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Türk-İngiliz 
deklarasyonu 

Tecavüz ve emrivaki politi
ka11na kartı fngilterenin teşeb
bilıü ile kurulmakta ohn sulh 
cephesine Türkiye de iştirik 
etmiıtir. Bu iştiraki temin eden 
deklirasyon diln Baıvekil sayın 
Refik Saydam trrafındau B. M. 
Meclisinde okunmaf ve mecli· 
ıia ittif akıi.rası ile tasvip olun• 
muıtur. 

TGrkiyenin bu cepheye işti
rlkini istilzam eden sebepler 
izaha ltııum göstermiytcek de
recede iıikardır. AVl'upa sut
.hunun istinatgibı olao Kollek. 
tif barıı sisteminin yıkılışını, 
otoriter devletJerin tecavüz po· 
litikaıı takip etmittir. 

Bu politika ilk zamanlarda 
V•rıay tulbunua hatalarını 
tamir maksadına matuf bare
ket1er mahiyetinde telakki edil · 
mitti. Billıaaaa galip devletler, 
biz tftrklere de harbin sonunda 
Yenay tertibi bir sulh muahedesi 
imza ettirmek istedikleri için 
Almanya tarafından flriıilen 
teıebbllıD aempati ile telikki 
ettik. Avusturyanın ilhakı, Al· 
man milli birlifinin tahakkaku
Da doğru bir adım olarak ka· 
bul edildi. SUdet mıntakaıının 
Çelcoslavakyadan ayrılarak Al 

IDanyaya iltihakı da ayni mana• 
Ya alındı. Fakat Almanya, hal · 
ya ile el ele ver~rek, bu raıri 
vaki politika11nı idame ettirme
ie lcarar verdiler. Bir güo nazi 
ırk nızariyeaine aykın olarak 
Çeky, ilhak edildi. Ertesi gün 
Romanya tazyik edilmeğe bat· 
landı. Polonya ayni tazyike ma
ruz bırakıldı. Fakat ltalya ta
rafından yapılan bir emri vaki 
harp teblikuini kapılar,mııa 
~•dar getirmittir. Bu şartlar 
altındadır ki lngiltere tecavOz 
Politikası nı anlemek içia Polon
Ya ile kar,ıhldı mukavele imza· 
lamıı ve Romanya ile Yunan;s. 
tana da garanti vermiştir. 

Türkiyenin bu sulh cepbeıi 
İtine alanmuı t ıebbüsD, Yuna· 
•aııtana verilen garanti ile bat· 
lar. O gündenberi İ<igiltere ile 
TOrlıiye ansında yapılmaLta 
olan garnımeler nihayet mfts
bet netice vermiftir. 

Bu dekllrasyonun dikkatle 
tetkikinden de aalaşılacağı Oze 
re, Akdeniz sulbuaun temini ve 
i•ti~rarı zımnında Türkiye ile 
nrıltere iı birliği yapacaklar
dır. Delirakıyon bu İf birliğini 
tanzim etmiyor. Bunu tanzim 
edecek olan anlatmalar derhal 
Yapılacaktır. Fakat lagiliı avam 
kamarasında da yapılacak olan 
•Ynı mealde bir dellrakayon
dan ıonra artık lngiltere ile 
l'Grkiye arasında bcavüze kar-
tı siyasi ve aıkeri bir ittifak 
llle•mcut olduğu kabul edilebi r 
lir. Bu ittifak bilhassa fU bar 
lı•nadaa dikkate !Ayıktır. 

- Sonu 2 inci Sayfada -

~ Ş. ESMER. 
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Büyük M. Meclisi 
Subayların terfi kanununu 

müzakere etti 
Ankara 15 - Büyük Mıllet 

meclisi bu giin Refet Canıtezin 
baıkanhğında toplanarak ~Kon
ya ovası sulama idaresinin 934 
hesap kati•i hakkında Divanı 
muhuebat encümeni mazbata
siyle devlet bava yolları idare
sinin 939 ıenesi taabhüdatı bak
kJDda, istatistik umum müdürlll · 
ğü teşkilatı kanununa bağlı ced · 
velde yapılacak değişlldik hak· 

nı 

Küçük bir talebe ------
Feci bir kazaya kurban 

oldu 
Umurlu ilk okula son sınıf 

talebelerinden giritli Hiheyin 

Yağcı oğlu Nahit Yağcı, otlak· 

tan binerek getirmek istediği 

kendilerine ait bir atın ürkme· 
te baıla '.lıj'ını rar~relc attan 

inmiı ve hayvanı zapdetmek 
maksadiyle ipi parmağına ve 
bil«"ğine iyice geçirmiştir. 

