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Bir konferans 
Talat Kolay 

Dün " konferanslar cemiyeti ,, 
11lonunda Franıanın eski An· 
kara sefiri (Kont da Şambrön) 
" Atatürk ve yeni Türkiye ,, 
hakkında çok enteresan bir 
konferans verdi... Kont dö 
Şambran diger bir çok sefirlik
lerde bulunmuş, Türkiyeyi cum· 
huriyetten evvel ıonra tanımış, 
hayatını politika ve edebiyata 
ha1retmit büyük bir Tilık dos• 
tudur ... Son olarak Romada 
Franıayı temsil etmiş ve halk 
cephesi hükümeti zamanında 
Franıa ile ltalyanın bozuıması 
(lzerine ıiyaıete veda etmiştir. 
Modern Tilrkiye ve bilhassa 
Atatürk hakkınde yazdığı kıy· 
metli eserlerle bizi ve önderimi· 
zi Fransızlara tanıtmakta yar· 
dım etmiı daima Tilrk dostu 

olarak kalmııtır. Atatürkün haıta 
bulunduğu ve bayata veda etti
ği ıünlorlerde, Paris gazetele· 
rin de onun samimi ve kederimize 
iıtirlk eden içli yazılarını oku
duk... BiltOn eıerlerinde, ma
kalelerinde o bllyük adamdan 
ve inkıl plarından, Atatürkle o· 
lan ıahıi münasebet ve müki· 
lemelerinden uzun uzun bahsetti. 

itte dün de muazzam bir 
dinleyici kütlesi önllnde ıayın 
Kont .. onun eserinden ve şahıt 
hayatından,, parçalar anlattı.,. 
nutku radyo ile bütün dünyaya 
neıredildi ve bütün Paris gaze
teleri ondan bahsetti. 

Konferansta Paris ıefirimiz 
Suad Davaz ve Çanakkale har· 
binde Fransız ordularına kuman· 
da eden ve orada bir kolunu 
kaybeden meıhur 'general Gu
ro da haz11 bulunuyorlardı. Ön 
ııralarda Atatürk ve TOrkiyeyi 
tanıyan, ıeven mühim ıahıiyet· 
lerde görillüyordu • 

Kont dö Şambröa, Osmanlı 
tarihinin parlama ve batma za
manlarını kııaca huli1a ettikten 
sonra lıtiklil harbini, onun 
kahramanını ve harp sonu inki
llplarını teıbihli cümlelerle izah 
etti; Atatürkün yaptığı her yeni 

inkıliba ait ıahsi hatıralu an· 
lattı. Onun yalnız politik ve as
keri sahadaki fevkaladeliklerini 
değil hususi hayatında, müki
lemelerinde ve esprilerinde mev· 

cut olan nilkte ve zeki kudre· 
tini izah etti. Arada sırad Suad 
Davaza dönerek sözlerini tastik 
ettirmekten adeta Lzevk alıyor, 
ve söyledikçe açılıyordu. Onu 
dünyanın en bOyük kahramanı 
ve iımini hakkiyle liyakat etmiş 
koca bir milletin hakiki babası, 
kurtarıcısı, yaratıcısı ve kuru
cuıu olarak gösterdi. Her vak
aya ait güzel misaller getirdi 
ve dinleyiciler arasında bulunan 
General Guroya dönerek 1930 
•cııe inde Atatürkün k d' · 
söylcrnhı oldugw u .. .. hen ısıne 
"Ç Y ıozu atırlattı: 

aııakkalede kolunu kaybeden 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SİY ASI HALK GAZETESi 

Japonyanın nekadar 
ihtiyat kuvveti kaldı 

Bir Çin generali; Japonya Çini 
zapt etmek hülyası peşinde 

beyhude koşuyor. ~iyor 
Honkong 11 - Uzun müddet 

japouyada kalmış ve Japonya 
bükümetine hizmet etmiş bir 
generalin söyleiğine göre; J a
ponyanın müsellih kuvvet ola· 
rak üç milyon askeri kalmıştır. 
Japonyanın 935 tahririne gö

re nüfusu yetmiş bir mil yon iki 
yüz bin olup bunun otuz beş 
milyon yedi yüz elli bini erkek· 
tir. 

Bundan yirmi altı milyon 
dokuz yüz otuz be, bini olan 
ihtiyar, sakat insanlarla çocuk· 

ları çıkarır isek sekiz milyon 
yedi yüz yirmi bin kişi kalı· 
yor ki bu miktar eli silah 
tutacak Japon erkeklerinin ıa· 
yısıdır. 

Son senelerde talim ve terbi· 
ye gören Japon erkeklerinin ye .. 
künu Bir milyon altı yüz bin 
kişidir. 

Joponya Ç nde 34 fırka tah· 
tit etmiıtir. 

Bunun on ıekizi tamamiyle 
Japon, on biri Maçuri, üçü Ko· 
rahlardan, iki fırkası da F ormuz-

lılardan mürekkeptir. 
bundan başka sekiz yüz bio 

Çinliyi de silah altına almıştır. 

Bunların Japonyaya hizmet 

edeceklerine kendi vatanlarına 
hizmet edecekleri tabiidir. 

Japonlar, Çini zebtetmek hul

yasiyle çarpışmakta dırlar. 

