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Cümhuriyet Bayramı 
Bayram şehrimizde çok alakalı neşeli 

ve parlak bir surette kutlulandı 

· İtalya Ka~iDesinCle 
Faşist partisi umumi katibi ile tliğer 

bir_ çok nazırlar istifa -ettiler " -
, ~dın !'!erk~ı kazaıuaa b'ih 

Her Jıl oldup ıibi bu yıl da 
cDlllllmiyet itayramı ıeçen yıl
lard&a dua alikalı, daba Def· 
eli n dalaa ç.ok renkli, mbah, 
ı&di •• hareketli . bir pkllde 
kuthalanc:h. 
Cam•rteıi 2"1n6 kıpa, ıan'at, 

orta •• ilk mekteplerde 6gle
den e~el kouferaaı Ye tenhOr
ler tertip olunda. Sut 13 de 
ba,.amın bafladiğına dair Baı 
Vekilimizin nutakları radyo ve 
hop•rlörlerle ilan olunduğu za-
man dekoraı:fGD iti bitmif, ı•
hir baıtan baıa al ve beyaz 
reaklere bllrilnmiiş, yeıilliklerle 
bezenmit bir 2elin ı_ibi süıleu
mitti. ~ 1 

Belediyenin Parti ve Belediye 
alaniyle, vali konağı yanına kur• 
duğu kübik taklar çok ıade 
fakat çok >cazip ve manalı idi. 

Kibul reımi viliyette yeni
den- tanilll" ve tefriş olunan vi· 
lly.t> makamında yapıldı. Pro· 
toleol dahil olaaızevat salonda 
hanrlimıı b6fede arırlanıyor• 
larclk · _ 

cumhuriyet.- alaaıacla daha 
Hat•!>f claa itibaren ekıiüiz k'a· 
dın ulıe~ k&çii'ilndea en 

. . ..... . . --.....,. . ................. 
B.iilülilerimizden 
Tebrik telgraflanna ge'-'· 

· len-cenptar 
Etem Mendre Belediye reiai 

Avukat Nqet Allkor 
Halkevi reiıi Aydın 

C. Teıekkllr ve muhabbetle 
tabriJC ederim: 

I sm•t ı/ nönil .. 
B. Sabri Çıtak ~ Vali 

Aydın 
BWiiiukabele cumhuriyet liay

ramnu• kutiuları.t.1 ıaygılanmr:: 

T. B. . M. Reiai 
Renda 

Bay Etem Mendrea 
Belediye ve C ... H. P. reiıi 

Avukat Neşet Aklior 
Halkeri reisi Aydın 

C .. Bilmukabel., cümburiyet 
bayramınızı kutlularım. ı 

B. M.~. rei8İ 
M. A. Renad 

Aydın Yaliliiine 1 
Oaaltıncı yıl dönllm&n8 bft-

yük sevinç ve heyecan içeri· · 
ıinde idrak etmif bulunduğu- ( 
muz aziz ve bOyOk cumhuri
yet J>ayramıaı candan kutlu
lar ~vgilerimi ıunarım. 

C. H. e. genel ıekreteri 
Erzurum mebusu 

Dr. :A. F. Tüzer '
C. H. R. Viliyet idare heyeti 
reialiiine, Halkevi reialiğine 

Aydın 
Onaltıncı yıldöntimü bOyOk 

sevinç ve heyecan ı içerainde 
idrak etmit olduiunaz azizt. · 
cumhuriyet bayramını candan 
kutlalar, seytiler ıonarım. 

C.H.P. Genel sekreteri 
Erıurum mebuıu 
Dr. A. F. Tü~er · 

... ~ .. ~ "' . .._ ... ~ 

ihtiyarına kadar blitiin Aydın· 
lılar yer almışlardi. Yakın uzak 
kaylerden de bir çok kaylil yord 
daşlar türklin en b&yük gününü 
geçirmek Ozere Aydına toplan-. 
mıılardı. 

