İ P. Baıımeı;:ı. 

: ı.ıet~;·e alt yazıfar için 
! yazı işleri müdürlüğüne, ilin· 
l lar için idare müdürlutiint' 
i 'DÜracaat edilmelidir. ................................................ 

SAYI •5 €8 

Aydın icra ve iflas 
memurluğundan 

939/34 taşra 
Alacakla lzmirde balcı oğlu 

etem iflas masası 
Borçlu Müflis lzmirde tram· 

vay caddesinde 896 numarada 
ikamet eden balcı oğlu etcm 

Satılan mal : Aydın tapusu
nun mart 932 tarih ve 1 numa 
rasında kayıtlı yavla köyü ba
yır ardı mevkiinde tapuca 15 
daoüm ve aynen metre murab
baına çevrıli,inde 1 h ektar 
3735 metre murabbaıoda içinde 
irili ufaklı 140 adet incir ve 
15 adet palamut ağacı mevcut 
bahçenin tamamı 

Hududu Şarkan molla bayram 
bur alı tarlası, ~imalen mehmet 
zevcesi ve molla bayram, cenu
ben yetim ali ve hacı efendi 
oğlu mehmet ve ibrahim kılhya 
oğlu şakir veresesi, garben 
yavuz köyden ıarı mustafa oğ
lu mehmet ile çevrilidir. 
Kıyme ti Bu yerin ltamamına 

içerisinde mevcut 12 zeytin ve 
7 adet delice hariç olmak üze
re 375 lira kıymet takdir edil
miştir. Ve satışta bahçe içinde 
mevcut bulunan 12 zeytin ve 
7 adet delice ağacı dahil !de• 
ğildir. Müşteri yalnız incir ve 
palamut ağaçları ile yerine sa• 
bip o'acaktır. 

Satışın y~pılacağı yer ve 
giln ve saat Aydın icra ve if· 
lis daire!linda 1/8/939 tarihinde 
sah gilntı saat 15 de ve temdit 
artırması 16/8/939 tarihinde 
çarşamba günü ayni saatte ya· 
pılacaktır . 

1 - işbu gayri mcnkulfin 
artırm a ş a r t n a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 
939/34 No. dosya ile aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açık
tır. handa yazılı olanlardan faz

la malumat almak isteyenler, 
işbu fşartnameye ve 939/34 taşra 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanm teminat mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihindt.n 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbi~cleriyle birlikte memu
riyetimize bildiı meleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile Aabit olmadıkça ıatış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
ma ya iştirak edenler artırma 
şartname~ini okumuş ve lüıum
lu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlaı·. 

5-Tayirs edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan son
ra en çok artırana ihale edilir. 
.\ocak artırma bedeli muham

men kıymetin yüzde yetmit 
beşini bulmaz veya satış istiyc
nin alacağına rucbanı olan di
ğer alacakhlar bulunup ta be
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec· 
muundan fazla ya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki 

{ LUtfen ~vtrlnlz ) 



kalmak Dzere artırma on bet 
ınn daha temdit ve on beıinci 
rüon ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
ıatıı talebi dnşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimıe derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan fesholu· 
narak k,ndisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazta hemen on beı gün 
mnddetle arttırmaya çıkanlıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % S den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızlD 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

Bir gayri menkul yukarda 
gasterilen 1/8/939 tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve göderilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin ~unur. 67 

Çine belediyesinden 
Çine belediyesince 800 met· 

re ve iki inç kutrunda demir 
su boNsu alınacaktır. Muham
men bedeli beher metrHi 130 
kuruıtur. 4/Temmuz/939 salı 

günü saat 18 de ihalesi icra 
olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek 

üzere Cine belediyesine müra
caatları. 
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Aydın su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmeye konulan iş 
Horsunlu - Nazilli ıulama ka 

nalının 26+ 400 · 36+050 kilo· 
metreleri arasındaki sınai ima
latın inşaatı olup bedeli keşfi 
(48752) lira 17 kuruştur. 

