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VE 
Milli Birlik -

O. Becerik 

1 Şubattan itibaren başlayan 
Büyük Millet Meclisi Beşinci 
devre mebus seçimi hazırlıkları 
yurdun her yerinde, türk mille
tine has sükun, alaka ve inti· 
zamla devam ediyor. 

Milli ve milstakil türk mille
tinin tarihi 23 Nisan 920 tarihinde 
Birinci Büyük Millet Meclisinin 
filen devlet idaresini ele alma
ıiyle başlar. 

Milli iıtiklil ve kurtuluıun 
iatibıalinde ve milli bünyenin 
muzır parazitlerden kurtarılması 
uğrunda ifa ettiği değerli ve 
tarihi vazife, biri:ıci büyük mil· 
let meclisine, türk milli tarihin· 
de en yüksek ve ıerefli mevkii 
temin etmiştir. 

Cumhuriye_tin ilini ve inkilap
lanmııın tahakkukunda ikinci, 
yurdun bayındırlık ve itilisıoda 
üçüncü, iktisadi kalkınma ve 
sanayileşme yolunda dördüncü 
meclislerin büyük ve yararlı ba
şarıları, kurulduğu tarihten iti· 
Ue1n::u ..... ,.... -··· · 

millet ve memleket hizmetlerin-
de ifa etmekte devam ettiği 
yüksek ve ıerefli başarıların 
devamıdır. 

Büyük meclisimizin en bariz 
vasfı, yurt ve millet işlerinde 
gösterdiği en derin hassasiyet 
kadar milli istiklal ve inkilip 
mevz~bahs olunca türk milleti· 
nin hakiki hissiyat ve temayü
lüne tamamen uygun olarak 
milli birlik ve bütünlüğü istisna-
sız tecelli ettirmesidir. 

Türk milli tarihi, büyük mec· 
lisin bu bariz vasfını, iç ve dış 
ta tanıtan ve inandıran yüzler
ce, binlerce tezahürlerle süslü
dür. 

Bu itibarla bizde Büyük Mil· 
let Meclisi seçimlerinin yenil~~
meai, daima milli vahdet ve ıtı· 
madın cihana karşı bir kere 
daha belli edilmesine vesile 
olur. 
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Romen hariciye nazırı 
Varşoyada merasimle karşılandı 

Yahudi Meselesi de Konuşulacak 
Varşova 4 - Romanya bari· 

ciye nazı B. Gafenko refikası 
ile birlikte buraya gelmiş ve 
istasyonda hariciye nazın mira· 
lay Bek ile refikası, Varşova 
Belediye reiri, Fransa büyük 
elçisi, Türkiye, Yugoslovya, Çe
kasJovakya elçilerile Baltık dev
letleri mümessilleri tarafından 
karşılanmıştır. 

B. Gafenko, Varşovada ka
lacağı üç gün zarfında Bayaz 
sarayda ikamet edecektir. 

Misafir nazır; bu gün proto· 

kol ziyaretleri yapmış ve meç· 
hul asker abidesine çelenk koy
muştur. 

Bu akşam hariciye nazm mi
ralay Bek misafir şerefine bil· 
yük bir ziyafet verecektir. 

Her iki nazırm görüşmelerin
de siyasi meselelerle beraber 
Polonya ve (Romanya arasında 
iktisadi hareketlerin sağlamlaş
tırılması da konuşulacaktır. 

Yahudi meselesinin de tetkik 
edileceğine muhakkak mızarile 
bakılmaktadır. a. a. 

YENi PAPA 
Bir beyanname neşrederek adila
ne bir sulh için çalışacağını söyledi 
. Roma 4 - Papalığa seçilen Kardinal Paçelli bu a ın on iki· 
sın~e Papalık tacını giyecektir. İtalya hükumeti bu n?'ünasebetle 
yenı Papaya verilmek üzere kıymetli bir hediye haz 1 t p 12 · · p· _ ır amış ır. 

apa . ıncı ı; bugün Katolik alemine hit. Ih • ·~ hıwanna-
m~~ "ea""J.JB111 v~ hiitün dünvada adilane bir su un teai.!!_oe hiz-

Yugoslavyada ' 
Siyasi makkum\ar tah

liye edildi 
Belgrad 4 - Hükumet siyasi 

cürümlerden dolayı mahpus bn
lunan Türk ve Hırvatları 
tahliye etmiştir. a.a. 

-~--

Uzak Şarkta 
Müthiş ve kanlı muha

rebeler oluyor 
Paris, 4 _ Joponlarla Çinli

ler arasında cenup cephesinde 
müthiş bir harbin başladığı ve 
iki taraftan mühim zayiat kay
dedildiği bildirilmektedir. a.a. 

Dr. Şahbn balkan 1 

seyahati 

Roma 4 - F raosız ve İngiliz 
kousolosları, Tiyeoçindeki imti-

k trafını telör· 
yazlı mınta anın a 
gülerle çevirdiklerinden Japon Berlin 4 -- Potrol meselesi 

için bir kaç gün evvel Bükreşe 
gitmiş olan Doktor Şaht bugün 
buraya . döomuştür. 

Doktor Şahtın bir kaç gün 
sonra Balkanlarda kısa bir seya· 
hata çıkacağı söyleniyor. 

1 
1 

~ a.a. 1 

makamatını protesto etmişler. 
dir. 

A 'k konsolosu bu mın· men an 
takada Amerikan tabası olma· 

dığı halde Fransız ve İngiliz 
meslekdaşlarının bu protesto-

larına iştirak et111iştir · 
-~ 

a.a. 

Bu yapılacak •• gun 
Kır koşuları Bölge birinciliği 

müsabakaları 
Bu seneki kış spor faaliyeti· 

mizin Beşinci kır koşusu büyük
lere 4500, küçüklere 2000 met· 
re üzerine 5 Mart 939 pazar 
günü saat 14te spor alanı ile 
Tellidede yolu arasında yapıla· 

caktır. Bu müsabakada derece 
alan atletler ( Birirci, ikinci ve 
üçüncü) Bölgenin temsili müsa· 
bakalarına ğirmek hakkını ka· 
zanacaklardır. 

4500 metre üzerine yapılacak 
olan büyüklarin yarlşına Bölge· 
mize bağlı bütün kalüplerin (ü
çer kişilik takımlarile) iştirak 
etmele ri ko unun daha alakalı 
olmasına ve kır koşularının ka
za ve nahiyelarimize fairme!ine 

vesile olacaktır. 
Gençler arasında yapılan ko

şularda günden güne çoğalan 

atlet adt:dile iftihar edebiliriz. 

Bu haftaki yarJşın b5lge birin
ciliği olması dolayısiyle geçen 
yarışlardan daha heyecanlı ola
cağı ve hatta 2000 metrelik 
koşunun derecesi ..ıinde kırılarak 
yenileneceki kanaatındayız. 

Takım halinde derece alan 
kulüpler tesbit edilecektir. Bü· 
yükle> ve küçükler arasında 

birinci, ikinci, üçüncü gelen at• 
letlere beden terbiyesi bölge 
başkanlığınca madalya verile· 
celctir. 