Hulisa; Japonyanın ancak 
iki milyonluk bir ihtiyat kuveti 

kalmıştır. Halbuki Çinin elinde 
askerlik edebilecek kark yedi 
milyon genç vardır . a.a 

~~~~~~=:;;;:~~~~~~~==~-=="•ı==-===:-=~~;::::..;:::~~~~~~~~~~ 

Yugosl v -Hırvat birliği ı Ammanda 
Başvekil sağlam bağlar tesisi 

lazımdır diyor 
Belgrad 11 - Yugoslavya Başvekili, mebusan meclasinde hır

vat meselesi hakkında söylediği nutkunda;.. Her şeyden evvel 
Hırvatlarla aramızda sağlam bir bağ tesis etmek lazımdır. 

Hırvatlar Yugoslavya birliğini hiç bir zaman inkar etmemiş· 
terdir. Demiştir. 

Baıvekil, Komonist hareketlerine karşı çok şiddetle mukabele 
edileceğini de bildirmiıtir. a.a. -. 

Çekoslovak -
Ricali Almanyaya iltica 

etti 
Londra 11 - Havas Ajansı· 

Dın Berlin muhabiri, Çokoslovak 
hükümeti azasından bir çoğu-
nun Ahnanyaya iltica etmiş 
olduklarını bildiriyor. a.a. 

35 Tonluk 
Yeni bir Alman zırhlısı 

Bertin 11 - Almanyanın ikin
ci otuz beş bin tonluk zırhlısı 
nisan başında Kilde denize 
indirilecektir. a.a. 

General Guro, ö:en Fransız 
askerlerinin abidesini açma tö
reninde bulumak üzre Tiirkiye
ye gelmiı ve bizzat Atatürk 
tarafından karşılanmıttı. 

Bir zamanlar birbirlerini bo
ğazlamak için Çanakkale siper
lerinde boguşan bu iki tarihi 
düşman ve kahraman asker da
kikalarca el sıkıştılar ve birbir
lerine hayran hayran bakblar! 

Generalin kolsuz vücudunu 
gören Atatürk. Kahraman mes
lekdaJtDa şöyle dedi: 

Slovak ask~rleri 

Alman askerlerinin bina
larını işgal ettiler 
Prag 11 - P. Ç. T. Ajansı 

bildiriyor: 
Slovak kıtalannın Alman kı· 

taatına ait binaları işgal ettik

leri haberini, toplantı halinde 

bulunan nazırlar meclisi haber 

alır almaz, keyfiyeti tahkike 

general Piroyu memur etmiştir. 

Eğer bazı Alman binaları 

iıgal edilmiş ise derhal tahliye 
edileceklerdir. a .a. 

- Çanakkelede bırakmış ol· 
duğunuz bu kol, vatan için ö
len askerlerinize ve Türk-Fran
sız dostluğuna en büyük destek 
olacaktır. 

Hatibin bu sözlerini General 
gülerek tasdik etti!. 

En canla ve bir çok kahra
manlık habralariyle konferan
sına samimi bir hasbihal zevki 
veren hatip, Atatürke dünya 
tarihinde verilecek en kıymetli 
ve şerefli yeri işaret ettikten 
sonra sözlerini bitirdi. 

------+-

karışıklıklar çıktı 
Amman 11 - Filistio hadise

leriyle alakadar olarak burada 
bazı karışıklıklar çıkmıştır. 

Filistin asileri, Erdende dola
şarak şekavet yapmaktadırlar. 

Hükumet şimal dağlarında 
bir tenkil hareketi yapmaga ka
rar vermiştir. Şekavetten bizar 

olan bir çok aşiretler tenkil ha· 

reketinde hükumete yardım e
deceklerini bildirmişlerdir. a.a. 

İspanyada · 
Sükunet devam ediyor 

Bilbao 1 l - Her iki tara

fın neşrettikleri resmi tebliğde 

cephelerde sükunet hükfımfer
ma olduğu bildirilmektedir. 

a.a. 

•••• + •• ~ ~ ..... " •••• A. 

Nişanlanma , 
---.. . --

Gazetemizin tahrir ailesinden : 
Enver Demirayın kardeşi Muaz- ,, 
zez Demirayla, pamuk üretme : 
çiftliği kontrölörlerinden Or· ~ 
han Gökovanan nişanları dün 
akşam Halkevimizde nezih bir 
davetli huzuriyle icra edilmiş- , 
tir. Nişanlılara saadetler di- : 
leriı. ~ 

~ 

Germencik yatılı ilk okulu 
öğretmen vekili Zehra Sarı : 
oğlu ile aynı okul öğretmen-

1 !erinden Naci Sarı Ökmen ~ l dün akşam Kalabalık bir da- : 

l 
~etli huzuriyle nışanlanmış- " 
lardır. Bu genç çifte saadet- , 
ler dileriz. ,, 
~ ... ~~....,,,...,.,,,, ............... -.-.--...,. 
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Ağaç Bayramı 

Bu sene daha şümullü 
olacak 

Orman umum müdlirlüğilnden 
vilayetimiz Ziraat dairesine ge• 
len bir tamimde bu seneki ağaç 
bayramına geçen senelere na· 
zaran daha başka bir kıymet 
verilmesinin ve ağaç yetiştirme 
ıevgisinin genç ve sağlara it· 
letilmesi hususunun temini zik· 
redilmekte ve bu merasime 
mekteplerle ve askeri kıtaların 
iştiraki bildirilmektedir. 
Ayrıca geçen ıene yaoılan 

ağaç bayrnmmın mUsbet netice· 
leri hakkında malumat isten· 
mektedir. , 

Ziraat dairemiz bu işte ken· 
disine terettüp eden vazife için 
faaliyete ieçmiş bulunmaktadır, 
~ 

Kızılay 
Cemiyetin;n yeni baş· 

kanı seçildi 
Ankara 11 - Bapekil dok

tor Refik Saydamın vszifesinin 

