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Ağızlar 

Ve kulaklar laf avına 
çıkarsa 

ispanya iç harbı Yeni partililerin 
kabul töreni 

Şu sıralarda, ağız gazeteleri• 
nin korkunç bir tiraja çıktığını, 
hep farketmişsniıdir. Koca kep• 
ç~lerle laf kaynatılmakta ve 
agız gazetelerinin başmakale
le~i, fıkraları, polemikleri, hi· 
kaye ve rivayetleri biribiriyle 
çalışmaktadır. Matbaa tarda ba-

F rankistler Barselonu kuşattılar 
Dün akşam saat 20 de, evi· 

miz salonunda partiye, merkez 
ocaklarından yeniden k aydedi 
len 24 partilinin, kabul tören· 
leri ilbay ve Parti Başkanımız 
Özdemir Gündayın başkanlı· 
ğında yapılmıştır. 

Şiddetli bir şehir muharebesi devam ediyor 

Ba• se'on, 21 - Fıankist kuv· 
vetleri önlerinde motörlü kuv-

ılan gazetelerin veı mekte ol
dukları havadisler yahut çıkar
dıkları havadisler yahut çıkar-
dıkları rh·ayetlcr· k d h , ço a a 
mufassal ve helmeli laf aşları 
kaynaktan ag"' ız t 1 •• gaze e erıoın 
yaydıkları yanm Ja 11 d 
kalır. sa e suya,, 

' vetler ve tanklar o!duğu halde 
dört noktadan Barsel<in şehrine 
şiddetli bir taarruz yapmışlar
dır. Motörlü bir Frankist kolu 
önünde altmış tank olduğu hal
de Barselonun ilk evlerine ka· 
dar yanaşmış ve şiddetli bir 

ateşle karşılaşmıştır. Tankların ' 

yirmi tanesi şimalden çevirme~ 

ğe muvaffak olmuştur. Muba~ 

rebe devam etmektedir. Şenirde 

mukavemet için hummah bir 

hava esmektedir. Umumi sefer

berlik şehrin çehresini değiş

tirmiştir. Kadınlar ellerinde er-

. Ajans, dünkü Ulusta iki tek
zıp neşretmek mecburiyetinde 
kal~ı .. ~iri?den anladık ki Maliye 
Vekılının ıstifası ve hunu takip 
edecek olan bazı d .... 'kl'kl d'... . egışı ı ere, 
ıgerınden öğrendik ki, Alman

yadan alı 
nan vapurların şartna-

m~~e uygun olup olmadıkları 
DoKtası ha · · d k . rıcın e i işlere d11ir 
neşrıyat y 1 'd . ' a an ır, Eğer bu neş-
rıyat ile .. 
h .. ' agıı gazetelerinin da-
l a. once anlatmış oldukları ~ey
.:lrı karşılaştırırsanız ya1an'ın 
o çüsü h k 1 

b' a kında, asıl o zaman 
ır fıkir sahibi olursunuz. 
Ve işin hazin tarafı şurada ki, 

mat.~?a.da basılan gazetenin 
dedıgını ajansın kısa bir tel
~rafile yalanlamak kabil oldu
gu halde, ağız gazetesinin ateş 
ve yangın bulaşmasuıdaki sürat
le yaymıya muvaffak olduğu 
yalanın peşinden yetişebilecek 
ve yalan olduğunu isbat edecek 
elde hiç bir vasıta yoktor. 

Bundan başka, havayı bulan
dıran . yalan havadis neşreden, 
devletın şeref ve it.ıb 

arına za-
rar veren bir gazeteyi b 
Ç k d ve unu 

ar; na amı yakr lamak d . 
mümk" d- uma 
1 .. un ur. Fakat a~ız gazete-
erının ne matbaalarım, ne imti

y_az s ahiplerini ne de başmuhar· 
rı:. ve muhbirlerini ele geçirme~ 
mumkü d" .. n ur. Mukemmel bir as-
yalılık te kniği ve bizans ahlak 

g?~ü!ü ile saati saatine ve bir· 
hırını kov ı k w . a arcasına çı an agız 
gazetesı çünkü, her saf vatan-
~aşta, kendi gönüllj müvezziini 
ulmaktadır. 

. Ağız gazetesine karşı da ted 
b~r ?lmak, elbette kabildir. Ta· 
bıatıyle b l 'd ' un arın ı arehaneleri-
ni b k·· :smıyn imkan yoktur Çün-
~ boyle bir şey me\·cut değil· 

~ır .. Bunların mevcudiyetleri esi

~· d~ır mevcudiyettir. Hava gi
• ı. ıdr .kve havadadır. Şu var ki 
ıyı ı kat l v , 

1 • . 0 ununca, agız gazete-
erının hac: h . 1 ki .,.mu arrır erini yahut 

m:ra 
1
• ':e iştahlı muharrir ve 

muvezzılerıni t esbit et k k 
d .. l me o a-

ar guç o masa gerektir. Bun· 
lar ekseriyetle her h . b' 

' angı ır 
mese~e hakkında işe safça bir 
sual ıle başlıyarak arkasından 
tomar tomar malümat ve çu 1 
çuval rivayet ve iddia dök:~ 
ler. Bazan da, sual sormıya da 

İtalya Yugoslavya görüşmeleri 
Tuna politikasının hedefi Almanyan1n daha 

cenuba yayılmasına mani olmak imiş 

Belgrad 21 - Havu ajansı- görüşmeler hakkında Havas 

muhabiri bildiriyor: ajansının bildirdiğine göre İtalya 
Stoyadinoviç ve kont Ciyano Belgratla Budapeşte arasında 

görüşmelerinden anlaşıldığına gö- bir yakla~ma temini için elden 
re Tuna politikasının ba~ hedefi geleni yapmakta ve görünüşe 
orta Avrupanın doğu cenubuna 

nazaran Belgrat, Macar ckalli
dogru Almanyanın yayı\masına 
mani olmaktır. yetlerine kültürel mahiyette 

Belgrad 21 ( A.A.) - Yu- tavizlerde bulunmağa muvafa-

goslavya başvekili Stoyadinoviç kat etmekte isede Macaristan 
ile İtalya hariciye nazırı arasın- lehinde her dürlü hudut tashihi 
da Belgratda yapılmakta olan fikrini reddeylemelitedir. 

Edirne _ _. __ 
Kız ve erkek talebe 

yurdu 
Ankara 21 - Trakyada 935 

senesinde açılan orta kız ve 
erkek talebe yurdu bütçesi ma
halli kaynaklardan ve Türk 

maarif cemiyetinden tt min olu
nan para ile 18 bin lirayı, ta
lebe mevcudu da 180 i b lmuş
tur. 