Merasim Haılamadan evel bir 
tayyaremiı alan nıerinde . gayet 
alçaktan m(iteaddit defalar geç-

' Ankara, 31 - Romadan ge
len haberlere göre ltalya kabi
nesine dahil nazır ve mÜsteşar. 
lardan yedisi ile genelkurmay 
başkanı ieneral Parsini . istifa 
etmişlerdir. 

Faşist partisinin katibi umu· 
·mtsi de istifa etmişıtr. 

,Genelkurmay başkanhğına· f\f 
rika ordu1arı kumandanı ren~
ral Graçyani taym edilmiştir. 

Maarif nazıriyle parti genel 
selcreterinin Almanyaya kartı 
senıpatilerile maruf oldukları i-
ıaret edilmektedir. ' 

. 
Bu : bldise Roma diplomatik 

mahfillerinde ehemmiyetle kar• 
. şılanmıştır. _ _.. 

lıtifan'n esbabı hakkında ma
t lümat yoicaa da keyfiyetin m0-
1 him olduğu ve bilhassa bugün~ü 
. tartlar içinde olm111 ayrıca e-
bemmiye~lidir. _ , .. 

Korporasyonlar nazırı, Maarif 
nazıra, mübadele Ye d8viz n~zırı 
Münakalit nazırı, Nafia nazıı ı, 
Genelkurmay baıkanı, Harbiye 
mtlateşarı, Hava mOste,an ile 
Başvekalet müsteşarı iatifalarını 

. Yermiılerdir. 

ti. Halkın ı (ldetli alkıt ve te
ıahürlerine kahraman tayyare· 
cileıimiz el ve başlariyle ıel4m 
Yeriyorlar, bu sahne alanı dol .. 
duran en aı 20 bin kitiyi b~
tiln bütiln çoıturuyor, alkışlar 
ve karııan (Yaşa, va rol) sesleri 
motör gilrültiUerini bast~rıyordu. ~::--::~-;:::::=::::~====~-- '. 1 

. 

Saat 10,20 de atılan işaret 
topiyl~ valimiz, yanlarında ko- • 
mutan ve parti vilayet idare 
heyeti reisi olduğu halde 'atana 
teırif sttiler ve boru ile verilen 
iıaret ve kıta komutanının" em• 
riyle aelAm vaziyetini alan· kalı· M 

raman ordu, c&mburiyetin ba-

Ticaret · Vekili Cezmi Etçin 
devamina bina~n istifa 

nisi Atatilrkfin bu muazzam e-
1 ıerini kendilerine emanet ettiği 
i rençlik ve halk safla.rını birer 
1 · birer dolaıarak bayramlar il 

kutlu)adılar ve tribilnleriae ıef-· 
diler. 

- Soau· 2 lacı 5ayfad• - • 

·----
4j Başvel<ilimiz. teb- ' 
rikleıe~ teşekkür 

ediyor 
An~na, 31 • - Baıvekil Dr. 

Refik Saydam, Cumhuriyetin 16-' 
ıncı yıl döDümü münasebetile 
yurdun her köşesinden gönde-
rilea tebriklere teşel<kürlerinin 
ve ka'rş1hlHı tebriklerinin ibli 
kına Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. a. a. 

Bir ·İngiliz hava 
filosu 

Şimali Almanyada mu
vaffakiyetli keşif JJçuş- . 

ları yaptı 

. 
Letonya arasında imza: 
lanan akalliyetler niub;. 

delesi anlaşması 
••• 

· Moskova, 31 - Dün Alman
ya - Letonya arasında imzalanan 
muabeCle de fU nokta nazarı 
dikkati celbetmektedir. 

Memlekett~n daimi olarak ay
rılacak her Alman 939 ıeneai 
kinuoevelin 15 inden itibaren 
Leton taliiiyetini kaybe.decektir. 

Letonya bükümeti Almanların 
hicretine mlltt' allik işlerin ted
viri için bir büro tesis edecek-
tir. Almanya da ayni teşkilatı 
vücude getirecektir. 