çokluğundan dolayı hızılay ce· 
miyeti reisliginden çekilmesi 

üzerine 11 Mart 939 tarihinde 
toplanan umumi heyet tarafın-

başkanlığına Bayezit mebusu 

doktor Hüsilmeddin Kural se• 
çilmiştir. a.a. 

18 inci Sovyet 
Kongresi açıldı Stalin 

nuktunu söyledi 
Moskova 11 - Komilnist 

partisinin 18 inci kongresi dün 
açılmış ve otuz beş Azadan mil
rekkep ~iyaset divanı sesilmiş
tiştir. 

Stalin beş dakika süren alkış 

tufanından sonra nutkunu irat 
etmittir. a.a. 

-~ 

İngilterenin 
Frankoyu ;tanıması muha
riplik hakkı vermiyormuş 

Bertin, 11 - Alman istihbaw 
rat bürosunun bildirdiğine göre 
İngiliz hükümeti tarafından Fran· 
ko bükümetinin tanınması, Fran
koya muhariplik hakkını .ı veril
mesini tazammün etmemektedir. 

a. a. 

Bu günkü hava 
durumu 

Yurdumuz Kırım yanm adaıı 
ile Egenin cenubunda merkez
leşen iki alçak tu;yıkan tesiri 
altanda oldudundan bu gün ha
vanın bütfü• bölgelerde kapalı 
yer yt:r yağışlı geçeceği ve rüz
gP.riarın doğu, cenup dogusunda 
durgun diger bölgelerde şimal
den, Trakya, Egede kuvetlice 
diğer böl2'elerde hafif ve Kara· 
denizle Ege denizinde mutedil 
fırtana şekilde eseceği tahmin 
edilmektedir. 
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Gezi Notları : 

Bursaya kadar 

-10 -
O. Becerik 

Hara mıntakasından kurtulun· 
ca Karacabey kasabasmı solda 
bırakarak Abilland gölüne doğru 
kıvrılan şosa Bursaya yaklaş• 
tıkça biraz iyileşti. 

Karacabey hizasından geçer
ken yol arkadaşları bize malu· 
mat verdiler. 
Düşman işgalinden tamamen 

yanmış bir halde kurtulan bu 
tarihi kasabanın çalışkan halkı 
soğan geliriyle kasa balarını çok 
kısa bir zamanda yapmışlar. 
Hayretimi sezen muhataplarım 
izahatlarına şöyle devam ettiler: 

- Karacabeyin soğanı meş

hurdur. Halkı umumiyetle soğan 
eker.. Milli kurtuluşu takip e
den yıllarda soğan iyi para 
etti.. Haddiza huda çalışkan ve 
muktesit olan Karacabeyliler 
ellerine geçeni har vurup har· 
man savurmadılar, tüneklerini 
yaptılar, kasabalarını tekrar 
kurdular .. 

Bu hikayeyi dinleyince aklıma 
bizim Karasuyun Seki köyü 
geldi. 

Acı soij'anın gelirinin ne ka
dar verimli ve tatlı olduğunu 
Karaca suyun Seki köylülerinden 
dinlemiştim. Bunu başka bir za· 
mana bırakak yolumuza devam 
deiyorum. 

Karacabeyden sonra munta
zam ve modem okul binası, 

Pllnla açılmış ~okak ve cadde
leri olan Uluabad köyüne gel· 
dik. 

Abilland ğölünün kenanna 
kurulan bu köyden çikınca göle 
su veren göle döküldüğü yere 
büyük fakat harap ahşap köp· 
rüyü <{Ördük. 

Burada yolcular ihtiyaten köp
rüden geçiriliyor, Fakat süttozu 
fabrikasına süt taşıyan 3 - 4 
tonluk süt kamyonları bizim 
otomobili takiben bir bir 
arkasına köprüden geçtiklerine 
nazaran köprünün göründğü 

kadar harap olmadığı belli olu-
yor. , 

Köprüyü geçerken, köprü ayak 
ları altında 15 • 20 kiloluk yayın 
balıkları avhyan kayıkları sey· 
rediyoruz. 

Körüden sonra şose, zeytin 
ağaçlarının süslediği zümrüt gi
bi yem yeşil adalarla dolu gö
lü takip ediyoruz. 

Tam gölün ortasında bir ada 
gösterdiler. Adanın şoseye na
zır şimal kısmında beyaz bada
nalı bir Köşk gördük bu ada 
Türk Rebonson'u Nailin adası 
bu ev de onun daimi ikamet· 
gabi imiş. 

Bir zamanlar Cumhuriyet ga
zetesinde Musa Atacın yazıla

rından tanıdığım Robenson hak
kında öğrendiklerimi kısaca bu
raya nakledeceğim. 

Nail lise İngilizce muallimi 
iken vazifesine çekilmiş, dünya 
ile alakasını kesmiş bu adaya 
çekilerek, kendine biı: bina 
kurmuş, adadaki yabancı zey
tinleri aşılamış, tavuk yetiştir
mek suretile vaktını geçiriyor
muş. 

· İaşesi için lazım olan madde
leri haftada bir, iki defa san
dalla yakın bir köye gider te· 

AYDIN 

Çekirgelerle mücadele 
işine ehemmiyet 

verilecek 
Ziraat vekaletinden şehrimiz 

ziraat dairesine gelen bir ta• 
mimde; Vilayetimizde bu yıl 

girişilecek olan çekirgelerle 
mücadele işine geçen senelere 
nazaran fazla ehemmiyet veril
mesi bildirilmekte ve bu iş için 
sureti mabsıısada işçıbaşıların 

tayini zikredilmektedir. 
Bu tamime göre nisan mayıs 

aylarında ziraat dairemizce ta
yin edilen mücadele işçi başı• 
ları, ayrılan tahsisatla maaşlan
dırılacak ve kendilerine at te