~------.....;;,::~~~;;;;;;;;;;;;~~a~;;:;;;.;;;;=-~:..::==========----------

1 z mir M a 
ma 

İzmir matbuatı tarafından ko· \ 
nulan ve tertip edilen kuo~ 

t . rk nıo u• 
maçına zmır 1 1 n,,rı.1,n • • • .• .. ·:.,..~\;ır1 ıı~ ·AyJın l\:nyc .... - -ı.1e1a-g\.."\Ol.r."" • 

Sümer spor davet edılspor ve 
mişlerdir. . 

Bu maçlar bu gtio İzmır sa· 
basında başlıyacaktır. 

Aldığımız habere göre bugün 
birinci maçı Aydıu spo!la Ateş 
spor ikinci maçıda, Dogan spor 
la S~mer apor lzmirin al!'ancak 
sahasında oynayacaklardı~. . 

Bu maçlar bir devrelık bır 
lik şeklinde tertip edilmiş olup 

kupası 
ları 
htii>JflLr'sı11bi~'ıit~ .... :ı. ı.:..... .J

~ Geçen haftaki karşılaımalan· 
~ nazaran birbirlerine denk 
na d Aydın 
bir manzara arz e en 

Ate• spor takımlarının 
spor ve Y k 
bu gün birbirlerine karşı alaca .• 
ları netice hemen hemen talıe 
bağlı bir iştir· 

t · birincisi Slimer sporun, zmır 
Doğan spora karşı bir sürpiriz 
cıkarması çok kuvvetle umulur. 

Bölgemizin her iki takımınad .. a 
muvaffakiyetler ve yüz aklıgı 
ile dönüşler dileriz. 

--· Ortaokul Ankara 
Muhteliti İstanbulu 

yendi ..,.... 

-·-
Voleybol likleri 
Ortaokulun sınıfları araaıdda 

tertip edilmiş olup 15 gün en 
beri devam e?e? voleybol maç· 
ları dün bitmıştır. 

Ç k büyük bir intizam ve 
o b' samimi spor havaaı tam ır . 

i inde ve bölge voleybol . aıanı 
Nç . · Giirsoyun nazaretı altın-
e"mı . 

Cumhuriyet hükumetini°: da· 
yandığı, kuvvetini 18 mılyon 
türkün inan ve bağlıhğın~a~ 
alan· Cumhuriyet Halk Partı~~~ 
ne karşı Türk milleti besledıgı 
güveni seçimlerde partinin n~m
ıetlerine itimadı ve seçıme 
karşı alakasiyle gösterir· 

Gazetemizde üç gündür ilin 
olunan parti mü~t~hip sani 
nanızetlerinin tesbıtınde, rey 
\>erme hakkını haiz olan parti 
teıkilatında vazife almış köylü 

T amşu~ar takımı 1 
ikinci maçında da yenildi \ 

Ankara 4 - Şehrimizde bu· \ 
luoan Romanyanın Şamşuvar 
takımı bugün 19 mayıs sitatyo· 
munda altı yedi bin seyirci kar
şısında Ankara muhteliti ile 
ikinci karşılaşmasını yapmıştır. 

Bugünkü hava 
durumu 

İstanbul 4 - Bugün Taksim 

sitadyomunda Ankara • İstanbul 
muhtelit takımları arasında oy

nanan futbul maç.mı Ankaralı-
lar güzel bir oyun çıkararak 
2-1 kazanmışlardır. a.a. 

.-~--
Yurdumuz İskenderun körfe· 

ziyle cenup bölgelerimizde mer-
kezleşmiş bulunan ve fırtınalar Gandi Hasta 

alçak tazyikın tesiri ''*" -yapan • 

da yapılan bu maçların netıce· 

sinde: . T"'' 
B. 2. sınıfı takımı . bi~~~~ı ıgı 

B. 3 sınıfı takımı ikıncılıgı ye 
A. 3 takımıda üç.lincülüğü ka· 
zanm1şlardır · 

Japony;;~ verdiği 
tazminat 

tehirli yurddaşların eksiksiz bu
lunnıaları ve namzetlerin tek 
istisnasız ittifakla seçilmeleri bu 
iddiamızın en kuvvetli bir de· 
lildir. 

Bu itimad ve alakayı, bu yol
da cumhuriyet hükumetinin aldı
ğı isabetli tedbirleri kabul ve 

Sonu 2 laci sayfada 

Bu maç güneşli ve çok şid
detli bir rüzkar altında oynan· 
mış ve Romenlerin sistemwli ve 
teknik oynamalarl"l .ı ragmen 
Ankaralılar bütün enerjilerini 
sarfederek Romenleri bugün de 
ikiye karşı beş sayı gibi b yük 
bir farkla yenmişlerdir. 

Gazi ve erkek liseleri arasın· 
daki futbol maçmda da erkek 
lisesi ikiye karşı beş sayı ile 
Gazi lisesini yenmiştir. a.a · 

altında olduğundan ya~ın hava-

1 

Doktorlar ümidi kestıler 
nın Egenin cenup kısmıyle trak- _ Mahatma Gandi 

d bulutlu diğer bölgelerde Londra 4 . A f l' 
ya a ' w w. 'f lduğu için sıyası aa ıyet-
kapah ve yeryer yagışlı geçecegı ~ayı b olunmaması hakkında dok-
zür arların dogu ve cenubu ere u . 

g d t d' lar tarafından yapılan tavsıye-
şarkı Anadolu a cenup an, ı- . f w 
ğer bölgelerde umumiyetle şi- leri dinlememış ve bu se er agır 

tı. w · K surette hastalanmıştır. 
malden kuvve ıce esecegı. a- l 

d · Mermara ve Ege de- Yetmiş yaşını doldurm~ş 0 ~~ 
ra enız, G d' d d ktorlar ümıtlerını 
nizlerinde fırtınanın devam ede· a ı. en . o 

w• h . edilmektedir ke!!mış\erdır. 
cegı ta mın • 

d 4 __ Japon tayyare• 
Lon ra 'k' h f 

leri tarafmtlan bundan ı ı a : 

l atılan bombalarla lo 
ta evv~ · d' eti 

;liz mıntakasında ölenlerın . ıy . 
g. k J h"'kfımetince yırmı 
olara apon u . il· 
bin dolar tazminat tedıye ed 

miştir. 
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Çocuğun Çalışmasına 
tesir eden bazı amiller 

Ertiğimde şimdiye kadar yap· 
tıi1m deneme neticesinde çocu· 
ğun evde ve sınıfta çalııması 
meselelerinde baıka muhitin de 
geniş bir takım tesirleri olduğa· 
nu ve bu hususta çocukların iyi 
ve fena çalışmasında rol oyna· 
dığını kendi kanaabmı şu şekil· 
de tesbit edebildim. 