Muahede ta~dik edildikten ve 
Berliode yapılacak teatiden son
ra teımi bir mahiyet alacaksa
da Letonya şimdiden çahı~aya 
başl\yacaktır . a. a. 

~ 
Londra, 31 - loa-iliz ba~act · 

ı.k nezaretinin tebliği : J .• Finlandiya 
Dün gece İngiliz tayyareleri , ' 

bir a-rup halinde şimali "Alman- r Murahhas heyeti Mosko-
yadaki bava meydanları üzerin- · · vaya · hareket ediyor 
de ıeniş bir keşif uçuıu yap- Helsinki, 31 _ Finlandiya 
mışlar ve kıymetli · müşahedeler murahhai heyetinin Sovyet hü-
elde etmişlerdir. . kOmetile m'üzakerelere baılamak 

Tayyarelerimizden bir tanesi ' rızere yarın . akşam Moıkovaya 
gece yarısına kadar üssüne dön- hareket" edeceği resmen· · bildi-
memiş bulunuyordu. rilmektedir. 

Büyük Millet -Meclisinin açılması münasebetile halkı· 
mızın radyo ile müzakereleri takip edebilmeleri için 
bugiln saat 13 den ~ itibaren beleaiyemiz 'lara/ından ıelı
re elektrik cerganı f1erilect1ktir. 

.. eıee ...... 

Polonyanıiı ,. A.lmany~ ta-: 
rafından Hh.al<ın: l<abui 

• ı .... , 
etmıyor .. .. 

. i t " .,,. -~ 
v.,ınrton, 31 - Polon)'&..;1&• .. 

firi, Polonya arazisinin Alman· 
ya tarafından ilbaluuı ıayri 
me,ru bir hareket telakki etti· 
iini ve bu harelıeti keenle~ 
yekfin saydığı hakkında lallkll
metiniır bir notaıını hariciye 
nazırı Hole tevdi etmiıtir. , ~ . 

Dikili felak~tze-· 
' ~ ... 

deleri içirr 
Aydın Kızılay merkeıine · 

yapılan teberrular 
· Lira K . • 

66,4 16 Evvelki yekun .. _. -
5 00 Eczacı Ziya Enen \ 

10 00 Umurludan Ahmet Ça .. 
yırh Kızılay iubemiz.elıle • 

5 00 Umurludan Halit Ç~yırh. 
Kızılay ıubemiz elile 

- • 1 ' S 00 Umurladan Yahya Çayırlı 
Kızılay tubemiz elite 

S 00 U murludan İbrabimÇa~.ll~ 
Kızılay şubemiz elile~ 

5 00 Umurludan luan Çörllt " 
Kızılay şubemiz elil• 

1 00 Umurludan Mahmet Yal 
çın Kızıl~y f\!bemiı dile. 

~ 1 00 Uaıurludan İbrahim Et·~ 
· · koldat Kızılay ıubemiı 

1 ı·ı . e ı e ' Ju .- - • 
1 00 Umurludaa Mehmet Çe-\: 

tin Kızılay ıubemiz elile~ 
I 

7 00 Umurlu halkı tarafından 
60 00 Koçarlı nahiyesinden l• . 

kinci defa olarak Kızıl
ay ıubemi• elile j__.---

769 16 Yekau 

Kocırür"Ye ,lmamk6y ocak kon· 
ıreleri yapıl1D~br. .. 

Her i~i konıreda köy dUek· 
leri teabit edildikten> 1011ra yf• 
pılan ıeçimde Kocaıürden Jı
mail Altıataı, Mustafa Mutlu, 
Yeli Maraş, lmamköyDodan M.h· 
md Kaya, Hakkı Çimen, h>ra• 
him Bayrak ocak idare heyet
lerine seçilmişler ye burılardan 

L.man Altıntaı Kocariır. Meh
met Kay;a fmamköy Parti ocak 

reisi olmuılardır. 