darik ettirilerek yevmiye ikişer 
lira verilecektir . 

İşçi başılar çekirge mıntaka
larını teker teker gazerek çe· 
kirgclerin kesif veya az kesif 
oldukları yerleri, inficar zaman· 
larını muntazeman ve hergün 
ziraat dairesine tebliğ edecek
lerdir. 

Bndan başka inficari mütea
kip husule gelen Çekirge mın~ 
takalsını ve sürülerini ihtiyar 

heyetleri derhal işçibaşıya ha· 
her vermekle mükellef sayıla
caklar, aksi halde mücadele 
kanunu mucibince tacziye edile· 
ceklerdir. 

Çekirgelerle mücadele ışının 
umumt surette teftiş ve kontro· 
luna memur ve işçibaşıların ye
tiştirilmelerine de dört yol zi· 
raat mücadele müdürü ~Eşref 
tavzif edilmiş bulunmakta oldu-
ğu~dan mıntaka ziraat muallim 
leri işçibaşılardan inficar hak· 
kında alacakları malümatı ve 
vaziyeti B. Eşrefe bildirecekler
dir. 

Bu işin umumi kontrol ve 
murakabesine tayin edilen ve 
kendisine vekaletçe lazım S?elen 
direktif verilmiş olan B. Eşref 
de, bütün çekirge mücadelesi 
faaliyetini ziraat vekaletine ra-
por halinde bildirecektir. 

Kaza ziraat muallimleri de 
diğer işlere tercihan mevsiminde 
çekirge mücadelesiyle uğraşa· 
caklardır. 

Sayın Aydınhlar 
Belediye ve Teftiş Heyeti Reis

liğinden : 
intihabı mebusan kanunu mucibince müntehibi saoi se· 

çimi 15 Mart 939 çarşamba günü başlayarak 21 Mart 939 
salı günü bitirilmiş olacağından Avdm şehri içindeki mahal
lelerin intihap günleri aşağıda gösterildiği gibi tesbit edil-

İntihap Günleri 
1 - Cuma, Orta, Zafer 
2 - Kurtuluş, Güzelhisar Cumhuriyet 
3 - Ramazan paşa, Hasanefendi 
4 - Mesudiye, Meşrutiyet, Kemer 

mahallelerinin müntehibisani seçimi 15, 16 17 /Mart/939 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma 

5 - Veysipaşa, Köprülü 
mahallelerinin müntehibisani seçimi 18, 19, 20 mart 
939 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günleri yapılacaktır. 

İntihap Merkezleri 
1 - Cuma, Orta, Zafer mahallelerinin rey sandıkları 

tihap merkezi olarak tayin olunan Cuma mahalle· 
sidde Akmescit camii karşısındaki C. H. P. 
ocağında. 

2 - Kurtuluş, Güzelhisar, Cumhuriyet mahallelerinin rey 
sandiği Halkevi salonunda. 

3 - Ramazanpaşa, Hasanefendi mahallelerinin rey sandı
ğı itfaiye garajında. 

4 - Mesudiye, Meşrutiyet, Kemer mahallelerinin rey san· 
dığı Meşrutiyet mahallesinde C. H. P. Meşrutiyet 
ocağında. 

5 - Veysipaşa, Köprülü mahallelerinin rey sandığı Bele
diye evlenme dairesinde bulunacaktır. 

22 yaşından yukarı ve intihap hakkını haiz olan vatan· 
daşların numara puslalariyle beraber yukarıda yazılı günler
de intihap merkezlerine müracaatla reylerini kullanmaları 
ilan olunur. 
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darik edermiş .~ 
Robenson macerasını okuyan

ların insan ve insanlık medeni
yetle temasını muhafaza eden 
Bay Naile bu sıfatı izafe et
melerine hayret ettim' doğrusu, 

Gölden ayrılınca üzerinde be
yaz örtüsüyle KeŞiş ve onun 
eteklerine kurulmuş güzel Şur
sanın siloetini gördük. Gittikçe 
iyileşen ve Bursa yakıoında ta· 

mir ve inşa faaliyeti olan şosa 

da gelen giden arabalardan o
tobüs mütemadiyen siiratını 
kısmak mecburiyetinde kalıyor· 
du. 

Nilofer sulama kanalını geç
tikten sonra Bursa Mudanya 
asfaltından Bursaya kaymağa 
başladık. 

Merinos fabrikasiyle fabrika
yı tevsi için istimlak edilen 

SAYI ı 411 

Atatürk ve sonrası 

Parçalanan bir taç. ve kırı· 
lan bir tahtın sonunda, bu taç 
ve tahtın etrafına toplanan in
san gümeleri bir ihtilal aşkının 
muhterisleridır. 

Bütün tarih boyunca, kral · 
lıkla geçinen milletlerin yeni ve 
şaşaa bir taca, debdebe ve 
dağdağalı bir tahta daha ilk 
zamanlarda bile; bütün bir ih
tiras ve malül bir insanlık duy· 
gusiyle baktıkları ve nihayet 
onun zayıf ve yardımsız zama· 
nında bir ihtilal aşkiyle hare
kete geçtikleri görülebilir .. 

Taç ve taht kavgası, zaman 
gelmiştir ki, kardaşları, insanı 

insanlığından utandıracak ha· 
reketlere sevketmi~tir. 

Taç ve taht kavgası, veya 
taç ve tahtın gözlere ve di
mağlara nüfuz eden maddi ve 
muhteris ihsasları, o dimağlar
da teşevvüş husule getiren ve 
o gözlerde kavga - ve kan a.ıkı 
uyandıran mevzular olmuştur. 

Tilrk milletinin beş bin yıllık 