Önümüzdeki ) ıl da alınacak 
tedbirlerle orta tahsile devam 
imkanından mahrum bir çok 
)'Url çocukları o ta tahsil im· 
kanını bulmuş olacaklardır. 

lüzum görmi) erek ve bahsin 
ucunu girdikleri mecliste hazır 
b.uldu~ larında!l, hemen işe giri · 
şırler ve bir çok isimler zikre
derek, sizi insanlığınızdan utan· 
dıracak sözler sarfederler. 

• 

Bu gibi adamları dinlt memek 
insan haddizatında meraklı ve 
mütecessis bir hayvan olduğu 
için, güçtür, fakat mümkündür. 
Fakat bunların söylediklerini 
başkalarına söylememek pekala 
kabildir ve birincisinden daha 
kolaydır. 

Bu gibi ağız gazetelerinin ha
rıl harıl okunduğu bir meclisi 
tetkik ederseniz, bu kadar de
dikodunun ancak ça maşı rcı ka
dınların bir toplantısında yapı
labileceğini - o da nazari ola
rak - düşüoiirsünüz. Çünkü bel· 
ki o kadıncağızların lüle lafları 
daha çabuk biter ve söyledikle-

İngilterede 
-+-

Tedhişçiler tirenlere sui
kast yapıyorlar 

Londra 21 Li verpole giden 
tren İnsviçin cenubundan ~e
çerk.:n vagon camlarının ikisi 
bomba ve mermi parçalarile kı

rılmıştır. 

Şiınali lr landa dahiliye nazırı 
Belfastta yapılan suikastlar 
hakkında İngiliz makamlariyle 
görüşmek üzere Londraya gel
miştir. Bu vaziyd ciddi telakki 
ed.lmek tedir. 

Bin kadar muavin polis se· 
ferber edilıniştir. 

rinde, muhakka~ , fena hi·sio, 
fena düşüııcenin ve kötü niye
tin hiçbir müdahalesini göre

mezsiniz. 
Dü!lkü ajans tekziplerini oku

duktan sonra, karş mıza hemen 
her yt rde çıkan ağız gezetele· 
rini ve bunların birinden kirli 
başmakalelerini hatırlamamak 
kabil olmadı. 

Şimdi soruyoruz: Bu cem yet 
bizim cemiyetimiz değil midi.? 
Kendimizi ne kadar az kontrol 
etmemiz mesuliyet hissinden ne 
nisbetre tecerrüt etmemiz la 
zımdır ki, bu işi tahammül edil· 
haddine gc tirmişizdir ? 

Bırakalım, bunun çirkin ve 
kirli tarafın. Fakat hep bir a
rada tesbit edelim ki, bu hal 
bir cemiyet için, vücuda saldı
ran mikrop kadar tehlikelidir. 

Burhan BELGE 

kt kleri askere yazılmağa da\·et 
edeo levhalarla cola~maktadır. 
Levhalarda aynen şu ibare ya
zılıdır. " Erkekler istıhkamlara, 
erkekler cepheye, kadınlar fab· 
rikalara ,, bandolar alayların 
önlerinde çalmakta kadınlarla 

dolu kamyonlar erkt..kleri vazi
feye davet etmektedir. 

Royter ajansının muhabiri 
Frankist makamları Barselonun 
pek yakında düşecegini beyan 
ettiklerini bildirmektedir. Sa· 
ragos şehri Barselona külliy~tli 
erzak ve bin gönüllü göndere· 
ceğini bildirmiştir. 

ilbay ve Parti ba~kanımız, 
yeni partililerin ayrı ayrı elle
rini sıkarak tebrik etmiş ve 
kendilerine memleket işleri ıde 
başarılar dilemiştir. 

Törende bir çok partilide bu
lunmuştur. 

-·+- -
C. H. P. 

Cuma ocağında toplantı 
Bu gece saat 20 de C. H. P. 

C uma ocağında umumi bir tJ:>p
lantı yapılacak , e bu toplantıda 
Belediye reisin.iz B. Etem Mend
re;; bir konuşma yapacaktır. 

Deve g ·reşler·ne 
ba landı 

Halkevimiz sosyal yardım 
şubesi menfaatine tertip ed imiş 
olan büyük deve güreşlerine 

saat 14 de Cumhuriyet meyd .. nı 
yanındaki sahada başlanm ıştır. 

Güreşe civar böy ve nahiye
lerden büyük hir kalabalık kit
lesi iştirak etmiştir. 

Düukü güreşlere mülhakatın 
pek çok namlı pehlivan devde
ri iştirak etmişlerdir. 

Bugün yine ayni yerde yapı · 

lacak olan deve güreşinin da
h:ı heyecanlı ve alakeıh olacağı 
hissedilmektedir. 

Bugünkü güreşe daha başka 
yerlerde güreşe iştirak edip te 

netice &ı l ;ımıyan tülüler de işti· 
rak edl cekler ve dün giireşen 
tülül rle kar şılaşıp netice ala
caklardır. 