'· ... ,,,o..... 1 •••••••••• 

Büy,ü~l~rıpıiz~- 1 
Çekilen tebrik telgrafları 

.. '· .J - y -· 

Yilce ismet ln6n6 Reiıi~umkur 

"z 
~o kar~ 

C111Dhariyetia .. .onaltıacı yıl 

d6nlmilDD idrak etmeWe 111e .. 

ut olan Viliyetim laalknnıı 
zatı d~Yletlerine karıı Hraal 
maı: b•ihlıldarile minnet Ye 

tllkraa duyiJJlarıaı arzeder· • 
"ken f alaıt . tebrik ye tuimle· 
rimia da kabul bayurulmaıını 
lıtirham ederim. 

A,.dın V aliıl 
Sa6ri ç__~ttılc 

it' f 

...~ .. Abclulllalik •• R•da 
80y0k Millet Mecliıi ıteili 

' • l An kar-& 

Aydın ••liıl 
Sa6ri Çıtak 

Sayı• B • .ı Refik· Sayda k· 
BDyllk BaıYekil • As\kara 

' Milletimiz" b•~bftytık .ıay-
ram r&alerioi yafatan b&yfik· 
lerimiıin yanı11da •e b•ı • arla 
bulana• zatı devletlerinı .,, .. 
liyetim halkı namına tebcil 
Ye tebrik ederken ıah•I tel> 
rilderimi de ıaraılmaz baih 
hiı~ ile aızedet tazim Ye 

hOrmetlerimi auD•fım. ı 
Ay~ "~liıi 

,l Sabri Çıt11/c,_ 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Bllyllk Drklnı harbiye relıi 

Ankara 
'\,."\I 

l\aluaman ordunua maıaf· 
fariyetile kurulan cumhuriyet 

J , • 

mile1111eıinba onaltıncı Jıl 
d6nllmihade .riliyetim balkı 

namına yilkıek ıahıiyetiDiıde 
orduyu hürmetle ael&mlıyarak 

•• -"!!' 

bayramı , kutlularken .. b11m 
namına da tebrik Ye taıia
lerimi aunarım. .. · 

Aydı• ~aUıt\ 
Sabri Çıtalı h 



, 
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Köycü gözügl" : · 
. • r 

y enipazar nahiyesini kaza Jı,erkezi 
yapmak . bir zarurettir ? 

. - ı- ---· 
Bozdoğan, bugünkil, coğrafi, 

iktisadi, idari, adli, askeri, be
ledi bakımlardan .kaza merkezi 
olmaktan uzakdır. :su tezi ileri 
ıürerken tetkik ve milşahedele
rimize ve bu kazanın kaza ol
m ~kta maruz bulunduğu noksan
lık ve kabiliyetsizliiine dayan
maktayız. Bir çok şabısların ·tid
detli tenkidine rağmen elli iki 
köyün köylDsü namı;.• bu tezi 
müdafaa v~ kabuİegirmek mem-_ 
leket hizmeti olması bakımından 
beni cesarete sevketti. ·· · 

Coğrafi bakımdan Bozdo
ğan kaza olamaz : 

Kazayı teşkil etmekte olan 
köyleri şöyle bir tasnife tibi 
tutabiliriz : 

1 - Bozdoğana y•kın köyler 
manzumesi, • Eymir, Kakkalan, 
Kamışlar, Yaka, Kazaİıdere, 
Haydere nihayet Amasya. 

2 - Beri taraftan, Ziyaretli, 
Araplı, Osmaniye, Kavaklı, Ye
niköy, Alamut. 