tarihinin ilk anlarındaki demok
ratizim'i, çol< az süren ve tam 
manasiyle organize edilemeyen 
bir demokrası havas1 yaratırken 
muhtelif harici t esirlerin aman 
vermiyen hırpalayışiyle nasıl 
ve ne şekilde bir saltanat elbi
sesi giydiğini, nasıl ve ne şekil
de uzun yılların taç ve taht 
iddiasını yaşatabileceğini, bu 
günkü neslin bu güne ve yarına 
değil, daha gerilere sorma~ı ve 
daha gerilerden anlıyabilmesi 
lazım bir meseledir. 

20 inci asrın hala karanlıkla 
geçinen bir çok milletleri, taç 
ve tahtın tevlit ettiği ihtiras ve 
tegallup duygusundan eminizki 
bir gün kendilerini uzak ve te
sirsiz yaşatamıyacaklardır. 

Ve yine bu asrın krallıkla ge
çinen milletleri, zamanında nü
fuz ve iktidarın toplu bir nü
munesi halinde olan taca ve 
tahta sahip kralın ölümünden 

sonra yalnız - krallık - şeklinin 
ve onun o millet üzerindeki 
ihsaslarının neticesi olarak, 
muhakkak bir ihtilalin hazır 

Unsurları halindedirler. Çün
ki bu nevi devlet sistemi daha 
çok materyalizmin aslına değil
se bile şekline boyun eğmiştir. 

( Atatürk ve sonrası ) na 
gelince, o ve onun arda bırak
tığı devlet sistemi. ne materya
lizmin ne septsizmin tevlit et· 

tiği piskolo jik tesirlerin değil, 
teuıamen ve nevi şahsına mün
hasır bir Hümanizmin misalidir: 

Beşeri olan ve insan olma iti
bariyle millet topluluklarına ya
raşan bu sistem, onun yoklu
ğundan sonra her hangi bir 
ihtirasın doğurduğu (ihtilal) hır· 

arazideki faaliyeti seyrederek 
Bursaya girdik. 

40-50 otobüs ve kaptı kaç· 
tının taksi yeri olan Ulu cami 
önündeki geniş meydanlıkta 

Bursaya ayak bcısınca, şoförün 

ye yol arkadaşlarının sağlık 
verdikleri otellerin adını saydı-

ğım hammala bunlardan ba~ka 
bir otele dedim. • 

Atatürk ve sonrası, bir istikrar 
dünyasıdır. lnkdap idealimizde bu 

istikrar dünyasının bir mihveridir, 
Enuer Demiray 

sına değil, daima yürünen yolda 
ve girişilan işte iasant olan 
( inkılap ) sevdasına bel bağla. 
mıştır. 

O ve onun arda bıraktığı bu 
sistem, açık . ve gur~r veren 
tabiriyle,\Türk demokrasisi, onun 
yokluğundan sonra da şaımayan 
bocalamıyan bif istikrar dünya· 
sı halinde kalmıştır ve kalacak· 
tır. 

Türk milleti bu istikrar dün• 
yasında ne bir taçın göz ka· 
maştıran şaşaasına mağlup ne 
de her hangi bir tahtın bütün 

kuvvet ve kudretine malik te• 
sirinin bir zavallısı olmamış, 

millet hakimiyetinin mliıtakir 
ve mütemeddin bir bünyei asli• 
si sa yılmıştır. 

Bütuü bunlar gösteriyor k!, 
ihtilalcı milletlerde ihtililin se· 
bebini o millette değilı o mille· 
tin idare ıekliode aramak li· 
zımdır. 

Ne olursa olsun milletin arzu 
ve iradesine terceman olamıyan 
milletin ruhi ve içtimai yaradı· 
lışıoa cevap vermiyen idare sis· 
temleri ( inkılap ) ıo değil ( ih· 
tilal ) in müjdecileridir. 

Atatürk, milleti için bir dev
let sistemi ararken Erzurum ve 
Sivas kongrelerinin inikadı · sıra· 
sında her şeyden sarfınazar (bir 
heyeti milliyenin vücudu liıım). 

Cümlesile yeni teşekkül et
mekte olan türk milletinin ta· 
biatine ve yaradılışına uygu bir 
( milli katagori ) hazırlamağı 

bir kelime ile, bir halk hükü· 
meti kurma prensibini sarihan 
istihdaf etmiş oluyordu. 

Bu istihdaf ediştir ki. o gün· 
den bugüne ve bu günün daha 
ötesine kadar onun yokluğun
dan sonra da Türkiyeyi sair 
devletler önünde bir istikrar 
dünyası halinde tutabilmiştir. 

Atatürk bir heyeti milliye ile 
bir hakimiyeti milliye yaratmış 

ve andan sonrası da onu tam 
bir ahenk ve tesanüd havası 

içinde yaşatmasını bilmiştir. 

Mücadele mükel
lefiyetini yapmıyan 

Kazalara tebligat 
yapılıyor 

Merkez Aydın ve ona bağlı 
olan Karacasu Bozdoğan, Çine 
kazelarında muzir hayvanlarla 

mücadele mükellefiyeti olanlar 
bu yılki mükellefiyetlerini tama" 
men ifa etmiş bulunmaktadır . 

Bu senelik mücadele mükel" 
lefiyetioi ifa etmiyen yalnıı 
Nazilli ve Söke kazaları kal' 
mıştır. 

Bu kazalarda bulunup da, ıııii' 
cadele mükellefiyetini heoilt 

ifa etmemiş olanlara ziraat d•' 
iresince tebligat yapılmış •e 
aksi takdirde iktizasının ; yerioe 
getirileceği bildirilmek üzere 
olduğu öğrenilmiştir. 
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1 RADYO 