Bugünkti güreşte, baş orta ve 
ayak trılüler be'li olacak ve 
bunlara mükafatl ' r verilecekti ... 

~~~'---~~-:-•'---~.,----:-~~~~~ 

ŞEHiR CİVARINDA 
bataklık yapan sular 

kurutulacak 
- >=t=-= .. 

S t na mücade'e ı ei iı dok-
tor Abdürrabim Baylcı.v ile mer 
kez mücadele doktoru Ziya işeri 
ve belt!diye reisimiz B. Etem 
Meudres dün şthir civarında 
bateklık yapan ve şe1ir halkı
nın sıhatine zarar veren su 
birikintilerini gözden geçirmiş
lerdir. Öğrendiğimize göre hu 
bataklıkların kurutulması için 
iki daire tlbirliği ile çalı· 
şacak ve icap eden tedbirleri 
hemen alacaklardı. 

Ha.vattan sesler: 

Askere alınanların 
Ailelerine yardım 
Talimatnamesi 

. - : ~-

D .ı hiliye Ve'taleti hazer ve se

fe rde as!<cre alınan erlerin ro l. · 

avenete m·Jhtaç ailelerine yapı

lacak yardım hakkında bir ta

limatname hazırlamaktadır. Ta· 

limatname bu yaı dımdan kimle

rin istifade edebileceği ve yar· 

dımın şe~li hakkındaki esasları 

tesbit edecektir. 

.Bir " Tenkit,, miinasebetiyle ! 
---------------------------

b 'f l · k b l ve ı'fa ve tam maAnasile yapılmaz ve 

Has i vazı e erı a u 
h kk d k bu en n . .,,zı·k bir intilcadın en edenler a ın a, a c l ve ' " , 

yanlız şü t ran hissi beslenir.. yumuşak ser~enişlerile tahlil 
Bilhassa, memL ket nam ve edilmek ish~nildiği zaman, yer-

he!i!abına derbüde olunan ve en siz bir hücuma kalk!şılırsa, işin 
küçük maddi bir mukabelesi ol- değil şükranı, tazimi, tekrimi 
mıyan vazifeler karşısında ise ve hatta ~adece tabiiliği bile 
bu şükran hissine bir ele tazim k almaz. 

Arkadaşların tenkitlerini hür· 
ve tekrim borcu inzimam eder. metle kabul etmelidir. Çünkü 

Karşısındakilerden bunu bek· arkadaşların, tenkit ettiklerine 
liyen, beklemekte yerden göğe hürmeti vardır ve bir zamanlar, 
kadar hakkı olan ferdgat:ı ada- onları, yine ayni sütuola!~a 
ma düşen vazife de, derühde bihakkın muvaffak oldukları ıçm 
ettiği işin hakkını vermektir. alkışlamış ve göklere ~t~~0ştı. Yoksa, alınan vazife; hakl<ile 
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Birinci Köy Ve Ziraat 
Kalkınma kongresi 

-11-
Ziraat sanatları 

Konservecilik temennileri : 
1 - Aile konserveciliğini 

köylere kadar yaymak ve bu 
hususta yapılması gerekli işler 
için tedbirler almak. 

2 - İhracatta konserve te· 
nekelerini formalite zorluğuna 
meydan vermeden (kabulü mu
vakkate) tabi tutmak. 

3 - İhraç edilecek meyva 
konserveleri için ucuz şeker te
min etmek. 

4 - Bütün konservelerde 
normu bir nizamname ile tesbit 
etmek. 

5 - Konserve saoayiini mu
amele vergi~inden muaf tutmak. 

6 - Konservenin h. tihlakini 
artırmak maksadi e: Broşör ve 
matbuat neşriyatile konservenin 
faydalarını izah edici propağan
da yapmak, vitamin bozukluğu
na · dair yapılan fena propağan· 
daları çürütmek için ilmi tetki· 
ke müstenit rapor neşretmek, 
mektep kitaplarına konservenin 
faydalarını gösteren bahislerin 
ilavesiyle konserve sevgisini u· 
yandırmak. 

7 - Ordu teşkilatında, leyli 
mekteplerde, re ıımi müessese 
ve hastahanelerde sarfiyat te
mini için konserve istimalini 
tamim etmek. 

8 - Avrupada olduğu gibi 
diğer sanayi mamulatı ile bera · 
ber sergilerde, ziraat sanatları 
arasında teşhir etmek. 

9 - Kutulara konulan lastik 
contayı gümrüksüz idhal etmek. 
10 - Prim vermek suretiyle 

konserve ihracını teşvik ve bu 
suretle konserveciliği himaye 
etmek, Türkiyenin diğer ürünle· 
ri gibi ticaret muahedelerinde 
konserve ihracını nazarı dikka · 
te almak. 

11 - Konserve için nakliye 
tarifelerini ucuzlatmak. 

12 - Mamulatın sıhhi şartla
ra göre yapılmasını sık sık 
murakabe etmek. 

13 - Satılan domates salça· 
\arının şehir piyasalarında kutu 
içinde ölmalarını temin ve da
ima kontrol etmek. 

14 - Meyveciliğin inkişafına 
yardım etmek maksadile mey~a 
konserveciliğinin tamimi ve ih
racının tezyidi için ucuz olan 

meyva He pahalı olan şekerin 
muvazenesini bulmak, ihraç edi
lecek meyva konservelerinin 
muhtelif şeker resimlerini indir: 
mek. 

15 - Sebze ve meyva konser· 
velerini hazırlayan amele ziraat 
işçisi gibi olduklarından bunla
rın da çalışma saatlerini ziraat 
amelesi gibi tanzim etmek ve 
istanbulda da mesai fazlası 
için % 25 ücrete tabi tutmak. 

16 - Oltu, Tortum ve Yusuf 
eli kazaları arasında münasip 
bir mahalde konserve imalatha~ 
ne veya fabrikası kurmak. 

Şarapçılık : 
1 - Bursa, Nevşehir, Tokat 

ve İzmirde şarapçıhk üzerinde 
c~lışan ve örnek olucu mües· 
seseler kurmak. 

2 - Şarapçılık yapan ve ya· 

pacak olanlara kurslar açmak. 
3 - Memleketi üzUm çeşit· 

leri içinde şarapçılığa el verişli 
olanlarını tesbit etmek. 

4 - Şarapçılık neşriyatında 
bulunmak ve eleman yetiştirmek 

5 - Şarap inhisar resminin 
asgari hadde indirilmesi için 
teşebbüste bulunmak, kontrol 

ve muamele iş)eriııi basitleştir

mek ve şarapçılık için mUıtakil 
şarap kanunu hazırlamak. 

6 - Şarap kooperatifleri 
kurmak. 

Şıracılık : 
1 - İyi kalite elma, porta

kal ve üzüm sırası elde ederek 

bu meyva çeıitlerini kıymetlen· 
dirmek. 

2 - Elma ıçın Kastamoni 
ve Niğdede, portakal için Dört 

yol ve Antalyad•, üzüm için 
Bursa, Ankara, Tekirdağ ve 

İzmirde yapıcı ve örnek olucu 
Devlet müeıseseleri kurmak. 

3 - Teknik işlere vakıf ele· 
man yetiştirmek. 

4 - Halkın bilgisini artırmak 
için kurslar açmak ve broıörler 