3 - Bozdoğan- uzak olan •Ve 
daha ziyade başka kazalara ya
kın bulunan köyler zllmresi, Bi
re11e1 Manamak, Deliller, hatta 
en, yakıoı İnebolu ki bunlar Ak-. 
çayın karşı yakasındoki köyler
den bir kısmıdır. Çoğu dağ köy
leridir. Bunlardan İnebolu kaza
nı~ en kalabalık köylerindendir: 
Ve Akçayın taşkın bulunduiu 
kıt gOnlerinde, Nazilliye olan 
imkan dolayısiyle coğrafi ba · 
kımdan daha elverişli bir du· 
rumdadır. Bircsse, Delil~r, Ma
na~ak . gibi dai köyle~i ise, 
Karacasu kazasına daha yak'ıiı 
bulunmaktadırlar. · 

4 - Altıntaş, Kemer, Ören
cik, Kate gibi köyler ise Muğ
lanın Kavakdere nahiyesine da
ha yakındırlar. 

5 - Y epazar nahiyesi köyle
ri ki bu zümreye dahi!, olan 

,, . 

köylerin sakinleri Aydına daha 
yakın bulunmaktadırlar. Zira 
Aydına işlem ::: kte olan müte
addit ~ kamyon ve otobüsler Ay· 
dınala Yenipazar arasında gün
de bir iki nakil vasıtası bulun-
durac"k durumdadır. Bu züm
reye 13 kadar köy dabildrr. 

Yol bakımından: 
• Yukardaki tasnife göre, ka
za merkezi ile köyler aras1Dda· 
ki muvasalayı iptidai ve daha 
ziyade tabii denebilecek basit 
yollar teminetmektedir. 
Ya~ipazar • Aydın yolu, Na

zilli • Bozdoğan yoluna oisbet
le daha işlektir ve iktiıadi faa· 
liyet bu yolde da keaiftir. K6y- · 
lerin ekserisinin dağlık yerler
de kurulmuş olmaşı ve Bozdo
ian köylerinin ekseriyeti azime• 
sinin dağlık köyleri teşkil eyle
mesi karşısında Bozdoğan Ye
pazara nazaran ı~ri bir vazi
yettedir. 

- Sonu JJar -

haİya ile Yunanistan ara
sında bir dostluk ve ade
mi tecavüz paktı yapılıyor 

Londra, 31 - Taymis gaze
' tesinin Roterdamdan aldığı bir 
haberde ftalya ile Yunanistan 
arasında yakında bir dostluk 
ve ademi tecavOz muahedesi 
'imza edileceği halCkında Berlin
de bir ıayia deveran etmekte
dir. Bu şayialara göre bu hu· 
susta ilk teıebbUsn İtalya yap-
mıttır. a. a. 

· Amerikada· 
Alman teşkilah hakkında 

tahkikat yapılıyor 
Vatington, 31 - Askeri ma· 

kamalın talebi üzerine Ameri
kadaki Alman tetkilitı hakkında 
tahkikat açılmııtır. 
. Müddeiumumi tetkilAt reisile 
muavinini 25 dakika isticvap 
etmiştir. Ciddi suçlar görülmüt 
olduğundan yakında takibata. 
baŞlanacakbr. a. a. 

RADY O 
' 
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ANKARA RADYOSU 

" ' 

3 - Bedriye - Kürdili hicaz
kar şarkı (Mıdrıptamı) 

4 - Boğos • Kürdili hicazkir 
şarkı (Güller açmış) 

........ ,_.. . 
1 1 

Atllm ......... ,. 
Büyüklerimize 

Çekilen tebrik telgrafları 
Bat tarafı 1 ncl Hhifede -

B. Faik Ôztrak 
Dahiliye vekili Ankara 

Cumhuriyetin onaltıncı yıl 
dönümü emniyet ve huzur 
içinde idrak eden viliyetim 
halkının büyük bayram· dola
yısile tükranla dolu tebrikle
rini anederken ıahsi tazim t 
ve tebriklerimin de kabuliinO f 
rica ederim. 

Aydın valisi 
Sabri Çıtak 

· 8. Fikri Tüzer 
C. H. P . Genel sekreteri 

Ankara 
Yüce partimize aanılmaz 

bağlılıklarını izhara vesile olan 
bOyük bayramı parti biiyllkle· 
rine ve ıayın mesai arkadaı 
larına viliyetim balkı ve 1ah-
11m namına tebrik eder zatı 
devletlerine kartı da ıabıan 
hOrmetlerimi sunarım. 