Ailenin çalışan çocuğuna kar· 
şı vaziyeti ve ailenin ca bil ve· 
ya okur yazar (oluıu evde ça· 
lııan çocuğun kendine mahsus 
mini minı bir köıesi olursa ço· 
cuk burada, evdeki gilrültülere 
kulak asmıyarak çalışabilir. Fa· 
kat bir odaya sıkışan aile ef· 
radı bikiye anlatarak, şarkı 
ıöyliyerek vakit geçirir ve ço
cuğun çalışmasına ilgili bulun· 
mazsa evde çalırmalerı büsbtıtün 
imkanıız oluyor. 

Okuldan eve gelen çocuk bir 
kaç saat oynadıktan ve dinlen
dikten sonra ertesi günün ders
lerini ""ve vazifelerini bazırlıya· 
cak yerde her~ün odun kesmek 
ıu taşımak, küçük kardeşini o• 
yalamak, çarşıya gitmek gibi 
vazifeler yapmağa mecbur ka
lırsa ve akşamlan gene bir oda 
içinde sıkışıp kalırsa çocuğun 
g~ne çalışması imklnsız hale 
gelir. Çocuk çalışırken ve va
zife yaparken anlamadığı nok
taları okulda sorarak anlar ve 
rııılı•mAÖ'a clevam edebilir. Evde 
sa çocuk yardımsız kalır ve ça-

lııma ,evkini kaybederek işi 
kayıtsızlığa dökebilir. 

Evde babanın geçimsiz ve 
içki düşkünü olması ev hayatı .. 
nı cehenneme çevirebilir bir 
köıede dersleriyle uğraşan ço
cuğuna bağıran ve sebebsiz o
larak çocağunu döven, hırpalı· 
yan babalar çoktur. Bu vaziyet 
dahilinde çocuğun derslerden 
geri kalması ve geri kaldıkça 
okuldaki derslere yetişmemesi 
ve umumi sınıf sevisinden aşa
ğı düşerek büsbütün tenbel ol
ması ihtimali dahilindedir. Bu 
gibi çocuklann çalışmaktan so
ğumalarını mazur görmek ve 
icabına göre hareket etmek 
lazımdır. 

Disiplinsiz hayat, her an ve 
her yerde çalışma kabiliyetini 
bozar çocuklar kendi L endileri
ne bir proğram yaparak hayat
larını intizama sokamazlar. 

Okuldan dönen çocuğun ilk 
işi sokaklarde saatlarca arka
daılariyle oynamakbr. Akşam
lara kadar fasılasız olarak te-
pinen ve oynayan çocuklar ak
şam yemeğinden sonra yorgun 
düşerler, ve çalışmağa muvaffak 
olamadan uyur kalırlar. 

Ana, baba çocuklarının bir 
intizam altında yaşamasına e
hemmiyet vermerlerse çocuklar
da çalışma itiyadı kendi kendi
liğine güç husule gelir. Ancak 
zeki ve muvaffak faaliyetlerin
den zevk alan çocuklarda ça
lışma itiyadı meydana gelebilir. 
Öğretmenin şahsiyeti çocuk

ların gerek evde ve gerek okul
da çalışmaları üzerinde çok 
nıüessir olabilir, çocukların kalb-

Ôlretmen : Yusuf Göksel 

lerini kazanmış olan ağretmen
lerin bir ihtarı. bir darılması 
çocuklara ağır gelir, öğretmenin 
tevecciihiinü kaybetmek korkusu 
çocukları en sıkı vaziyetlerde 
bile az çok çalışmağa ve mu· 
vaffak olm.ıığa sevkeder. 

Sınıfın manevi havası çocuk· 
ların çalışmasında ayrıca bir 
Amildir. Bir sınıfın ekseriyeti 
çalışmakla ve muvaffakıyetle 
öğününe çocuklar birbirinden 
aşağı kalmamak için irade kuv· 
veti 'sarf ederek elden geldiği 

kadar gerek evde ve gerek o• 
kulda çalışırlar. 

Küçük çocuklar ıınıf cemaati 
içerisinde daha verimli ve daha 
eyi çalışabiliyorlar. Mesela : 

Çocuklar kendilerini idare et
mek ve bir şey hakkında ken
di kendilerine salahiyetle hü-
küm veremezler. Çocuklar bir 
iş üzerinde ısrarla durmakta ve 
ayni zamanda dikkatli bulun· 
makta zorluk çekerler. Çocuğun 
bu naksan tarafını sınıf cema
ati ile öğretmenin otoritesi te
lafi edebiliyor. 

Sonra çocuklar yaptıkları iı· 
lerin gelecekteki ehemmiyetini 
ve kıymetini meşur olamazlar 
öğretmenin otoritesi ve sınıfm 

ruhu bu noksanı da kısmen ta
mamlamaktadır. Küçük çocuk-

ltt~n;.~{~1MY.liıl!!,l -~=~~~ __ ~:~ 
gittikçe ilerler. 

Bunlardan başka öğretmenin 
gözüne girmek, sınıfta diğer 
çocuklardan aşağı kalmamak, 
taltif edilmek gibi hissi monif. 
lerde çalıtmağı ve küçük çocuk

ları körükleyen amillerdendir. 
Bundan başka küçük çocuk· 

lar bilhassa her hangi bir ha· 
reketleri istikrar ve itiyad kespet

memiı bulunan küçük çocuklar 
ki birinci devrede de bulunan
ları teşkil eder. Bunlar muhjt. 
lerinin tenbihlerine daima ma

ruz bulunduklarından birbirleri 
yanında ve yekdiğerinin çalış
malarını görerek daha fazla 
müteşebbis bulunurlar. Onun 
için birinci devrede bilhassa ilk 
sınıflarda evlerden ziyade okul
da daha iyi çalışabiliyorlar. 
~ 

Bozdoğan avcıları 
bir sürek tertip 

ettiler 
Bozdoğan ( Hususi ) Kazamız 

avcılar kulübü 135 kişilik bir 
aycı kafilesi ile bir sürek ter-
tip etmiş ve muhitte zararlı 
hayvanlardan mühim bir miktar 
itlif etmişlerdir. 

Çalışma sahasında henüz te~
vik görmekte olan aYcılarımız, 
son günlerde iyi bir çahıma 
örneği olmağa baılamıılardır. 

Avcıların bu hafta başka bir 
mıntakada sürek tertip ctme'si 
ihtimali kuvetlidir. 

Bekçilerin 

Muntazam bir teşkilata 
bağlanması için çalış

malar 
Yurdumuzda 40,000 i geçen 

köy ve bundan başka nahiye, 
kaza ve vilayet merkezlerindeki 
çarşı, mahalle, köy ve kır bek
çileri her yerde muntazam bir 
teşkilata bağlı olmadığı gibi 
ücretleride ayrı ayn usullerle 
tahsil edilmektedir. Bu cihet
l~ri göz önüne alan Dahiliye 
V ekAleti · bekçilerin muntazam 
ve mesul bir teşkilata bağlan· 
masını zarnri görmüş ve bunun 
i~inde bir komisyon teşkil et· 
miştir. Komisyon Jandarma ge
nel komunanlığı, hukuk müşa· 

virliği, emniyet, vilayetler idare· 
si ve mahalli idareler umum 
müdürlükleri murahhaslarından 
mllrekkeptir. 