neşretmek. 

5 - Şıra istihsaline elveritli 
meyva çeşitlerini tesbit etmek. 

• 
6 - Dış piyasalara yapıla-

cak ihracat için müscahsillere 
prim vermek. 

7 - Şıra ve pekmez sanayi· 
ioin inkişafına aid esasları temin 

etmek. 

Biracılık : 
1 - Bira resminin tenzili 

için teşebbüste bulunmak. 

2 - Bira fiyatlarını ucuzlat · 
mak. 

/spirtoculuk 
1 - Çiftlik ispirtoculuğunu 

tetkik etmek. 
2 - Benzinlere ispirto kat· 

mak işini bir an evvel hallet
mek, 

Sirkecilik 
1 - Memlekette tabii sirke 

ıaoayiinin inkişafı ve sirke ru· 

hunun bu sanayide kullanılma
ıı için tedbirler almak. 

2 - Sirke kurmaya ait ka -

yıt ve muameleleri kolaylaıtır· 

mak. 

Ekmekçilik ve değirmenci
lik : 
1 - Değirmenciliği ve köylü 

elimeğini islah etmek için An
karada bir ekmekçilik ve de

ğirmencilik mektebi açmak ve 
bu mektebe bağlı olarak bir 

tecrübe değirmeni ve fırını kur
mak. 

Fıçıcılık : 
1 - Ziraat sanatlarının her 

şubesinde kullanılması zaruri 

bir ihtiyaç olan fıçının temini 
maksadiyle bir fıçı sanayii kur· 
mak. 

Küçük el sanatları : 
1 - Köylerde küçük el sa· 

/ 

nallarını teşvik etmek için bu 
sanatlarla iştigal edeceklerin 

kazanç vergisi almamak. (Çift· 

çi malzemesi yapılması ve ta
miri.) 

AYDIN 

ÇOCUK VE TERBiYE: 

Kıskançhk 
Yazan: Ali Karni Akyüz 

Bundan evvelki yazımda ail~ 1 kere için için üzülerek şahid 
disiplininden bahsetmiştim. Ço- ohnuşlnrdır. Siz onun dik kat 
cuk terbiye~i bakımından büyük ettiğinin farkında bile olmıya· 
rölü olan bu disiplin sade ço· rak binbir çeşid ~sözlerle küçü· 
cukların ebeveynine hürmet ve ğu nazlandırmış, hatta hırsınızı 
itaatini temin etmekle hedefine · alamadığınız iç;n belki de onu 
varm1ş olamaz. Onun hedefi sıkı sıkı bağrınıza basıp ağlat-
ailede umumi bir ahenk vücuda mışsınızd1r. Her türlü ihtiyat 
getirmektir. Kardeşler, kadeş bududlarını aşıp taşan çılgın 
çocukları gibi kandaşlık bağının sevginizin bu gibi alametleri o· 
bir araya getirdiği aile efradı nun gözünden kaçar mı? O za· 
da aile disiplininin zoru altında man kendisinin nasıl yakadan 
karşılıklı sevgi ve saygı duygu• atılıp ihmal edildiğini, nasıl 
lariyle mütt:hassis olacaklardır. ufaktefek suçhrı için azarlan· 
Tabiat esasen onların kalbine dığuıı, hele ucu küçüğe doku-
birbirine karşı bir sempati koy- nan dikkatsizliklerinin nasıl ci-
muştur. Aristonuo vaktiyle de- nayet telakki edildiğini ve bü· 
diği gibi onlar ayrı, fakat ayni tün bu hallere sebeb " k"lka 
hamurdan yapılmış luzuvlardır. bebek!,, diye guya zemmedilen bu 
GeçimCJizlikleri esaslı değildir. yeni misafir olduğunu anlamaz 
Şimdi bozuşur, şimdi barışırlar. mı ? Artık siz onu yapma söz-

Kardeşler arasında ahenk ol· lerle istediginiz kadar tatmine 
sun istiyorsak küçük yaştan iti- çalışın ! O, bunların hiçbirine 
haren yapacağımız telkinlerle aldanmıyacak derecede cin fi. 
onları şu hedefe doğru yürüte· kirli ve aldanmadığını yüzünüze 
ceğiz : Küçükler büyükleri say- karşı belli etmiyecek kadar da 
mak, büyükler küçükleri kor~- incedir. naüktir. Fakat içlenir. 
mak, biribirine yardım etmek Tarihin en sinsi! facialarını ya-
egoist olmamak, kardeşinin da· zan kıskançlık mikrobu o ma· 
marına basmamak, hoşuna git· sum kalbe girmiş, onu kemir-
miyecek şeyler yapmamak filan. meğe başlamıştır. Hem bir kere 
Daha küçükken onları buna üremeğe öaşlıyan bu mikrobu 
alıştırabiliyor musunuz ? Sonra öldürmek de kolay değildir. O-
hu yüzden rahatsız olmazsınız. nun için elimizdeki telkin kuve-
Tabiat bu işte sizin yardımcı· tinden istifade ederek körpe 
nızdır, ruhlar üzniode bu mikrobla 

Farkında değil misiniz ? Ara- mücadeleyi kendimize iş idine-
larında böyle bir ahenk olmı- ceği~. E~inmezsek ve meydanı 
yan ailelerde bile, çocuklar bir- boş bırakırsak bu ltötü duygu 
birile ne kadar kavga etsel er onda yerleşir, itiyad halini alır 
işe bir yabancı karışınca hemen ve bütün hayatı bu duygunun 
birleşiverirler. Mesela kendisi kemirici tesiri altında kalır. Va-
küçük kardeşinin canını çıkarır kıa insanlık aleminde büyük bir 
da ne haddine yabancı bir ço· değişiklik olmaz. Milyonlarla sa-
cuk ona el uzatsın, bir fiske yılan kıskançlar ordu,una bir 
vursun ! Kardeşinin e-n büyük ferd daha yetiştirmekten ne çı-
müdafii kendisi olur. • kar ? Fakat (pedagoji) nin bu 

Yalnız kıskançlık' meselesinde ihmalinden öt~de ( sosyoloji ) 
tabiat bu yardımını esirgiyor ve ( moral ) mütees~ir olur. Çün· 
ve bilhassa büyüklerin küçük· kü ne yazık ki ( Habil ) ile 
leri, kızların birbirini ~ukanma· ( Kabil ) efsanesine kadar be-
ları fıtratın bir kaidesi gibi rrö- şcrin t arihi derinliklerine kök 
runuyor. Bununla beraber o · u salan bu kemirici duygu ananvi 
fitillendiren gene en ziyade bi l bir verasetle garize halini alan 
ol~ruz. Aile içinde küçükler da - itiyatlar sıra<: ına girmiş, cihanın 
ima çok sevilirler. Dünyaya ) e.- her tarafında az çok... hatta 
ni gelen yaramazla herkes ç k azdan ziyade çok kendini gös-
meşgul olur. Ondan evvelkin:n tı: rmekt ı! bulunmuştur. Hamidio: 
pabucu dama atılmıştır. H• tta ' En tehlikeli maraz garazdır. 
bunu çocuğun yanmda da ~ öy- Mı raile ifade ettiği duygu da 
lemekten çekinmeyiz. Halbuki bundan başka birşey değildir. 
o, hakiki manasını kavrıyama- İrade ku vvetini çok defa felce 