8 - Eksiltme kapalı zarf 
usuliyledir. 

C - Eksiltme günll 10 tem
muz 939 tarihine rastlayan 
pazartesi günü • . at r 14,30 da 
Aydın ıu itleri dördüncü ıube 
müdürlüğünde yapı'acaktır. 

D - İıteklilerin şartname 
proje ve merbutatını Aydın su 

Doktor arkadatımı:ına adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları mutahat11aı) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Gliz hastalıkları mutahat1ıaı) 

Doktor Mulısin 
(iç baatahkları matabauıaı) 

Doktor Şeyket Kırbq 
Clntaal baetahklar mutahauıaı) 

Doktor MOnif Er111an 
(Kadın hHtabldarı mutabaaıaı) ~ 

•l 
Doktor Nafiz Yazgan tl 
Doktor Halil Gaıaydın (4 

,. ,.. ,.. ·~s~~~sQ'.m 
işler\ müdürlilğilode g6rebilirler 

E - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göre (3656) 
lira 41 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikuı al
mak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmeleri şarttır. 

F - Teklıf ' mektuplarının 
eksiltme gününde tesbit edilen 
saattao bir saat evv~l su işleri 
müdüriyetinde teşekkül etmiş 
olan komisyona verilmesi lizım
dır. 
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3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül Üzerine 600 sahife en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

• • 
Fiyatı 25 ·Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımeviınizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır ı 
C. H. P. Basım evi 

. .. ........................................ ~ 

t 

1 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 

Kitabın adı Yazan Fiyab : 

41 Aşkı memnu Halit Ziy1 Uşakhgil 125 1 
Sylevestre Bonnarın cürmü Anatole France 75 • 

~ Amok Stefan Sweig 25 f 
insanlar alemi Faik Sabri 150 1 

41 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 
Genç kızlara ev işleri lskeoder Fabrddin 30 
Çocuk şiirleri ,, " 30 f 
Çocuklara küçük hikayeler " ,, 30 1 
Sokak çocuktan ,, " 30 1 
Bahar hikayeleri Kenan HulOıi 25 f 
Ses mecmuası No 1 10 ı 
Türklük mecmuası No 3 30 
Yücel mecmuası No 52 151 

Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer • Osman Sezginer 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taahJ 
hn~uı gönderilir. 

Sağlık Yurd açıldı 

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

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

ıdllla ., 

6Ay ! 
Vade ile elbiSe • 

Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekl 
. terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz ! 

Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em· it 
salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- f 
mıza elbise yapılmaktadır. f 

En muteni biçki dikişle ve en özenişli provalarla milş- f 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. f 

Memurlarımızan bu fırsattan istifadeye koşacaklarını f s s 
umarım. 

...... 99••·.U 
Aydın Su işleri 

Dördüncü şube müdür
lüğünden 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

kanalının 23+ 400 - 26+400 
kilometreleri arasındaki sınai 
imalat noksanlaırının itmamı 
olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuliledir. 

C - Eksiltme günü 10 te
muz 939 tarihine te•adüf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 
su işleri dördüncü şube müdür
lüğünde yapılacaktır. 

K•drn ve erkek terzihanesi 
MuzRffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: Aydın 

--~ ~ 
O - istekliler şartname, pro .. 

je ve merbutatını Aydıo şu it .. 
leri müdüriyetinde görebilirler· 

E - Eksiltmive S!'irebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka" 
nun hükümlerine göre ( 1652) 
lira 97 buruşluk muvakkat te" 
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikası aJoıak 
üzere Aydın vilayetine müracaat 
etmeleri tarttır. 

F - Teklif mektuplarının ek" 
ıiltme gilnüode tesbit edilen ı•" 
attan bir saat evet ıu işleri 
dördüncü ıube müdürlüğünde 
teşekkül etmiş olan komisyon• 
verilmiş olması lazımdır. 
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