Gittikçe hafarılaşan hayvan 
zavallı çocuğu ıürü~ lemeğe ve 

tekme atarak ko,mağa batla· 

mıştır. Nahit ipi bir tnrlü geçir· 

diği elinden çıkaramamış, giSren· 
ler tarafından bir türlü durdu 

rulamıyan h&yvan, attığı tekme
lerle zavallı çocuğun beynini par-

çalamak •e vücudunu ağır şe· 

kilde yaralamak suretiyle ölü· 
mOne seb~p olmuştur. 

Bütlln Umurlu balkı, bu mil 
eısif hadiseden mütee!lıirdir. 

d·ı Küçük Nahide rahmet ı .er 

ailesinin kederini paylaıırız. 

kındaki kanun Hyibl!lar:yle or· 

du subayları terf.ine ait kanun 

lAyibasmın ikinci müzakereıial 
yapmış ve kabul ctmiıtir. 

Mtcliı, Turkiye - Yunanistan 
vt teriner anla,maıınıa tasdiki 

ha" kındali kanuoun birinci 
müza~eruioi yapmııtır. 

Meclis çarf 1m a günü topla-
nacaktır , 

" il 

Tiredeki Maç --· -
Aydınspor Tiı eye 8-2 

galip ge!di 
Evelki gün ~ehrimiz Kızıl"y 

ve Halkevi sosval ,ard&m şu
beleri tarafından Tireye tertip 
edilen gezi münasebetile oraya 
giden sporcular.mız, Tireli kar 
deşlerilc bir haı,ma maçı yap
mışlar ve bu maçta 8 re kartı 
2 sayı ile galip gelmitlerdir. 

Maç çok samimi bir hava 
içinde geçmİf ve binlerce halk 
tarafından seyredilmiftir. 

- ·-<l"'·--
Ôğretmenl er 

• • 
gezısı 

Haber aldığımıza göre şeh
rimiz ilkokul öğretmenleri 21 
22 Mayıs Cumartesi ve Paz,r 
günleri devam etmek üzere Tire 
ve Ôdemite bir gezi tertip et
mişlerdir. 

Bug6n Cumburiyet İlkokulun
da toplanacak olan ıebrinıiz ilk 
o '<u ll tJ rı baş öğretmenleri bu ge
ziye ait proğramı hazırlıyacak

lardır. 

ATLETiZM 
MÜSABAKALARI YAPILDI 

Mevsimin ikici atletizm müsa
bakaları 13 MayH Cumartesi 
günü H ii t 17 de icra ed lıniş· 
tir. 

Müsabakalardan alınan neti 
ceye göre: 

2000 metrelik düz koşuda İb
rahim Barbaros 27, 1 dakika ile 
birinci, Fatih Biltekin 26,3 
dakika ile ikinci, İsmail Kay· 
nak 27,1 dal<ika ile üçüvcü 

ı gel mitlerdir. 
5000 metrelik koşuda Tahsin 

Ôıalp birinciliği almı ş ve 17,51 
dakika ile kendi rekoru olan 
Aydın rekorunu yenilemi ştir. Bu 
koıuoun ikincisi 18 38 dakika 
ile Riza Eroğlu ve üçüncüsü de 
18,42 dakika ile Hasan Eralp
tir. 

Üç adım atlamanın ) 2,35 
metre atlamakla Kemal Pala 
biriociliirioi 12 metre ile İbra
him Bnrbaros ikinciliğini ve 

10,70 metre ile lımail Kaynak 

ta fiçüncüluğünü alm:şlardır. 
400 metrelik bayrak ko,uau

nuıı birincisi Sanat okulu takı
mı ikinciıida Aydın spor olarak 
tespit edilmittir. 

Aldığımıı bir habere göre 
beden terbiyesi genel direktör
lıiğü atletizm federaayonunua 
çalışma proğram10da 4 bazirao· 
da bölgemizde Isparta, o~nizti, 
Muğla atletleri aruında atle
tizm mUıabakaları yapılacağı 
ka ydedtlme k tedir. 