dığı bu üç kelimenin kendi ço- uğratan bu miistevli mikroba 
cukluk hayatı için bir idam k ~- karşı umumi bir S l ferberlik ilan 
rarı olduğunu sezmekte gecik- edilseydi veri vardır. Faraziyet 
mez ve çocuk ruhu bu haksı z- bu ya! Bence tahşid olunacak 
lığa karşı isyan eder. Her:<esi umumi irade kuvvetleri milliyet 
bu kadar zahmete soktuğu hal· ve insaniyet silahlarıoı kullana· 
de gene el üstünde tutulan edeb- rak birinci safta ( egoizm ) ile 
siz yumurcağa diş biler. Bunu çarpışacak, her ferd ( kelimei 
herkes bilir. Bildiği için yeni şehadet) getirme gibi dilile ik-
misafirle eskinin arası açılmasın rar ve kalbile iman ederek: 
diye onun aleyhinde, berikinin "Ôn\!e sen sonra ben,, deyinciye 
lehinde ba ~ma kalıp sözler söy· kadar bu harp devam edecek-
lenir ve çocuğa üstelik bir de- tir. Egoizmin altrüvizme mağlup 
dik odu çeşnisi verilir. 

olduğu gün harp. kazanalmıştır. 
Halbuki o, bu yapmacıklara Bugünün çocuklarını böyle lı a· 

kanmıyacak kadar kurnazd r. 
zaeırnk yarının toylarını, öbür 

Biz ise o sözleri bilhassa kendi-
leri için söylediğimizi belli ede- günün gençlerioi,!daha öbür gü· 
riz. Sözlerimizin tesirini görmek nün olgunlarını kazanmış oluruz. 
için manalı manalı yüzlerine Bugün kardeşini kıskamamağa 
bakarız. Hiç 0 şeytan yaramaz- al ışan ev çocuğu yarın mektep, 
lar, çüDkü onlar küçüğe karşı öbür gün meslek arkadaşım da 
sizin asıl içinizden gelen, ruhu- kıskanmıyacak ve dünya r t ka-
nuzdan kopan samimi sevgilere, betine karşı milli hislerine sa-
şımartıcı ıaklabanlıklara kaç dık kalan Türk çocuğu fakat 
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1 RADYO 1 
22/1/39 PAZAR 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Proğram. 
12.35 Müzik ( küçük orkestra 

şef : Necip Atkın ). 1 - Fritz 
Köpp • Yaz akşamı süit. 2 -
Osman Perez Freire - Ay ·ay• 
ay .. serenad. 3 - Ralph Be· 
ııatzky - Bebekler perisi • fili· 
minden • Neş'eli. 4 - Ralph 
Benatzky - Grinzinge bir daha 
vals ( yim şarkısı ). 

13.00 Memleket saati, ajans 
meteoroloji haberleri. 

13.10 Müzik ( küçük orkes· 
tra devam ). 5 - Franz Lehar 
Eva operetinin valsleri. 6 -
Carlo Khomsen • Dua. 7 -
Hans Schneider - Tirol dağla
rının halk şarkı ve dansların
dan - potpuri. 8 - Cari Rydahl 
Melodi. · 9 - J ohannes Brahms 
Macar dansı No. 3. 

13.45 Türk müziği. 1 - Ke· 
mani Rıza efendi - Tahir puse· 
lik peşrevi. 2 - Kazım Uz .. 
Görmezsem gül yüzünü. 3 -
Dr. Şükrü Şt-nozan • Gönö\ ha
rareti. 4 - Vecihe - Kanun 
taksimi. 5 - Rahmi bey · Geç· 
di o gamlı eyyamı serma. 6 -
l~mail dede - Nazlı nazlı seküp 
gider. 7 - Tanburi İshak · 
Güli1ar saz semaisi. Okuyan : 
Sadi Hoşı:ıecı. Çalaolar : Vecihe, 
Ruşen K. Cevdet Kozan, Mesut 
Cemil. 

14.15 14.30 Konuşma ( Ev 
kadını saati ). 

17.30 Proğram . 
17.35 Müzik ( Pazar çayı ). 
18.30 Konuşma (Çocuk saati). 
18.50 Ajang ve meteoroloji 

haberleri. 
19,00 Türk müzigi ( ince saz 

faslı Bayati fasla ). 
20.00 Spor ( Anadolu ajansı 

spor servisi ). . 
20.10 Müzik ( Oda müzlgi-lb· 

rahim Özgür ve Ateş böcekle
ri-Fantezi). 

20 30 Tük müzigi. 1 - Emin 
ağa - Suzin~k peşre\·i. 2 - Sa
dullah ağa - Ağır semai· kapıl
sa her gören. 3 - Münür Nu
rettin - Durmadan aylar geçer. 
4 - Yesari Asım - Ayrı düş· 
tüm sevgilimden. 5 - Refik 
Fersan .. Tanbur taksimi. 6 -
Nuri bey - Benim servü hırava
oım. 7 - Suzinak saz semaisi. 
Okuyan : Mustafa Çağlar. Ça
lanlar: Reşat Eerer, Refik Fer
san, Cevdet Kozan, Kemal Ni
yazi Seyhun. 

20.00 Memleket saati, ajans, 
meteoroloji haberleri. 

12.10 Riyaseti cumhnr bando· 
su - Şef : Ihsan Küncer. 1 -
A. Bose - Cezayir marşı •. 2 -
E. Fontenelle ·Vals Gitane. 
3 - J. Mas~enet - Fedre • uveT· 
tür. 4 - Şu bert - Bitmemiş sen· 

Devamı 3 cU ün sahifede 
~ 

kendi ülkesind~ ahlak idealine 
doğru bir adım dıı ha atmış ola
ca ktır. Ailede ahengiu n büyük 
düşmanı olan kıskanç lığı körle
tebilirsek sosyetede ahenk, mil· 
letta ahenk teminine o zamaıı 
yol açılmış olur. 



SAYl: 439 

-···-
Bazı kelimeler vardır ki ancak 

bir tek mana ile ifade edilebi
lir. fakat öyle kelimeler vardır· 

Hava raporu 
Hakkında Maliye Veka.. _ _ 

ki çok şi'mullü ve o1abildiğine 
geniştir. İşte burada ki kelimenin 
ifadesi de her kesin inkişafına 
k~lmış bir şeydir İstenirse, mad· 
dı ve manevi her .. d k 1' . yon en e ı .. 
menın hakkı \'erilir, istenmezc;e 
tabiidir ki verilmez. Yalnız ba
zı hususta onun çerçivesini dar· 
laştırıp veya genişletmekte her 
ke~i.n .idrak edebileceği bir şey 
degıldır. Eğer bir varlık mev
cutsa yani her kes anlıyabili
yor~a mesele kalmamıştır. O 
vakıt ne mutlu bize d' L · ı· . A . ıye"ı ırız . 

. ksı_ olduğu takdirde muhakkak 
kı bılgi k l w no san ıgı vardır ve 
yahut bilind' v. h ld l ıgı a e yapılmıyor. 

şte asıl acınacak bir yerimiz
dbe burasıdır. Bu böyle olmakla 

eraber be · t f k rı ara ta vazifesioe 

Oarşı merbut olanlarda vardır 
nu b d~ b · b' e e ı ir mabnt ve ebedi 
ır prestişgab addederek tapı

nır D" ' unyanın en b" "k d 
ları d h'l uyu a am-

, a ı eri bu alanda b'lh 
meml k t ı assa 

h 
. e e kalkınması üzerinde 

aız olduğu e .. k k l n yu se mertebe· 

tear~h' ç~kka bilmişlerdir. Dünya 
rı rnı arışt k . . ıraca olursak veya 

o\na hır kuş bakışı ile bakacak 
o ursak her h ld b 
k

. a e u aşk ile malül 
ım Jelerin l \ omuz arı üstiinde o 

u us ve o meml k r 