PAZAR 12/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes. 
20 Kw. 

12.30 Pragram. 

12.35 Müzik ( Küçük orkes· 
ra • Şef: Necip Aşkın). 1 -
Künneke - Raksan süitten Blö 
Andante. 2 - Kalman - Çar
dat prenaeai operetinde potpuri. 

13.00 Memleket saat ayarı. 

ajana. meteoroloji heberleri. 

13.15 Müzik ( Kiiçük ork,tra -
Şef; Necip Atkın. 3 - Sorge 

• Kaj evinde ışıklar vals). 4 -
Munkel - Barbele polka. 5 -
F ries - Leyaner asker vals 6 -
F rick - Ren kıyılarında ben e
vimdeyim. Melodi. 7 - Trapp 

Fuji • ıanın etrafında müzik 
ıeslari - Fantezi. 

13.SO Türk Müziği 

Çalanlar; Vecibe. Ruıen Kam 
Çevdet Kozan. 

Okuyan Necmi Riza 

1 - Oıman bey - Nibavet 
peşrevi. 2 - Arif bey - Ben bu
yi vefa beklerken. 3 - Nuri 
Halil - Bir goncei te?dir. 4 -
Arif bey • Saçlarına bağlanalı. 
5 - Arif bey - Şarab iç gül· 
feminde. 6 - Yusuf pag - Saz 
semaisi. 

14.20 14.30 Muzik (Neşeli Pi.) 

17.30 Program. 

17.35 Müzik (Pazar çayı) 

18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik (Pazar çayı de-

vamı) 

19.15 Türk Muziki (Fasıl hey
eti) 

Safiye Tokay ve Tahsis Ka
rakuşun iıtirakile. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri. 

20.15 Türk müziği 

Çalanlar: Refik F ersan. Ru
~en Kam, Cevdet Kozan. 

Okuyanlar: Semahat Ôzdenses. 
Pvtahmut Karındaş. 1 - Peşrev. 
2 - Fa' K H" ız apancı - uzzam 
farkı - Büklüm büklüm. 3 -
Arif bey - Kürdili şarkı - Dü· 
l•nına. 4 - Cıvan usta • Her 

~iınde vardır aşk iptilası. 5 -
dik Fersan - bir neşe yarat. 

6 - G"l· u ızar şarkı - Gözlerim-
den 't . k g~ mı yor· 7 - Hüseni 1ar-
p1 - Mehtap dalgın. 8 - S. 
k~llar • Kllrkili şarkı - Ellerine 

kıınter yaktı kınayı. 9 - Ra
ıın K" d'l' - ur 1 1 Şarkı - Demedim 

ona biç k' . 
. ımsın. 1 O - Saz se-

llıaıai. 

21.oo Memleket ıaat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar • R 

h 21.10 Uzik ( Riyaseti ~um
ur bandosu - Şef; iksan K" • 

Çer) 1 un 
· - Brun - Kn .. k . 

reırni (M çu geçıt 
arş). 2 - Parcs · M , en-

u~ • Caprice. 3 - Beethoven 

Eğmont ( U•ertür ) . 4 -Louis 
Aubert - Kısa süit: a) Menuet 
b) Ninni c) Bule müziği. 5 -
Rimsky - Koraakow - Antar 
(Senfonik parça 3 lincü kısmı). 

20.00 Anadolu ajansı ( Spor 
ıerviıi) 

22.10 Müzik (Cazban -Pi.) 
22.45 - 23 Son ajanı ha bel eri 

ve yarinki program. 

PAZARTESi 13/3/939 
22.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.15 -14 Müzik Karışık prog

ram Pi. 

19.00 Tark müziği (Halk mu
sikisinden seçilmiı melodiler) 

Sadi Yaver ataman 

19.35 Türk_ müziği (Saa-~ser
leri, Takıim ve oyun havalan) 

Hakkı Derman. Eşref kadri, 
Hasan Gir, Hamdi Tokay, Baı· 
ri ÜfJer. 

20.00 Ajans. meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat ) 

20.15 Türk müziği: Bestegar 
" Lem'i ,, nin 70 inci doğum 

yılı :nünasebeti ile eserlerinden 
mürkkep proğram. Çalanlar : 
Vecihe Daryal, Reşat Erer, Re
fik ve Fahire Fersan, Ruşen 
mam, Ct:vdet Kozan, Cevdet 

Çağla, Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar : Ankara radyosu 

küme okuyucuları ( koro). 

idare eden : Mesut Cemil. 

1 - Karcıgar şarkı - Hünü
ne etvarına. 2 - Uşşak şarkı

Siyah ehrıılerin. 3 - Bayatia

raban - şarkı - bakasız hüsnün. 

4 - Karcıgar - şarkı - Çeşma
nı o mehveşin eli dır. 5 - Hi

caz şarkı - sorulmasın bana 
ye'sin. 6 - Ferahfeza şarkı -
Dinlendi başım dün gece. 7 -
Hicazkar şarkı - Penbelikle im· 
tizaç etmiş tenin. 8 - Niha

vent şarkı • Bin gül çıkarırdım 

sana. 9 - Rast şarkı - Y okmu 
cana. 10 - ,, ,, Sazın 

gibi 11 - Mahur saz semaisi. 
21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma { tayyareci 
konuşuyor ). 

21.15 Esham. tahvilat, kam
biyo - nukut borsası ( fiyat ). 

21.30 Müzik (küçük orkestra
Şef: Necip Aşkın). 1 - Gcnt

ner - Bana daima söyle ( ağır 

vals) 2 - Paul Lincke - Olur. 

Olur. 3 - Fischer - 1 Tatil gün 
leri süit 1 - İşte dağlar. 2 -
Bekleailmiyen bir tesadüf 3 -
Suların sükuneti. 4 - Avdet 

4 - Künneke - Mai elbiseli 
lıemşireler operetinden marş -
Ar. Final. 5 - Grunow - Ber
fin ve Viyana valıı. 

22.30 Müzik ( opera aryaları 
• Pl. 

23.00 Müzik ( cazband - Pi. ) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proiram. 