-•>-lt)C • • •• 

Umumi müfettişler 
şehrimizde ! 

Maarif Vekaleti umum mü
fettişlerinden B. Hilmi Muğla· 
dan Ali Hikmet, Necmettin 
Ekrem de evvelki gün şehrimize 
gelmişlerdir. 

Seçim 
- -·--·-

SAYI: 471 

Pamuk Ekiminde 
Akala Tohum Buhranı Muhtemel 

bir endişe mi oluyor 
Selahiyettar ve alakadar ma

kamlardan aldığımız malumata 
göre, Ege bölgesinin pamuk zi
raati ile uğraşan Balıkesir, Ça
nakkale, Bilecik, Manisa, Bursa 
Kocaeli gibi bazı vilayetlerin 
pamuk ekicileri; ellerinde bulu
nan (Akala) tohumlarını, son 
tanesine kadar yağ çıkarılmak 
üzere fabrikalara satmış bulun
maktadırlar. 

Bu yüzden mezkar vilayetle· 
rin bu seneki pamuk ekiminde, 
tohum buhranı gibi hakikaten 
korkutucu bir buhran önünde 
bulundukları ve bu yüzden zi· 
raat vekaletinden yardım istek
leri duyulmaktadır. 

Ziraat Vekaleti şehrimiz zi
raat müdürlüğüne gönderdiği 
bir yazıda : 

Bu mıntaka pamuk çiftçileri 
ellerinde bulunarı Akala to-
bumlarım · satmış veya yağ çı· 
kartmış 'bulunduğunu, fabrika 
ve sair yerlerde bulunan to· 
humlarında fiyat hususunda bir 
spekülasyon geçirerek kilosunun 
8 kuruşa kadar fırladığını bil
dirmektedir. 

\!C f Vakıflar idaresince] Avcılarımız Sıralı-
ı.-~'' ~ı, 1'~~- - ;;~b:;ı~~;·b~Iu~~~~;&& ıara gıaıyorıar 

Osman Becerik 
Ba, tarafı birinci sahifede 

tasvib ile Büyük Millet Meclis· 
leri azalarının intihabınde, Par
tinin gösterdiği isabet ve basi
rete borcluyuz. 

Bu itimad ve alak~, 15 mat· 
tan itibaren başlıyacak olan 
müntehibi sani seçiminde rey 
sahiblerioin köylerinde çift çu
buklarını, şehirlerde İ§ ve güc
lerini bırakarak intihap sandık
ları başına kaştukleri gün tek
rar tezahür edecektir. 

Türk kadını, Türk erkeği, 
köylü şehirli vereceği reyin 
kıymetini takdir etmiş, dün ol-
duğu gibi yarın daha isabetli 
kararlariyle yurdunun emniyetini 
ve bayındırlığını, milletin zirai, 
iktisadi, mali içtimai ve medeni 
sahada inkişafı ve yükselmesini 
temin edecek kararları verecek 
vekillerinin temsili salahiyetle
rinin tam olması için reyini kul
lanmanın, vatani ve Milli vazi
fe olduğunu takdir ediyor. 

Bu itibarla reyini kullanmak 
için, seçim gününü soruyor, öğ
reniyor, en ehemmiyetli işini ihmal 
ediyor, köyünden mahallesinden 
ayrılmıyor, en mukaddes va:d-
fesini yapmağa hazırlanıyor ve 
bekliyor. 

Büyük ve Milli Şefine karşı 
yakın geçmişte inan ve güve
nini, tam bir ittifakla ~österen 
büyük ve asil Türk milleti, bn 
inan ve güvenini bir kere daha 
belli etmek için, onun başında 
bulunduğu büyük partisinin nam
zetlerine rey vermek üzere sa
bırsızlanıyor, seviniyor, gurur
lanıyor .. 

Hak1Cıd1r. 

Şehrimiz Vakıflar idaresi Halkevimize bağlı avcılar ce· 
(Cihan zade Hüseyin bey) vak~ miyeti bugün 65 kişilik bir ka· 

dfıntın hayır1 şartların~an,.. mad- file ile ve otobüslerle bir sürek 
e en yapı masına ımkao kal· 

mıyanların tebdili hakkında 
vak~fla~ umum müdürlüğün~ 
vakı muracaatı ve vakıflar ida
re meclisince yapılan tetkikat 
üzerine verilen kararda bu 
nevi vakıfların tebeddülllnden 
Elde edilecek gelirin senevi 
maktuan 50 lirasının aydın orta
okul fakir çocuklarının ve yine 
71 l~ra 50 kuruşunun Aydın [Gü· 
zelhısar yavrularının ders leya
zımına sarfı göz önüne almış 
ve karar Başvekaletce tasvip 
ve tasdik edilmiştir. 

Tasdikten çıkıp şehrimiz va
fıklar müdürlüğüne gelen karar 
vilayet makamıoca da, incele
nerek mezkur yardımın Halk 
evi sosyal yardım şubesi eliyle 
yapılması keyfiveti Halkevimiz 
başkanlığına bildirilmiştir. 

tertip etmek üzere Sıralılara 
gitmişlerdir. O civar köy hal· 

kı da sürekte kendilerine itti
rak edeceklerdir. 

Avcılarımız yola, geçen se· 
ferki gibi tam techizatlariyle 
çıkmışlardir. 

İki yıla mahkôm 
Nakliye tezkeresini tahrif ve 

tağyir ederek sahtekarlıkta bu-
lunmak suretiyle katran nakle· 
den, Çinenin Akçaova nahiye· 
sinden Murat, 2 sene ağır hap· 
se mahkum olmuş ve suç arka
daşları Osman ve Mustafa da 
beraat etmişlerdir. 

.A. ....... "" •••• ,. • ~ ...... _ ....... *-"' 
------~·~·u·~·~·~·~-~·~·~·~•4•~·~·~·~Au·~•u•~•'-'•. 

Aydın Halkevi Başkanlığından: 
Ar şubemiz tarafından 19 Mayıs 939 Ata-· 

türk _günü bir resim sergisi tertip olunmuştur. 
Sergı karakalem, yağlı boya ve sulu boya ol
mak üzere üç kısımdır. 

Sergiye kabul olunacak eserler, Jüri heyeti 
tarafı~dan tetk~k. ve ~ine bu Jüri heyetince 
her uç kısım ıçın tayın olunacak bir iki ve 
üçüncülere mükafatlar verileceği gibi es~rlerde 
satın alınacaktır. 

Sergiye iştirak etmek istiyenlerin şimdiden 
adlarını Halkevi bürosuna kaydettirmeleri rica 
olunur. 
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DAMLA DAMLA ı 
........ 

Nasıl 
Gururlanmaz sın? 

--t---

TOrk çocuğu; iyi fteyleri dai• 
ma kolay ve çabuk alabilen 
6yle hasaaa bir dımağ sahibi
dir ki, insan onun bu yaratı• 
lııımn hayranıdır. 