görür" b .~ e ın yükseldiğini 

.. kuz u gunkü yükseklik bu 
gu ü ez l'l'k e 1 1 ve bu gUnkü 
yaşayışımız hep b w d 
la ba l u ugur a cE'n 
sahıclş a çalışan yüce varlıkların 
'I: " arın omuzla .. .. d k rı ustun e an-
ca yurt ve memleket kalkın-
~ası yapılabilmiştir. Yoksa va
zıfeye karş b' A 

dev '1 b ı ıgane kalmakla 
d' gı ' u şahıslar acaba kimler· 
ır ve kimlerin olmak 'hf l' 

vardır B f ı ıma ı 
. u aydalt unsur ancak 

memleket gençl'v 'd' K . ıgı ır. endınde 

mevcut vaıife aşkiyle kalpleri 
çar!an gençlerin her şeyde ol
dugu gibi memleket k lk 

d d 
. a ınma-

sın a a ışlere b' t k d ır e el halin 
e sarılmakla kaimd' 
B ~ ır, 

u udsal yolda .... k 
adam 

8 
d yurur en 

ko ekn e gibi veyabut her 
yun endi b v d 

Ş ekl ' acagın an asılır 
ıne uydurarak ·· .. .. hal' · yurunursc vay 
ımıze .. fakat bu k ı· 1 · e ıme er 

ınsanın kend' h .. s 1 l ı şa ~ı ıçın bir mi-
t a ~ arak alınabilir yalnız beri 
ara ta bir memleket meselesi 

mevzubah' · 
l

A ıs ıse ne yapmak 
azım işte k' h . . . . 0 va ıt beni, seni, 
epımızı ılgilendirir. 

(IBüyük Atanın· a· . . h . . h · ırımız epı-
mız, epim'ız b" · · .. .. ırımız İl;indir ) 
sozunü ııntmıyalım T ·· k 
liği asıl va 'f w ur geı ç· 
k zı e ugrunda çal ışır-
Men cvvel.fı hedef olarak Ulusu, 
e~leketı Cemiyeti ittihaz et-

mesı .. .. yuce Ata ından aldığı 
so.nd~ez ışıkların ı:.emeresi degw il 
mı ır? 

.. ~.alknız bir şey varsa bu yolda 
yurur en ak ı . sayan, vazifesine 
<arşı bıraz ' h lk A 

olab·ı· ı ma ar ve bigane 
ı ır. 

letinin bir tavzihi 

Ankara 21 - Maliye vekale
tinden tebliğ edilmiştir. Bir kaç 

gündenberi İstanbul gazetelerinde 
Maliye vekiletinden verilen bir 

emirle değirmenlerden unların 

yeni çuvallarla çıkarılması ve bir 
defa kullanılan çuval!arın!bir daha 
kullanılmıyacağı fayiası üzerine 

piyasada çuval fiatlarının arttı

ğı ve bnnun neticesi olarak ek-

mek fiatlarının da artacağı hak-

kında yazılar ya21lmaktadır. 1 
Bu yazılar hakikate mut'-- 1 

bık değildir. Buğday koruma 
kanunu mucibince fabrikadan 

mühürlü olarak çıkan çuvalların 

altınından ve yanlarından de
lindikten sonra kaçakçılık ya-

pıldığı görüldüğünden böyle yır
tılan çuvalların iç tarafından 

m1kine ile yamalanmau veya 
yine iç taraftan elle dibilmesi 

1 
emrolunmuş ve 11 Mayıs 936 
tarihinden beri bu suretle mu· 

amele yapılmakta bulmuştur. 1 

Yoksa bir defa kullanılan çuval- j 
ların değiştirilmesi veya men- 1 

olunması veya yeni çuval kul- 1 
lanılmasına lüzum olmadığı 

görülen liizum zerine beyan 
olunur. -·-
Karpatho- Uk~·ainesinin 

endüstri tesisatı 
Şimdiye l;adar zirac. t ve or

mancılıkla meşgul olan Karpat· 
ho-Ukraina çek endüstrilerin 
enteresini mucip olan bazı fab
rikalar kazanmış olacaktır. 

Ankara - devlet meteoroloji 
işleri umum ınüdiirlüğünden: 

Sühunet saat 14 de yapılan 

rasadlara göre Doğu Anadolu
da bir derece yükselmiş diğer 
bölgelerde 1-6 derece düşmüş· 
tür. En yüksek sühunetler Edir
ne, Kütahya, Konya, Sincpda 
10, Çorluda 11, bilecikte 12, 
Kocaelide 13, İzmir, 14, Adana 
Antalya 19 derecedir. 

Yağış: 

Bugün hava Trakyada yağ· 
murlu, doğuda bulutlu, dijer 
bölgelerde kapalı geçmiştir. 

RÜZGAR: 

Bu gün rüzgarlar doğuda ve 
cenubi Anadolunun ş · r ~ kı
mmda sakin kalmış, Trakya ve 
karadeniz kıyılarında şimalden 
beş, diğer bölgelerde şark tan 
yine beş metre süratle esmiştir. 

Muhtemel bava vaziyeti : 

w Yurdumuz doğu ve cenup do 
gusundan gelen yüksek ve orta 

Avrupadan gelen alçak tazyikin 

tesiri altında olarak yarın ha
vanın doğuda çok kapalı, ce-

nub doğusu ile orta Anadolunun 
şark taraflarında kapalı ve 

mevzii yağışlı diğer bölgelerde 
kapalı geçeceği ve rüzgarların 

Karadeniz kıyılariyle Trakya, 
Kocaeli ve Egenin şimalinde 

şimalden diğer bölgelerde şark
tan oı ta sUrctlte eseceği tah
m:n edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava kapalı 
ve rüzgarsız geçmiştir. En yük-

Son zamanlarda buraya sko 1 
da fabrikaların İnurahhasları 

otomabil fabrika tesisatı içia 
gelmiştir. 

sek suhurıet 12 der ce hava 
tazyıkı 1013 milivardır. Bugün 

lstanbulda hava kapalı ve az 

yağışlı geçmiş rüzgar ş'malden 

dört metre süratle esmiştir. Su-Bundan başka Kağıt ve sellu· 
loz fabrikaların in,ası içinde 
müzakerelere başlanılmıştır. 

rüiyet sahasının dar çerçevele
rini yıkıp genişletmek en büyük 
borcumuzdur. Demekki asıl va
zife aşkı kendisini burada gös
termiş ve nitekim şi mdiki maz
har olduğumuz saadet, refah bu 
yüzden olduğu gibi yakın yurt 
kalkınmasında da esas prensip l 
ve vazife aşkımız kendisini gös
termelidir. 

-=- -- --

hunet 12 derece, hava tazyıkı 
1015 milvardır. 

Komşu memleketlerde : 

Bu gün hava Odesada kapa · 

lı ve yağışlı, Sofya, Selanik, 
Varnada kapalı ve sisli, Atina 

ve Sivastopolda kapalı geçmiş 
rüzgar Odesada saniyede 14 
metre süratle esmiştir. En yük
sek sühunet Atina ve Selanikte 

11 derecedir. 

Edebiyat ve kültür 
sayfamız! 

gönderecek okuyucular mızın 
şu şartlara riayet etmesi la
zımdır: 

1 - Yazılar ve şiirler kısa 
olacaktır. 

İşle biz ge l .. 
zif e b nç er ıçın asıl va-

urnda k d ' .. cekt' O en ısını göstere-

(~ydın), okuyucularına (E 
debıyat ve kültür) sayfası 
diye bir sayfa açmak üzere 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu 
sayfa, haftanın yalnu Salı 