· Sabri Çıtak ~ 
Aydan v•lisi 

CUmburreiıimiz lımet lainü 
Ankara 

Ebedi Şefi~ yanında ve ya
kınında yılmadan ve bıkma
dan en çetin miicadelelere rö
ğüs gererek yarattığımı cnm
huriyetin onaltıncı yıldönOmO 
b•yramında, bliyük tark mil.: 
leliDin tam bir ittifakile ba· 1 f1mızda bulunan aziz milli Şe

l fimizi Halkevimizin sarsılmaz 
bağlıltk ve fGvenle taziz et
mekte buluaduiunu tebrik ve 
tazimlerimle arzeylerim. 

Hallievi ' reiıi Avukat 
· '* ' Neıit.r'Aklcor 
Sayın Abdolbalik Renda 

BOyUk Mıllet MeClisi Reisi 
· Ani.ara 

Aldığı isabetli kararlarile 
Tilrk milletine her feyi ve en 
aza istiklal .... cumhuriyeti 
babıeden BUyBk meclise on· 
albncı yıl .dCSnllmB bayramını 
kutlular, tazimler im izi arzey
lerim: 

Halk evi reiıi avukat 
Neı•t Akkor 

Sayın Dr. Refik Saydım 
Başvekil Ankara 

Bize iltiklil refah ıaadet 
ve ıeref getiren Aziz cumbu-

l riyeti mizin onaltıncı yıl dann
J l münil cumhuriyet Jıilkllmeti-

~ 
mize Halkevimin adına kut· 

i lular deı in tazimlerimizi ar-
1 zeylerim. 

utı • 672 
y 

Cümhuriyet Bayramı 
·Bayram şehrimizde çok alakalı neşeli 

ve parlak bir surette kutlulandı 
Bat tuaf1 birinci aahlfede 

Bu 11rada askeri mlizikanın 
çaldıiı i.tiklil marşına bütün 
okul talebeleri ağızla ittirak et
ti. Hdlkevi bandosunun çaldığı 
onuncu yıl martı da dinlendik
ten sonra reçit resmi baıladı. 

Tecbiıatı en ileri ordular a• 
ya11nda, intizam ve disiplini eş· 
ıiz, cesaret ve beaaletiyle tari· 
be harikalar yazan istiklal ve 
CÜJ?huriyetimizin bekçisi, dünya 
ıu\hilnün koruyucusu kahraman 
ordun~.ID geçişi meydanı doldu·· 
ran hf'.rkesin gururunu yükselt
ti, emniyet ve huzurunu artırdı. 
O ıırada Türk kadınının çeh
resindeki sevinç bu kahraman-
lan ben doiurdu~ diye gurur
landıkları, baba ve kardeşler 
bunlar benim kaıiımdandır diye 
iftihar ettikleri beliriyordu. 

Orduyu, ayni intizam ve mn
kemmeliyetle geçen ve sizden 
sonra bu şerefli safları biz dol
duracağız diyen erkek kız sanat 
ve ortaokul talebeleri takip et· 
ti. Onlardan sonra gelen kllçük
ler de daha sonra da biz varız 
demek fıtiyorlardı. 

Bi~ buçuk saat sllren geçit 
resmi SJ>C?rcularımızın muntazam 
geçişi ile nihayet buldu. 

Qileden sonra ıehitler anıta 
önllnde yapılan tarene istiklal 
mar9iyle başlandı. Viliyet, or
du,, Belediye, Parti, Halkevi, 
Spor, Hava, kurumu, Kızılay, 
KÔltOr, sanat ve okullarla, T i
caret odası namına abideye çe
lenkler konuldu, ilk mektep 
mOfettiti Fikret Baıaran halk 
kürs6ı0nden çok beycınh bir 
nutuk verdi. 