Ebedi Şefin dedikleri gibi 
"Tiirke iyi şeyler veriniz redct· 
mcsine imkan yoktur 

Kendisine her yold: koca bir 
dünyayı hayran bırakan O bü· 
yük insanın bu cümlesi, türk 
milletinde görOlen iyi şeyler 
işıkhğınm veciz bir ifadesidir. 

Biz türk milletinin daima iyi
ye daima güzele ve daima fazi
letbahş olan hareketlere koştu
gunu ve hatta zamanında bu 
yolda önderlik yaptığını kabul 
etmiş ve ona inanmışızdır. 

Böyle bir milletin yetişen neı· 
li, batta çocuk kilçilkleri de, 
mektep sıralarında daha evvel 
haıhyan toplu bir meziyetin ve 
11 

iyi fey ,, lere koşmanın ıahe• 
ser örnekleridir. .. 

Geçenlerde bir vesile ile 7 
eylül okuluna gitmiştim. Hava-
da ince ince yağmur var. Tale
beler derste.. Bazı ;.sınıflar ses
ıiz sedasız. Bazılarında hafif 
uğultu var· Hademeye sordum : 

- Bu sınıflar da muallim 
yok mu? 

- Baş öğretmenle konuşu
yorlar. İçtimaları var. 

Ders sonuna pek az vardı 
Zil çaldı. . 

Ben, muallimsiz sınıflardan 
talebenin nasıl fırlıyacağını sey-
retmek maksadile yüzümü o sı
nıflardan birine çevirdim .. Bak-
~m. . Baktım.· Onların başların
.. a muallim bulunmamaktan do
gan çılgınlıkla nasıl çıkacakla
rını görmek adeta talebelik 
günlerimin yenilenmiş hatıraları 
olacaktı. 
.. Sınıf kapısına epeyce daldı
gım halde henüz kapısının bile 
açılmadığını hayretle :gördüm. 

Ba~ımı bu sefer diğer mual· 
limsiz ve fakat talebeyle dolu 
sınıfa çevirdim. Oraıı da o ka
dar sakin ve patırdısı:zdı. 

Merak ederek hademeye sor
dum: 

- Mademki bu 9ın1flarda mu
allim yok. Çocuklar niçin çık
mıyorlar .. 

Hademe gülilmsiyerek cevap 
verdi : 

- Beyim dedi onlar mual
limli olan bir sa~atın ç •kmasını 
beklerler· Muallimli sınıflardan 
~~ri çıkmayınca veyahut kendi 
kretmenleri gelip onlara " çı-

n f., demeyince çıkmazlar. 
d Derken öğretmenlerden birisi 
~k~ten bıkmış talebeleri de onu 
r 1P etmişti. Baktım, bizim öğ-
etrncnleri başlarında bulunmı-

Yan ve .. "It·· d lnt • • guru uye mey an ver-
dıl ksızın onlari taklide başla-

ar. .. 
Ço N: yalan söyliyeyim, Türk 

cugunun disiplin ve intizam 
~cselcsindeki hassasiyeti bura
nı~· en canlı bir örnek halinde 
~cssem ~e. müşehastı .. 

" emek ıyı telkinler Türk 
l'ocu" . . k ' 
ı gu ıçın en üçük yaşta da o ıa .. 

ıyı ve müsbet tesirler ve h telkinlere karşı hürmetkar 
ıreketler doğurabiliyor ? 
Gördüm .. Anladım .. inandım .. 

ıururlandım .. 
Nasıl gururlanmazsın ki .. 

Çiğdem 

AYDIN 

GÜNÜN POLiTiK MESELESi 
~ ......... 

lngiliz . Silahlanm Si 

r Ve Günün Politi ası 
LA TRIBUNE 

• 
Jngiltere hakikate azim mik· 

yasta silahlanıyor. İngiltere 
1934 den beri kendisini tehlike
de hissediyor. 1934 den sonra 
ikinci defa olarak tehlikeyi 1935 
ilkteırinde geçirdi, üçüncü ib
ihtarı da 1936 da, Ren mınta
kaııuın işgali ile aldı. 

O zamandan tehlike ihtarla
rı sıklaşmağa haşladı : İspanya 
harbi, Alman İtalyan ilhakı, 
Çekoslovakyaya tecavüz, Tuna 
boyunca yapılan hamle, Cebe
lüttarık ve Siiveyş münasebetiy
le olan ayaklanmalar ... 

İngiltere 1935 yılının ilk teş
rininde bala tam silahlanmış 

değildi. Maliye nazırı iken si
lahlanmanın temellerini atan 
gene Çemberlayndir. O zaman· 
dan beri, günler, haftalar ve 
aylarla .zaman kazanan İogilte· 
re, hümmalı bir şekilde hep 
silahlandı, -1938 eylülünde, İn
giltere hazır değildi. Fransa da 
üyle. ikinci teşrinin 30 uncµ 
günü İtalyan matbuatı velvele 
kopardı, derken İngiltere gene 
hazır değildi. Keza Fransa da. 
Fakat o zaman işler yoluna 
girdi. Her şey yabştr. Bugün 
ise, şubatın sonlarındayız, İngil
tere karşısına kim çıkarsa çık· 
sın dövüşebilecek vaziyete gel
miştir. Fransa da keza onun 
gibidir. 

Denizlerin ve havaların 
hakimiyeti : 

Eğer İngiltere hakikaten 
zırhlı donanmasını yenile 

meden eski vaziyetinde bırak
saydı gene daima denizlere ba
kim vaziyette kalabilirdi. Her 
biri 30 ile 35.000 tonluk on beş 
zırhlısi ( Hovel zırhlısı 40,000 
tondur.) 1935 senesinde Birle-. ' 
şık alman İtalyan <!onanmasına 
gene tefevvuk edebilirdi. Keza 
fransız donanması da öyle idi. 
Fakat lngiltere havalara ha· 
kim değildi. Onun için Paris 
gibi, Londra da bava tehlike
sine maruzdu. İngiltere balkı 
bila anlamamıştı ki, tayyare 
icat edildikten sonra İngiltere 
artık bir ada değildir. 

f ogilterenin ordusuna gelince, 
ordusu yoktu. Tehlike baş gös
terirse ilk haftalar zarfında 
fransaya dört piyade ve bir sü
vari fırkası göndereceğine emin 
değildi. Binaenaleyh İngiltere 
üç nokta üzerinde çalışmağa 
karar verdi : deniz, hava ve 
kara ordusu. 

J ngiliz gayreti: 

yeni bir donanma vücuda 
getirmeğe karar verildi. 

Bu donanmanın başlıca unsur
ları 35.000 tonluk 5 zırhlı idi. 

Birinci zırhlı denize indiriliyor. 
Sonra, her biri 42.000 tonluk 
4 zırblanın daha tazgablara ko
nacağı söyleniyor. Zırhlılara bir 
sürü kruvazörleri, muhripleri, 
denizaltı gemileriyle yardımcı 

ı gemileri de ilave edecek olur· 
sak, İngiltere bugün denizlere 
hakimdir. Düşünelim ki, altı ital-

silahlanmanın Bu 

Sulhu 

dünya 

tesiri Üzerinde 
yan zırhlısı (yeniden yapılmak 
veya modern şekle sokulmak 
için) altı aydanberi tezgahlarda 
yattıkları halde bunlara bir zırh 
plakası bile konmamıştır. Bütün 
itler durmuştur. 