güıılerinde olmak Uzere tesbit 
edilmiştir. 

Bu sayfa, içimizde yaşayan 
genç istidatları yıtiştirmek 

gayesini güdecek ve onlara 

2 - Gönderilen yaz•i hika
ye olursa, mahalli olacak eu 
çok 1,5 sütunluk yer işgal ede
cek büyüklükte bulunacaktı r. ır. aks l mek ayan arı ikaz et-

ve memleketin ı · t' 
namına m se amc ı 

aruz kald w h 
tedavi etmek ıgı astalığı 

k
.
1 

ve ona normal bir 
ş e ı vermek en b" "k 

· d ' M uyu vazife-
mız ır, em\eket kalk 

'f . . ınmasında 
vaıı esını yapmayıpta 

1. l l . ancak 
va ut er ge sın gitsin d' l 
k k d ıyen ere 
arşı en im ize en biiy" k b' .. . u ır 

murşıt seviyesini vererek onun 

haftada bir gün,her devrin belli 
baş\ı Türk yazıcılarından birini 
tanıtmağa çalışacaktır. Bu say-

fa için gönderilecek yazılar, bu 
sayfa için ayrılan heyetçe se
çilecek ve iyileri sayafaya 
mal edilecektir. 

Edebiyat sahifesi 
1 

için yazı ı 

3 - Ayrıca seçilmiş nezih 
ve kendisinden istifade edile
bilecek olan fıkralara da yer 
verilecektir. 

4 - Gönderilen yazılar, 
yeni harflerle ve kağıdın yal
nız bir tarafına yazmak şarlile 
yazı iş\eri müdürlüğümüze 
gönderilecektir. 

Balkan Antantı RADYO 
... 
Baş taraf ı iklncl aahlfede Merkez bank~ ları top~ 

lantısı mesaisini bitirdi 
Belgrad 2 l - (A.A.) - Bel

gradda toplanmış olan balkan 
antantı merkez bankaları direk· 
tör lerinin üçüncü içtimaı niha
yet bulmuştur. Ruznameye da· 
bil ,bütün meseleler tam ·bir an· 
layıı zihniyeti içinde tetkik edil
miş ahval ve şerait dünyada eko
nomi ve para münasebetlerinin 
normal •ıe müstakır bir hal alma· 
sına müsait oluncaya kadar Bal
kan antantı memleketlerinin se
yird vaziyette kalmaları ve bizzat 
kendi milli paralarının istikrarı
na itina göstermeleri bususunda 
mutabık kalınmıştır. 

foni - 1 Parti 2 Parti. S - Lag• 
ner - Lohengrin marş. 

21.55 Müzik (cazbanp -Pi) 
22.55 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğraw, 

Pazartcs! - 23/1/939 
12.30 Pt0ğram. 
12.36 Tur'< müziği - PJ 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri, 
13.10 14 Müzik (karışık proğ-

ram 

Sokak koşusu 
yapıldı 

Halkevimizin bu ayın 21 inde 
yapılmak üzere tertip etti ği 

sokak koşusu dün yapılmış ve 
bu koşuya 38 koşucu genç işti
rak etmekle evvelki koşulara 
nazaran takdire değer bir ala
ka gö~termişlerdir. 
Koşuya kemer köprüsü meb

de ve istasyon köprüsü münte· 
ha kabul edilmiştir. 3 kilomet · 
rt lik olan bu sahada birinciliği 
1-6,9 dakika ile orta okuldan 
Hasan Eralp, ikinciliği 7-10,8 
dakika ile sanat okulundan 
Nahit Batıbeld, üçüncülüğü 

7-12,8 dakika ile yine sanat 
okulundan İbrahim Çaypınar 
kazanm şiardır. 
Koşudan sonra gençlere Hal· 

kevimizde çay ikram edilmiştir. 

ilin 
1'ürk hava kurumu 
Aııdın şubesinden 

Kurban bayramında topla· 
cak deri ve barsaklar yirmi gün 
müddetle ayrı ayrı müzrtyedeye
konmuştur. İbale 24/1/939 tari
hine rastlıyan Salı günü . saat 
on sekizdedir. Derilerin mu
vakkat teminat akçesi üç yüz 
barsakların iki yüz liradır. 

Şartnameyi gf.rmek, fazla taf 
silat almak isteyenler istanbul, 
İzmir, Aydın ve Manisa, Turgut
lu, Uşak zubelerile Aydına bağ 
lı kaza şubelerine müracaat 
edebilirler, 

(1036) 20 21 23 

ilin 
Aydın lapu sicil 
nuı hafız ltğından 

Yol fazlası iken Karapınar 
belediyesince Tacir Mehmet 
oğlu Osman ile şeriki Rizaya 
satılan ve sağı kendisine ait 
dükkan sol arkası ve cephesi 

yol ile çevrili 60 M 2 halen 
dükkanın icra dairesinden aldı 
ğı selabiyet üzerine alacaklı 
bakkal İzzet tarafından borçlu 
na mına tescili istenild ğinden 
tarihi ilandan 12 gün svnra yc.
ı inde keşif ve tahkikatı yapıla
cağından itirazı olanların bu 
müddet zarfında tapu sicil mu
hafızlığına veya keşif günü 
mahallinde bulunacak memura 
1012 fiş numarasiyle müracaat-
ları ilan olunur. 1070 

18.30 Pıoğram. 
18,35 Muzik (dans saati-Pı) 
l9.15 Konuşma (Doktorun sa .. 

ati) 
19 30 Türk müzigi· (Fasıl he• 

yeti karışık proğram) 
20.15 Ajans, meteoı lo jı ha .. 

berleri ve zir·aat borsası (fiyat) 
20.30 Türk müzigi ( Klasik 

proğram) 1 - Neyzen Osman 
dede· Muhayyer Süobüle Pet· 
revi. 2- Varda Kosta Ahmed 
ağa - Muhayyer ıünbüle şarkı. 
3 - Selim - Muhayyer sünbele 
şark· Eygoncai nazik. 4 - Ri· 
fat bey • Kürdili Hicaıkar şarkı 
- Bu şebi ricadan dil. 5 Rifat 
bey - Kürdili Hicazkar şarkı • 
Ol goncanın etrafını altmış. 6-
T. Ali efendi - Suzu dıl şıı rkı 
• Yandıkca ol dili suzan. 7 -
Şemseddin Ziya bey .. Şehnaz 
şarkı • Ey habınıza karı mıyan, 
8 - Rahmi bey • Bayati şarkı 
• Gül hazin sünbül perişan. 9 -
Şevket bey • Uşşakı - Gülzare 
nazar kıl. 

21.00 Memlebet saat ayarı, 
Tıirk müzigl devam 10 - Müs· 
tezat - Hasretle bu şeb 11 -
Kalender • Bir şahı sitemkar. 
12 - Divan - Ok gibi hoplar 
bani. 13 - Divan • Sarı yıldız 
mavi yıldız. - küme okuyucu· 
)arı tarafından Çalanlar: Veci· 
he, Reşad Erer, Refik Fersan, 
Cevcet Kozan, Ruşen K am, 
Kemal Niyazi Seyhun. 

21.15 Konuşma. 
21.30 Esham, tahvilat, kam

biyo - Nukut borsası (fiat). 
21.40 Müz'k (küçük orkestra

şef: Necip Aşkın). 1 - Hans 
Schneider - Meşhur röfrenler· 
den - popuri. 2 - Ghristian 
Ryıning - Entermezo. 3 - W al-
demar Gıbi5:ch • Çakır keyfim -
Viyana şarkısı. 4 - Vilferd 
Kjatr - Serenad. 5 - Viktor 
Hruby • Viyana opgrctleri -
potpuri. 6 -· Ziehrer - Aşık -
Roman~. 7 - Gustav Macbo -