AYDIN 

ilin 
Aydın vakıflar ida

resinden 
(Şeker oğlu bacı İsmail) vak• 

fına ait Aydının cuma mahalle .. 
sinde pınar başı caddesinde 351 
lira kıymetli ada 220 pafta 45 
6 panel numarat. 234 metre 
murabbaı arsa. Hanyalı oğlu 

vakfından orta"mahalleainde 101 
lira 25 kuruş kıymetli 53 ada 

33 pafta ve 6 parsel numaralı 
135 metre murabbaı arsa. Ça· 
kırlar kuyusu vakfından Aydı
nın arık başı mevkiinde 100 
lira kıymetli kütük 1606 pafta 
25 ve 33 parselde hayıtlı 9795 
metre murabbaı bağ bozuiunun 
mülkiyeti satılacaktır, Yedi ey· 

lül caddesinde mubterik mülga 

peştematcı tekkesinin halihazır 

vaziyetiyle ve yıllık 24 lira he

sabiyle depo olarak kullanılmak 
üzere 3115/939 kadar icarı a
tırmaya ko .ulJu. 

İhaleleri 2513/939 cumartesi 
günü saat 10 da Aydın vakıf-

lar idaresinde yapılacaktır. Ta
liplerle fazla malumat almak 

isteyenlerin muhammen bedel 
üzerinden % yedi buçuk nisbe· 

tinde muvakkat teminatlariyle 
birlikte vakıflar idaresine müra• 
caatları. 

1188 10 12 15 18 

ilin 
Söke belediyesinden: 

Belediyemizce yapbrılacak'3664 
lira bedeli keşifli belediye bina
sınm ihalesi 20 mart 939 Pa
zartesi günü saat 16 dadır. 

Proje ve şartnamesini istiyen
ler belediyden alabilirler. İstek
lilerin 2490 sayılı kanundaki 

şartları haiz bulunmaları meşruttur. 
Muvakkat teminat 274 lira 

83 kuruştur. 
12 14 16 18 1194 

YOZ s 

• .. Doktor Şevket Kırbaş 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
1 entani hastalıklar mütehassısı 
.. .. 
+ Muayenehanemi Nazilli köprüıD kerıııındaki tapucu f 
+. Süleymanın hanesine naklettim. 1 

• hastalarını her giln aaat yediden sekize kadar ve +. 
: öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabtil eder. idrar, : 
• kan, balgam, maddci gaita v~ her tOrlll tahlilitı icra f 
t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo· +. 
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) +. 

~~l2"~2············~~""'='~~~·~.a 

pıırJlıı6 !llııl\~)ır!iı ılııımlııQ.~ ' ıtJ:!i ~I~ . 

-Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 

1 

_ Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydm 
. Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütnn kitap. mecmua 
1 ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
1 - kitap. mecmua ve gazete nüsbalan en çok bir hafta için· 
j = de getirtilerek müşterilerine takdim et.meği üzerine ah~. Çe· 

l ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzı ve deruhte yen. 
. 1098 

ilin 
Aydın Vilayeti daimi 

encümenjnden 
7049 lira 77 kuruş keşif be· 

delli Karacasu kazası mektebi 

ikinci kısım inşaatı açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 20/3/939 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni salonunda yapılacak· 
tır, 

Bu ite ait keşif, metraj, şart-
name nafia müdürlüğünde gö
rülebilir. Muvakkat teminat mik
tarı 528 lira 73 kuruştur. 

İsteklilerin Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehliyet ve
sikaları, muvakkat teminatları 

ve ticaret odası vesikalariyle· 

yukarıda yazılı gün ve saatta 

vilayet encümenine gelmeleri 

ilin olunur. 
1173 8 10 13 16 

ı........ Abone şeraiti ........ , 
j Yıllıtı her yer için 6 lira. 1 
i AJb aylıtı 3 liradır. , f 
i ldare yeri: Aydında C. H. i 
i P. Baaımevi. 1 
i gazeteye ait yazılar için ! 
j ynzı işleri müdürlütüne, ilin· i 
f lar için idare müdürlüğüne ! 
f 'DÜracaat edilmelidir. f .............. _ .... .._ .................... -.. 

imtiyaz: aııhibl ve Umumt Neşriyat 
Müdürü : Etem Mendrea 

Baaıldıtı yer 
C H P Baaımevl 

Basımevimiz e 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 
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HUSUSi MUHASEBE MODORLOGONDEN • • 
936 ıoneıbado Aydın merkeıindo y•pılan araxl tahririnde tahrir koaüıyctnunca tttblt edilen araıiy• müteallik olup kanuni ikametglhlarile aunea•lc 

tcblitat yapılabilecek kimseleri belli olmıyan milkelleflere ait ihtarnameler aıağıya çıkanlm1.ftır. 
m•kamıaa kabQ olmak 2901 11umarah kaııunuu 8 inci maddcıile bu ka~uuq iıab ed~a ikinçi talimatnaııae11ica 7 iıaci maddesi mucibine~ keyfiyot tebliğ 

tızcre ilb oh111ur. 