İngiltere'de Almanların hava 
filosuna riıüsavi bir hava filo!U 
vücuda getirmeğe varar verildi. 
Bu gün fngiltere ayda 500, se
n~de 6.000 tayyare çıkarıyor. 
Bır tayyarenin iki nihayet üç 
sene dayandığı hesap edilirse, 
demek bir kaç ay sonra Jngil· 
tere tayyarecilikte totaJiterlere 
y~tişecektir. Gen hesap edelim
kı, 1939 son kanununun 15 inde 
İtalya'nın ancak 1.080 modern 
ve yeni tayyaresi yardı. Bunla· 
rın ıürati saatte 450 kilometre 
idi. 

Kara ordu~u için yapılan 
çalışmalar : 

En mühim mesele kara or
dusu işidir. logiliz kara 

ordusunun, faal ordu, bu ordu
nu "ht" ı n ı ıyat arı, bazı teritoryal 
unsurlar, İngiliz Hindistan ordu
sunun unsurlarından ibaret ol
mak üzere 600,000 kişi kadar 
olduğu söyleniyor. Hakikatte 

v ' 
eger ansızın bir harp çıkarsa, 

ancRk 100,000 kişi kıta harbine 
kanşabilir. Gerisi hep fogiltere
den hariçte bulunacaktır. 

İngilterede mecburi ve gönül
lü askerlik meselesini bah'e 
mevzu eden E kselsiyor gazete· 
sinde Mutiye şöyle diyor : 

Üç hafta zarfında 170,000 
kişiye vazife verilebilir ki 266 
kişiye bir asker düşüyor demek· 
tir. Fakat Londrada gönüllü va
ziyeti müsavi nisbetlerde dt-ğil
dir. Meseli Kambervel mahal
lesinde 240,000 kişi lbulunması
na rağmen ancak 250 gönüllü 
vardır. Keza Bermondi'de 100,000 
kişiye mukabil 40 kişi gönüJlü
dür. 

Gönüllü usulünden de, iyi ne
ticeler elde edilebilir. Nedir ki, 
geç yetişir. Binaenaleyh İngilte
re mecburi askerlik sistemini 
kabul edecektir. Çünki İngilte
reye ta sulh zamanından yetiş· 
miş asker lazımdır. İcap ettiği 
zaman kıtadaki ihtilaflara da 
müdahale edebilmek için kuv · 
vetli bir seferi fırkası bulunma
lıdır. 

Deyli Telgraf gazetesinde 
general Spearsin bir yazısı çık
tı. Bu yazı, İngilterenin Fran· 
saya göndereceği bir seferi fır
kadan bahsediyor. General: Bu 
gün diyor, Fransanın hudutları 
1914 dekinden çok geniştir. 
Eğer Fransa, bu geniş hudutla
rını müdafaa etmezse kaybeder 

• 1 

onunla beraber lngilterede kay-
hcder. 

" ltalya, son harpte müttefik
ti, falc at şimdi de düşman ola
bilir. Pirene dağlarınan bir ha-

sım cep ıesi olup olmıyacağını 

kimse söyliyemez. Şimali Afrika 
ile irtibat etmek ve mv\fasale
de bulunmak fransa için h'lyati 
bir zarurettir. Bu irtibat rnn 
harpte inkıtaa uğramadı, şimdi 
tehlikeye girebilir. Fransanın 

diğer bir cephesi olan f sviçrede 
tehdit edilmiştir.,. 

Bu sözler de biraz ifrat var. 
Fransanın hudutları 1939 da 
belki daha uzundur. Fakat her 
halde 1914 dekinden daha sa~
lamdır. Reni aşmak imkansızdır. 
Orada bir Majino hattımız var. 
Genaral, gayet haklı olarak 
İtalyanın bir düşman kesilme
sini imkAn dahilinde buluyor. 
Fakat unutuyor ki, İtalyl\ eğer 
düşman kesilirse o da kendi 
sahillerini müdafaa edecek, 
Kasso cephesini techiz edecek
tir. Libya ile Habeşistanın mil
dafaa edilmek istediğfoide ilave 
etmek lazımdır. 

Fransanın, Şimali Afrika ile 
olan irtibatı meselesine gelince 
bu muvasele son harpte . hiç bir 
zaman kesilmemiştir. Ağustos 

ayında, Afrikadan Fransaya uç 
fırka ile bir tane de liva ge
tirmiştik. Bundan başka bugün 
Tunusla Kasablanka arasında 
bir yol vardır. Bu sayede Ka
saplanka ile Bordo arasında 
emin bir deniz yolu açılmış 
bulunuyor. 

Bir Fransız lngiliz irtibatı: 

General Spears, 1914 de İn
giliz ordusu ile Fransız 

yüksek kumandanlığı arasında 

vazifesini görüyordu. Diyor ki: 
Derhal merkezi bir irtibat 

heyeti teşkil etmek lazım. Gü
rültüsüz yaygarsız bir şekilde 
bu heyet vilayetlerle iki mem
leketin milli miidafaalarının si
lah fabrikaları arasında sıkı 
bir temasa geçmeli, İngiliz milli 
müdafaasının bütün teşkilat ve 
şubeleri, Fransızlarmki ile te· 
temasa geçmeli. Böyle olursa 
hem İngilterenin hem de Fran
sanın itimadı artar.,, 

İrtibat işlerinden çok anlıyan 
generai, yalnız askeri irtibattan 
değil, ayni zamanda endüıtri 
faaliyetleri de ihtiva eden bir 
~rtibat ve temastan bahsediyor. 
lngiltere ile Fransa arasında 
temas zaten mevcuttur. Bu iki 
endüstri memleketinin hükumet
leri ve erkanı hrpleri epi za· 
ma!ldan beri az çalışmıyorlar. 

Esasen İngiliz Faransız silah
lanmosı, bilhassa fugiliz şilah· 
lanması, Avrupa siyasetinde bir 
suru aksülamelleri durdurdu. 
Şuna inanılabilir ki, Şarki Av
rupanın baş kaldırınasının sebe
bi, ihtilaflarda İngilterenin mil
yarlar dökmesidir. 

ltalganın vaziyeti : 

ralyada bir kaç haftadan 
beri vaziyet garip bir şe· 

\'ÖZ S 

8 
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işletme müdürlü. 
ğümüzden bir 

dilek 
Bu dileğimizi, diğer dilekleri· 

mizin yerine geldiği sevinç ve 
güveniyle ortaya atmaktayız . 

Nazilli - İzmir otorayı yol· 
cuları, bu otorayın uzun yolda 
sefer yapmasına rağmen bir 
( 00 ) numarası olmadığı• 
bildirm<' tedirler. 