Gece, c8mburiyetin ilanı da
kikaıında saat 20,30 da cOmbu
riyet ~laaında büyük tezalıilrat 

1 Ay~İn sıtma mÜcadele 
reisliğinden: 

934 yıl modelinden olup Ay
dın 11tma mficadele reisliğe ait 
eıki Fort otomobili satılıktır. 
muhammen bedel 300 liradır. 

ı 8/11/939 da kati satışı yapıla· 
ca'ktır. lıteklilerin ·% 7,50 pey 
aliçeıile birlikte Aydın mınta-
kası sıtma mücadele reisliğine 
mOracaatları ilin olunur. 

26 1 5 (61) 

yapıldı. Bundan sonra alandan ~ 
anlerinde miizikalarla fener a
layları hareket ederek ıehri do.. -
laştılar. 

Belediye, Parti, Hava kurumu 
alanlarında, Parti ocaklarında 
müzikalar çalarak halk milli o· 
yunlar oynadı, Her taraftan fi· 
ıekler atıldı, çarkı felekler ya· -
kıldı. Parti tarafından hapiıha .. ' 
neye de bir takım çalgı günde
rilmiş hapisler eğlen dirilmiştir'. 

Saat 20,30 da Halkevi temsil -
kolu ( Radyofonik olarak ) ateş .. 
piyesini temsil etti.A Bu temsili . 
vali, Komutan, Belediye ve Parti~~ 
reisi refillalariyle birlikte Parti . 
balkônundan takip ettiler ve 
temıilden sonra baloda bulun
mak üzere Nazilliye gittiler. 

Bayram dtln ve· dün akşam da . 
ayni heyecan ve alaka ile devam 
etti. Akıam Halkevinde temsil 
kolu muvaffakıyetle ( Ceza· ka
kunu) piyesini temıil etti. 

Bu yıl, . cümburiyeti yaratan 
Ebedi ,Şefin yoksuzluğundan duy-· 
duğumuz acıyı, onun daima ya- ---: 

· nında, daima yakınında cümhu-
riyeti y6kselten Milli Şefimizi 
batımızda görmek ten duyduğu- , 
muz inan ve iÜvenle baıtırdık . . 
On beşinci yılı OD altıncıya u: 
laıtıran bir senede yapılan ve 
başarılanlar ise Kemalizm pre'D 
siplerinin bu giin olduğu · gibi 
yarın da ha hızlı ve daha P!\rlak . 
neticelerini göreceğimizi teba
rüz .ettiren hakikatlerdir. · ' 

Saat 24 de bayram bitip, lier 
kes evlerine dönerken bu iman 
ve enerjiyle gelecek yıl daha 
kuvetli, daha kudretli, daha çok ~
neıe ve sevinçle 17 inci yılı ya
ııyacağıç, kutlulayacağız azim 
ve imaoını tafıyo'rduk. -

ı ~ 

Osmtın Becerik 

lliri 
" 

Vilayet Daimi · En: · 
cüpıeninden : 

Memleket hastanesinin bir 
senelik ihtiyacı olan 70 ili 90 
ton kömür için 26/ 10/939 tarihli 
perıembe günü yapılan eksilt
mede talip çıkmadığından ihale 
9/111939 tarihli perşembe günü 
saat onbeşte yapılacaktır. 

DALGA UZUNLUGU 
1648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program ve memleket 

5 - Sadettin Kaynak - Ba
yati araban şarkı ( Dağları hep 
kar aldı) 1 

Halkevi reisi avnkat 
Neşet Akkor 

Mareıal Fevzi Çakmak 
Genelkurmay Başkanı 

Taliplerin % 7,5 teminat ak
çelerile Vilayet Daimi enclime
nine müracaatları ilin olunur. ,. 

saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
12.50 Türk müziği. (Pi.) 
13.30-14.00 Milzik (Küçük,or· 

keslra Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Becce - S erenad 
2 - J . St;auss·Bahar. sesleri 
3 Heioz Munkel· Kara orman 

polkası 
4 - Ziehrer - Aşık (Romans) 
18.00 Program. 
18,05 Memleket saat . ayarı; 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 
19.25 Konuşma ( Dıı politika 

hadiseleri) 
19.40 Türk Müziği 
Çalanlar: Vecibe, Fahire Fer 

san, Refik Fersao, Cevdet Çağla 
1- Okuyan Melek Tokgöz 
ı · - Kürdili hicazkar peşrevi 
2 . - Cevdet Çağla - Kürdili 

bica.zkir farkı (O yar bir gece 
reldi) .. - .· - -- . .. .. . . . 