Tahrir Kıyrıı•tl Veraiıl Cilt Varak 
Sıra No. No. Cinai Hektar Ar. Metre. Lira K. Lira K. Mahallesi Mükellefin iınıi No. -161 100 Ana 2 60 26 00 13 Köprlllü Kübra 93 

162 102 
" 

2 25 22 50 11 " Şükrü oğlu Ali 95 
163 105 " 98 9 80 10 il Ayıe, Zeliha, Kübra 98 
164 105 2 27 40 50 21 Hasan ef. Mehmed 19/6 
165 116 " 15,25 5S 27 28 il Lutfiye, Nuriye, Feride ? 17 
166 117 

" 31,35j 189 00 94 
" 

Derviş, Mehmed, Zevcesi, Fadime 18 
167 119 " 48 192 00 96 

" 
Riza, Ahmed, Hafize 20 

168 124 " 6 12,SO 459 38 2 29 
" Sıdıka • ıs 

169 130 " 1 2 20 40 11 
" Dudu 31 

170 140 il 2 40 00 20 
" Ayşe 41 

171 141 " 1 24 24 80 13 
" Bürhaneddin 42 

172 142 
" 3 66,50 54 90 'l1 

" Mustafa Ali vercseleri 43 
173 143 

" 2 84 56 80 29 
" Hatice 47 

174 149 " 3 19 63 80 32 
" Hacıhafız Mehmed vereıleri so 

175 150 " 3 21 54 57 28 
" Melek sı 

176 173 " 1 1 30 30 15 
" Arap İbrahim 74 

177 175 " 1 53 53 55 27 
il Kübra ve saire 76 

178 176 " 4 70 117 50 59 
" Aıir efendi veresesi 78 

179 191 " 1 14 68 40 34 
" Ali 92 

180 192 " 
1 so 90 00 45 

" Tevhide 93 
181 194 " 66 39 60 20 

" Osman Oobaıı 9S 
182 8 " 3 30 00 ıs- Kemer Tahir o.Mehmed vereaeılndea Keslba•t Fataa. Hacer 1/8 
183 12 " 1 77 44 25 22 Meşrutiyet Hatice ve Meliha 23 
184 23 " 84 14 28 7 

" Mehmed Ali ve Mustafa ? 34 
185 24 " 88 14 96 7 

" Mustafa K. Zeliha ve O. Oımaa 35 
186 42 " 1 73 25 9S 13 

" Süleyman oğlu Kasım 53 
187 47 " 92 lS 65 8 

" Ali) 58 
188 48 • 1 98 23 70 12 ,. lbrahim ve Ayıe 59 
189 52 " 

2 7 35 19 18 " Saliha 63 
190 63 

" 
2 40 28 80 15 " Giritli oğlu Hacı Hüseyin 74 

191 64 • 2 41 28 92 14 
" İsmail 1175 

19'l 68 
" 1 34 26 10 10 

" Şerif Ali K. Emir Ayıe 79 
193 67 

" 1 ıs 7 
" Kuyucu K. Ayşe 78 

194 72 " 1 52 22 80 11 
" Mustafa K. Emir Ane n Ali o. Ahmed 83 

195 103 llf 43 75 25 38 Veysipqa Fatma, Hacer, Şefika 1016 
196 105 

" 48 84 00 42 
" Mustafa B. 8 

197 111 
" 79,25 158 50 79 

" Duran 14 
198 115 " 18 18 9 t' Hediye 18 
199 125 " 

2 48 99 20 50 
" Mebmed O. Ali ve K. Hediye 28 

200 130 llf 26 39 00 20 
" Mehmed o. Mustafa 33 

201 134 
" 42 126 00 63 

" Hatice, Hilmi, Ane,. Zehra, Kübra, Emine 37 
202 139 " 1 17 146 25 73 

" Fatma, Emine ve lsmail 42 
203 144 " 4 8 408 00 2 00 " Münire ve Tevhide 47 
204 145 

" 1 50 75 00 38 " İbrahim K. Esma 48 
205 146 " 1 99 79 60 40 

" Hasan O. Osman 49 
206 155 " 1 4 82 40 43 

" Refia, lımail Hakkı, Mehmet, Kimil 58 
207 156 " 3 1 154 50 78 

" " " " tt 59 it 
208 162 " 2 42 157 30 79 

" Fatma, İsmail, Emine 65 
209 168 " 2 88 43 20 22 

" Dudu 71 
210 171 " 2 61 104 40 53 

" Hatice, Emine ve ıaire 74 
211 174 ,, 1 60 104 00 52 

" Fatma, Emine, İsmail 77 
212 175 " 98 19 60 10 

" Zeıynep 78 
213 181 

" 67 33 95 16 il Sadika 84 
214 190 

" 91,50 9 ıs 5 
" Zehra 93 

215 193 
" 14,55 29 10 ıs 

" Abdullah 96 
216 196 

" 40,24 40 24 12 ti Mehmet 99 
217 5 

" 25 50 00 25 Ramazan paşa Ali, Ayşe Zebra 3/5 
218 7 

" 47/50 83 13 42 
" Ali, Hatice ve Zehra 7 

219 13 
" 19 38 00 19 

" Emirayşe 13 
220 27 

" 19 47 50 24 
" Mustafa Ali 27 

221 30 " 21 63 ()() .32 
" Ayşe ve saire 30 

222 47 " 38,50 19 25 96 ti Emine, Ayşe, Saniye, Mehmet Ahmet 47 
223 63 " 3 38,50 253 88 1 27 " Meryem, Fatma, Havva, Zeynep Seyide 3/63 . 
224 90 " 67,50 33 75 17 it Emine, Emirane, Saniye, Abmet,Memet 90 
22S 235 " 1 59 4 77 3 Cuma Ayıe 30/7 
226 138 

" 1 85 64 75 33 Kurtuluş Ali ve saire 22 
227 167 

" 1 60 16 00 8 
" Ahmet 51 

228 105 ,. 46 6 90 03 Gtızelhiıar Hüseyin 23/76 
229 106 " 95 19 ()() 09 . " Nuri ve Bahri 77 
230 107 

" 
1 27 19 05 10 ti Kimil karısı Gülistan 78 

231 109 " 1 22 30 50 15 
" Kiriş karısı Fatma vereseleri 80 

232 113 
" 

78 27 30 14 
" Himmet 84 

233 91 
" 2 45 98 00 49 Cuma Mehmet · veresesi 15/12 . 

234 94 
" 1 32 52 80 26 

" Emirayşe 15 
235 119 

" 2 35,50 105 98 53 ,. Hatice 40 
236 120 

" 1 40 70 ()() 35 
" Mehmet 41 

237 128 
" 1 88 56 40 28 Güzelbisar Berber Salih veresesi 49 

238 133 " 1 2 35 70 18 Cuma Şerbetçi karısı Hatice 54 
239 141 

" 2 38,50 59 63 30 
" Emine 62 

240 142 
" ı 23 • 58 25 29 

" Hafize 63 

DEVAMI YARIN ıı90 