170 kilometre gibi uzun bir 
yol için nakil vastası kabul e· 
dilen otorayın kilçilk olması her 
lıalde onda böyle bir noksanın 
bulunması neticesini ortaya ata• 
caktır. 

Bu otorayın Banliyöda işleme· 
ğe mi.isait bir otoray olmadığı 
muhakkaktır. 

istasyonlarda hiçte fazla kal
maması zaruri ihtiyacın şu veya 
bu istasyonda da yerine getiril· 
mesine imkAn hasıl etmemekte• 
dır. 

Bundan başka yine bu otoray 
Ortaklar~ gelip Söke yolcusunu 
çıkardığı zaman Sökey~ karşı• 
lık tren bir saat evvel kalkmıt 
bulunmakta ve otoray yolcula
rının gece saat bir buçuğa fka
dar Afyon - lımir treninin 
karşılığına binm~k için Ortak· 
lar ist _,onu kahve~inde bekle• 
meleri neticesine varmaktadır. 

İzmirden 3,40 da kalkan İz
mir - Nazil\i yolcu trenine kar
şılık olan Ortaklar - Söke 
treninin otoray yolcularını da 
beklemesi ve onların 6 6,5 saat 
istas1onda bekletileceğine b~ 
trenin bir saat daha Ortaklarda 
alıkonulması haklı bir dilek de· 
ğiJmidir? 

8 inci itletme müdürlüğümüze 
derhal yerine getirdikleri dilek· 
lerimiz için teşekkilr ederken 
bu dileğimizin yakın zall!.anda 
halledileceğinden emin bulunu· 
yoruz .. 

kilde değişti. Zannedilebilir ki 
İtalyan gazeteleri ve İtalyan 
devlet adamları lngiltcrenin en
düstri vüıatine ehemmiyet ver• 
memişlerdi. İngilterenin ayda 
500 tayyare 'çıkarın ası, onlara 
uzun müdnet inanılmaz g_ibı ge
liyor. 500 tayyare 1 Bu rakam, 
aşağı yukarı İtalya tayyare fi
lolarının y:arısı demektir. Onlar 
gene kuvvetli bir mali devletin, 
İngiltereye senelerce devam et· 
mek üzere tayyare inşuına bil
tiin Amerikan imkaolariyle ya
rarlıkta bulunacağını aa hesap 
etmemişlerdi. Şimdi hayret için
deler. İtalyan gazeteleri İngil
terenin geniş mikyasta silahlan· 
masına karşı fe\ eran ediyor. 
Almanya ise, iktısaden İngilte
reye yaklaşmak istiyor. Aynı 
zamanda Fransadaki Alman 
ajanları Seriinin lRomayı harbe 
teşvik etmediğini, bilakis İtal
yanları tutmağa çaltştığını bil· 
diriyorlar. 

• 
Alman - İngiliz farazi ticaret 

yakıqlaşmasının değeri nedir ? 
Bunu aramak iııtemiyoru,z: ya-
pabilirse, jhtimal ki İngiltere 
harpten uzaklaşmak istiyor. 
Yoksa, harbi geciktirir, mali 
ve iktisadi kudretini artırır. 

Asıl şunu kaydetmek lazım· 
dır ki, bu gün Fransa ve fngil

( Llitfu çevtrl.ıalı ) 



YOZ: 4 

RADYO 
PAZAR 5/3/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

·1639 m. 183 Kc~. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Program; 
12.35 Müzik ( KüçUk orkestra 

Şef : Necip aşkın ) . 
1 - Hartmann • Parlak gü

neı ışığında dans - Entermezzo. 
2 - Hippmann • Ormanda bir 
cüce duruyor - halk şarkısı Ü· 

zerine variyasyonlar. 3 - Mic
heli • Çocuk oyunları. 4 -
Winkler • Donna chiquita lı· 
panyol uvertürü. ' 

13.00 Mt:mleket saat ayarı, 

ajanı, meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Küçük orkes

tra - Şef : Necip Aşkın devam) 
5 - Lebar - Göttergatte ope
retinden potpuri. 6 - Lincke • 
Kapri ( Serenad ) 7 - Föderl
Viyana şarkısı. 8 - Lincke -
Darılma ( Fan tezi ). 

13.50.14.30 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet 

Kozan, Cevdet Çağla. Okuyan : 
Sadi Hoşseı. 1 - Tanburi lı
bakın Gülizar peşrevi. 2 - De
denin • Gülizar şarkısı - Reha 
buldum. 3 - Salahattin Pına· 
rın • Gülizar şarkısı - Bülbülün 
derdini sormayın gülden. 4 -
Gevdet Çağla tarafından - tak· 
ıim. S Kizım Uz ·Bayatiaraban 
şarkt - ayrılık. 6 - Hüseyin 
Fahrinin - muhayyer şarkı - U
zaktan baktı gitti. 

17.30 Proğram. 
17.35 Müzik ( Pazar çayı ) 
18.15 Konuıma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik ( Pazar çayı de-

vam) 
19.15 Türk müziği ( Faııl he

yeti • Sultaniyegah faslı) 
Celil T okses, Hakkı Derman, 

Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
di Tokay, Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri. 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe,Ruşen, Ferit Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar: Necmi Rıza 
Afüskan, Semahat Ôzdenses. 
1 - Tanburi Osman beyin u· 
şak peırevi. 2 - Rıfat beyin • 
Uşşak şarkı - Düşdüm yine bir 
afeti meşhuru cihana. 3 -
Arif beyin · Uşşak şarkı • Bir 
melek sima peri. 4 - Ruıen 
Ferit Kam - Kemançe takıimi. 
4 - Tanburi Ali efendi - U ı· 
şak ıarkı - Sen ey servi revan. 
6 - Kampoıun - Uşşnk saz 
semaisi. 7 - Leyli hanımın • 
hüzzam şarkısı • Harabı intizar 
oldum. 8 - Arif beyin - Hüz-

tere için, a2ami tehlike zamanı 
geçmiştir. İki memleketinde ai • 
lihlanması, onlann maneviyatı

nı kuvvetlendiriyor. Amerikanın 
vaziyeti, İngiltere ile Fransada 
tesirini gösteriyor. 

1939 şubat.oda vaziyet, 1938 
eylülündekinden daha .iyidir. 3 
ay sonra daha iyi olacaktır. 

Paris - Berlin birliğine daha 
şimdiden taarruz etmek müşkül
dür. Üç ay sonra yapılacak bir 

· taarruz ise, bu taarruzu yapan· 
ların muhakkak felaketiyle ne
itcelenecektir. 

zam şarkısı • Meftun olall. 9 -
Arif beyin - Suzinak şarkısı • 
Papusuna armek üzere ey yar. 
10 - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21:00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik ( Riya1eti Cum· 

hur bandosu. Şaf: İhsan Künçer). 
1 - F. Von Blon • Marş 

2 - A. Magrıani - Mazurka -
Kapris • Klarinet. 3 - Cesar 
Franck - Melun avcı - Senfonik 
1>arça. 4 G, Pıerne - Ramnnço. 
5 - Rachmanınoff - prelüd. 