6 - Cevdet Çağla • Keman ı 
taksimi 

2 - Okuyan Mefharet SağnalC 
1 - Ali Rifat bey - Suzinak 

şarkı (Kir etmedi zalim) · . 
2 - Latif ağa · Hicazkar ıar 

kı (Yoktur zaman gel) · 
3 - Cevriye · Muhayyer şar 

kı (Bahara bak gönül gibi) 
4 - Halli türküsü (Ay doğ-

du batmadı mı) . 
20.20 Temsil 

Ankara 
Milli rurur ve dayancımıı Çinenio bamitabat mahalle-

. olan kahraman ordumuza Halk sinde mukim iken tegayyOp e-
evimizin onaltıncı yıldönilmü den tekfur dağla sıtkı tuncer 
tebriklerini sevgi ve taı:imle- Çinenin hamitabat mahalle-

ı 
rimle arzeylerim. 1 sinden eczacı bamdi kızı biirmüz 

Halkevi reisi avukat 1 vekili dava vekili sadık vural 
Neıet Alclcor f j tarafından aleyhinize açılan bo 

20 50 Konuşma (Haftahlc pos· 
ta kutusu) 

21:10 Müzik "( Riyaseticumhur 
bandosu: Şef Ihsan Künçer 

22.00 Memleket saat ayarı 
22.~0 Ajanı, ziraat, esham, 

kambıyo - nukut borsaaı (fiyat). 
22.20 Serbest saat 

{ Sayın Ot. Fikri Tuzer 

1 

ıınma davasında bu baptaki bo . 

ı
l C. H. P. Genel sekreteri ıanma arzuhali ile namınıza da-

, Ankara vetiyenin ikametgibınızni meç 
Milli inkıl•p ve cumhuriye- bul bulunduğundan çıkaralmadı-

22.30 Müzik ( Ravel - Piyano 
için sol ·el. konsertosu - Pi) 

22.30 MOzik (Cazband - Pi) 
23.25-23.30 Yarmki program 

, ve. kapanıı · 

timizi yaratan Büyük Parti· ğı ve gazete ile il inına dair 
mızın büyüklerine onaltıacı 1 doıya meyanında mevcut vesa· 
yıl dönümünü Halkevli arka- ik mucibince lllzum görülmilt 
datlarım adına candan kut· ~ olduğundan tayin olunan 8/11/ 
lular, derin sayrılarımı ar- f . 939 çarıamba güoü ıaat 10 da 
ıeylerim. · l' Çine asliye hukuk mahkemesi-

Halkevi reisi aYUkat ne gelmeniz veya bir vekili ka-
Neıet Akkor nuni göndermeniz lüzumu ilanen 

. ......... _..,.._..-~ • ......,..........,. ~ t tcblii olunur, (72) 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden 

(74) 

Hususi idareye ait Bozdoğan 
kaz~sında Jandarma dairesi it
tihaz olunan eski medrese bi
naSİ!JID mülkiyeli. satılıktır. Ta· 

tiplerin 9/ 11/939 tarihli Perşen
be günü saat ' onbeşte vilayet 
daimi encümene · ve fazla mali'ı-. 
mat almak istiyenlerin her gün 
daimi encümen kalemine müra• 
caatları ilin 9hmur. (73) 

lmtlyaıı sahibi ve Umuıut Netrlyaı 

Müdürü ı Etew MenllrH 
Baaıldıl• ye r 

~ -H · P lle aı••"'' 