Stakatto · Sesenad. 9 - Gan · 
glberger - 1 irili - küçük • flüt 
içia konser parçası. 9 - Fre .. 
derik Hippman .. Ormanda bir 
cüce duruyor - halk şarkısı Ü· 

zerine varyasyonlar. 
22.50 Miizik kor uşmaları {Ce

vat Memd ıh tarafından ) Vag
ner hakkında müsahabe ve muh
tdif ese • lt!rinden nümuneler. 

23.45 2ı1 Son ajans ha beri eri 
ve yarınki proğram. 

• ...•... Abone şeraiti ········: 
: ,. : 
; Yılltğı ber yer için 6 .ıra. i 
i Altı aylığı 3 liradır. 1 
: ldare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Basımevi. i 
; gazeteye ait yazılar için i 

yazı işleri müdürlüğüne, ilin- i 
lar için idare müdürlüğüne i 
T1Üracaat edilmelidir. i ........................... , .... ················ 

eme: 

lmtiyas &'lhibi ve Umumi Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendreııı 
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AYDIN 

ilin 
Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş 

Aydın ilinin Çine kazasında ilk 
mektep inşaatı 27570 lira 31 
kuruş keşif bedelidir. 

2 - Bu işe ait şartname ve 
evrak şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle ek
siltme şartnamesi. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D) Fenni şartname, 
E) Keşif : metraj cetvelleri, 
F) Resimler, 
isteyenler bu evrakı Aydın 

Nafia müdürlüğünde görebilir· 

ler. İ 
3 - Eksiltme 30/1/939 Pa

zartesi günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usuli) le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmey girebilmek 
için isteklilerin 2068 liralk mu
vakkat teminat vermesi ve Ay· 
dın vilayetinden bu iş için alın· 
mış yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi yaptığı en büyük 
işin bedeli 25000 liradan aşağı 

olmaması müteahhidin bizzat 
diplomalı mühendis veya mimar 
olması veya bunlardan birisile 
müştereken teklif yapması ve 

mukaveleyi birlikte imza etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yuka· 
rı da 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
vilayet encümenine getirilerek 
eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupların nihayet 3 üncü madde
de yrzılı saata kadar gelmiş 

olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapstılmış olması 

lazımdır. 

Postada olacak 
kabul adilmez. 

gecikmeler 
(1044) 

20 22 25 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden 
9390 lira 15 kuruş keşif be

delli Nazilli pamuk istasyonun-
da yapılacak Hangar ve Kara· 
cı:ısu Aliağa çiftliğinde yine pa-
muk istasyonuna ait arazide 
yapılacak depo injaahnın 8500 
liralık kısmı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 30/1/939 Pazartesi 
günii saat 15 te Nafıa müdürlü· 
ğü odasında yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif; proje, şartna

mane ve res:mler Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 

638 liradır. 
İsteklilerin Aydın vilayetinden 

Senenin en _Büyük Deve Güreşi 

21, 22son k8nun 939 Cumartesi 
ve Pazar Günleri Aydı da 

............................ ~----~ 

Aydın Halkevi Sosyal Yardım 
Şubesi Menfaatine 

Mükafatlar : Birinciye 40, ikinciye 20, Üçüncüye 10 lira ve birer Halı 

Aydın İzmir, ve Denizlinin şimdiye kadar bir çok güreşlerde 
Birincilik Almış En Meşhur pehlivan Tülülerinin iştirakile 

yapılacaktır. 

ilin 
Aydın Belediye Reis

liğinden 
1 - Kapalı zarf usulile ek· 

siltmeye konulduğu evvelce i· 

lan edilmiş olan Belediye elekt

rik santralına ilave edilecek 

motör ve teferruatının 12/1/939 
tarihinden itibareo bir ay iç:n-

de pazarlıkla neticelendirilmesi· 

ne karar verilmiştir. 

2 - Muhammen kıymeti 

24860 lira ve kati teminatı 

3729 liradır. 

3 - Bu işe ait ptOJC ve 

şartnameler arzu edenlere para

sız gönderilir. Pazarlık için ta

liplerin pazartesi ve perşembe 

günleri öğleden sonra Belediye 

encümenine müracaatları ilan 

olunur. 

1058 18, 20, 22, 24 

bu iş için alacakları ehliyet ve

sikaları, muvakat teminatları 

ve ticaret odası vesikalariyle 
yukarıda yazılı gün ve saatta 

Vilayet Nafıa müdürlüğüne gel

meleri ilan olunur. 

1045 20 22 25 
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MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESİ .\~ 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 
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çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 

bilümum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi· 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

! Doktor Şevket Kırbaş !~ 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve !~ 

[• entani hastalıklar mütehassısı •~ 
~ ~ 
• Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu t] 

• 

• Süleymanın hanesine .naklettim. +] 
+ hastalarını her güu saat yediden sekize kadar ve +] 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, :J 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilab icra +] 
+ı eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- J~+ 
t toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) 
~·~~~~P.;.ııııı;ıu~ ıı;tu~"'1~q~'ltJl'~.;tl!;'~P;'ıı;ı:~ ı~~~ıı;t· 

MARl<ONİ radyo 19,'l9 ıııodellerile SPARTON radyoları

mızın geldiğini sayın müşterilerimize if tillarla bildiı·irinı. 1 
,__,_ 12 ay veresiye satış _____ , 
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