22 00 Anadolu ajansı spor 
servisi 

22.10 Müzik (Cazband) 
22.45 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
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12.30 Program. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteorolojı haberleri. 
13.15 Musik (Uuertürler, ope-

ra aryaları ve saire) 
13.45 14 Müzik ( Cazband ) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Hafif müzik-Pi) 
19.00 Koşuıma ( Doktorun 

saati.' 
19.15 Türk müziği ( Halk 

musikisi: Tanburacı Osman peh
livan - Takdim ve iştirak eden 
Sadi Yaver Ataman. ) 

19.40 Türk müziği (Saz eser· 
leri ve oyun havaları ) Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hemdi Tokay. 

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

20.15 Türk müziği : ( Klasik 
proğram ) Küme okuyucuları 

( Koro ) Çalanlar : Vecibe, Re· 
şat Erer, Fahire Fersan, Refik 
F ersan, Ruşen Kam, Cevdet 
Çağla, Cevdet Kozan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

idare eden : Mesut Cemil. 
1 - Tanburi Cemil • Bayati 
peşravi. 2 - Bekir ağa - Hll
ıeyni beste. 3 - Şevki bey -
Hüseyni şarkı • Nedir bu hale
tin. 4 - Şevki bey - Hüseyni 
şarkı - Gülzara nazar kıldım. 

5 - Rahmi bey - Bayati ara
ban şarkı - Bana seyran cema· 
!indir. 6 - Kemençe taksimi • 
Kemal Niyazi S. 7 - Hüseyin 
Sadettin - Arol bayati tarkı • 
Mücessem ruhsun timsali ansın. 
8 - Rahmi beyin - Hisar şarkı 
Bir nevcivansın. 9 - Kara İs
mail ağa - Hüseyni nakış yürük 
semai - Gönüller uirusu bir 
yari biaman. 1 O - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı, 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham. tahvilat, kambi· 

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük Orkestra: 

Şef: Necip Aşkın ) 
1 - Kalman - Canbazbane 

pre'nsesi ( Potpori) 2 - Stolz -
Viyanada ilk bahar. 3 - Kut
sch - Çigan fantezi. 4 - Heu
berger • Şarkta isimli süitden 
(Çeşmede - parçası) 5 - Zieh
rer - Schatzmester operetinin 
valsları. 

22. 30 Müzik ( Operetler ) 
23.00 Müzik (Cazband). 
23.45 2~ Son ajans haberleri 

ve yarmki program. 

AYDIN 

ilin 
Aydın Belediye reisli

ğinden 
1 - Belediyenin mülkiyetin· 

de bulunan köprülü mahallesin· 
de 4 ada 9 parsel numaralı ve 
119 metre murabbaı arsa (ile 
ayni mahallede 3 ada 8 parsel 
numaralı ve 135 metre murab
baı arsanın mülkiyeti açık artır· 
ma suretiyle satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4 a· 
da 9 parselin 90 lira 15 kuruş 
ve 3 ada 8 parselin 99 lira 70 
kuruştur. 

3 - ihale bedelleri taksitle 
ödenecektir. 

4 - lsteklilerie şartnameleri 
görmek üzere yazı işleri müdür· 
lüğüne, artırmaya girmek üzere 
13 mart 939 pazartesi günü sa
at 15,30 da muhammen kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu tutarın
da muvakkat teminatlarile bir-
likte belediye daimi encümeni
ne müracaatlan ilan olunur. 

1147 23, 28, 5, 10 

Aydın Belediye 
Reisliğinden 

1 - Belediyenin mülkiyetinde 
bulunan Pınarbaşındaki pınar-

bahçesi namile maruf bahçe ile 
pınarhaşı üstündeki gülbahçe 
namile maruf bahçenin üçer se
nelik icarları açık artırmaya 
konulmuştur. 

2 - Pınarbahçesinin senelik 
muhammen icar bedeli 40 lira 
ve Gülbahçenin 30 liradır. 

3 - İsteklilerin ·.şartnameleri 
görmek üzere yazı işleri müdür
lüğüne, artırmaya iştirak etmek 
üzere üç senelik muhammen 
icar bedelinin yüzde yedi buçu
ğu tutarında muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte 16 Mart 
1939 perşenbe günü saat 16.30 
da belediye daimi encümenine 
muracaatları ilan olunur. 

(1154) 5 10 15 

SAYI ı 411 
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: Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

'I Gazete Kitap Evi 
@ Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
G Palas oteli altına nakledilmiştir. 
G İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua = ve gazeteleri temin edilir. Kirahk kitap verilir, bulunmıyao 
dDıı kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için
~ de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
@ şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
~ 1098 
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tı Doktor Şevket Kırbaş : 
t!1 Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ı 
~~i entani hastalıklar mütehassısı ı 
~- k ~."! Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısında i tapucu 
~~ 
[+j Süleymanın hanesine naklettim. 
t•J hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve 1 (!J öğleden sonr saat ~çten. altıya kadar ~abul ed~r. ld~ar, 
f't'l kan, balgam, maddeı gaıta ve her turlü tahlılib ıcra 
f•l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
(+] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) j+. 
'~~~~~,~~ı~qp~~~~-=-~···VQl•.,-ı~ ............. , l~:.o:;oa~---~lıi:ıılllı~ıllllıOitlllllllıllllWl~ ......... ftıiiı:!fliMlııll>iiiAi ...... ~~ .......... ı...-......,..--

ilin 
Aydın Askeri Satın alma 
komisyonundan : 

1 - Aydında ciheti askeriye· 
nin göstereceği mahallerde beş 

bina yedi gün müddetle açık 

eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 
2 - İhale 10/Mart/939 cuma 

günü saat 10 da İzmir Borno· 
vada askeri satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Bu beş binanın umum be
deli keşfi 9657 lira 28 kuruştur. 

4 - Bunlara ait keşif fenni 
şartname resim ve plan Afyon, 
Bornova ve Aydın askeri satın 

alma komisyonlarında görülür. 
İsteklilerin 2490 ~ayılı kanunun 

2 ve 3 cü maddelerinde yazılı 
vesika ve teminatlarla birlikte 
yukanda yazılı gün ve saatt• 
İzmir Bornova aıkeri satın alnı• 
komisyonuna gelmeleri ilin o· 
lunur. 
1168 4 s 7 8 

r....... Abone ıeraiti ........ , 
f Yılhj'ı her yer için 6 lira. i 
i Alb ayhj'ı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. : 
i P. Buımevi. ! 
i gazeteye ait yazalar için İ 
f yuı işleri müdürlütüne, ilin• ! 
! lar için idare müdürlüj'üne J 
! 'Dfiracaat edilmelidir. f 
! ............. _ ............................... . 

imtiyaz •nhlbi ve Umuml Ne,riyat 
Müdürü ı Etem Mendrea 

Basıldığ'ı yer 
CHP Baaımevl 

Basımevimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Kasa 
Evrak kayt 

Evlenme 
Dogum 

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

kabul etmez derecede ucuzdur 