_.,, .. 
Fener 

İzmirde Doğanspo
ra yenildi 

İzmir 14 - Bugün yapılan 
milli küme mıçında Doğansp»r 

takımı Fener bahçe takımını 
1 · O yenmiıtir. Doiaospor bu 
rolil penalhda yapmıfbr. a .a. 

_Şehitler ihtifali 
Dün canlı ·bir merasimle kutlulandı 
Kahraman havacılarımızın hatıraları 

hürmetle anıldı 
Dün 15 Mctyıs Türk bava ıe• 

bitleri ihtifali, tebrimizde layık 
olduğu hassasiyet ve canlılıkla 
kutlulandı. 

Proğram mucibince saat 
tam 1(1,30 da ıehitler anıtı önOa 
de başlıyan mer1ı1imde : askeri 
bandonun çalmış olduiu istiklAl 

marşımızı. verile:ı bir emirle ya· 
rıye e:,di rJlen bayrak kartısında 
ha!kımııın ihtiram ankntu ve 
ha·eketi ta"ip etti 

Daha sabahtan şehitler ahi 
deai civara ıinema ve spor bel
gesi kalabalık bir halkla dol· 
mustu. 

ihtiram .&kt\tandan ıonra r• 
zdemiz muharrirlerinden Enver 
Demiray, daha ~vvel Haıke9İ 
tarafından meydana konulan 
kOrsllye gelerek H•va kurumu 
adına baıırladığı bir hitabede 
bulunmuı ve Türk milleti tara· 
fından Tilrk havacılığına kadın· 

&& 

lı erkekli, ıeoçli ve ihtiyarlı ıöı· 
terilen bil yük ala 'ca &nünde, 
arbk Türk l(malarınıa ve Tür" 
topraklarının mibtakbel emni · 
yet fart ve kayıtları içiode bu
lnııdutunu tebaruz ettir mittir. 

Enver Dernir.:- vın nutkunu, ., 
ıebitle.r ibldesine çelenk "oy1r.a 
merasirı>İ takip dmİf, ilbayhk, 
komutarılık, halkevi. hava vı 

kızılay kurumları ve tehir irfan 

miles•eseler l diier ınileaıese 
ve kurumlar çelen~leri; b•llua 
derin ıilktit ve içli all"aıı ara· 
ıında abideye 11ralaomışlır. 

Bundan sonra; bir manıa aı
ker tar;ı fından ıebitler:miz adı• 

na havya dört c 1 ıilAb eadaht 
edilmit ve 6ode aı'<eri mlıilca 
oldutu halde, · aıkerlerimiıia 
ve okullanmızın reımi r~çidiyl• 
11,30 da meraıime ıon veril· 
mİftlr. 

S.au 2 leci aayfaJa 

Su ;ı/erimizin çalıımalarıntlan : 
........ ., ...-........_.......__. ... ~ 

Işıklar gölü de 
ihale olundu .... 

B·iy&k mendres havzasının 
milyonlarca döollm sula acak 
mesafeıioin ıulaomnıoı temin 
mıkaadiyle lııklar g~lünd' ya· 
pı'ması dütünülen muazzam ıu 
tutma bendioin ıedde kısmınan 
bir milyon yilz buı lira Dzeriadeo 

ı ibalHi yapllmıştır. Ve bu kı11m 
ıeı i kalan itlerin ctüdleri için 
su idaresicdc bummah bir fa-
"liyet görülmektedir. Yakında 
kalan işler de iha'eye çıkarak 
yakın bir istikbalde ovanın alt 
luıım etüdlerile birlikte ıu de· 
posu ve kaoal da i"mal edile
rek egenin a ltın yatağı top· 
raklarırıda Türk çiftçisinin ha · 
kikt faydalanmaaı temin oluomuf 
olonacı1ktır. 

Pirlibey kanal 
l ameliyatı başladı 
I
! Evvel~e yazdıiımız Pirlibey 

sulama kanalı 600 küıur bin 
1 liraya mllteabbide ıbale edilmit 
i ve müteahhidi gelerek he baf 

lamıştır. 

- --· ..... : ' + 

Halk evi 
Başkanlığından 

-·-
19 Mayısta açılacaği ilio olu· 

nan resim ıergi•ine ittirak et· 
mek tizere adlarıaıJ yaıdıran ve 
yeniden iıtirak arıaıunda bulu · 
rıaoların eserlerini 18/5/939 
perıcmbe güoü sad 9 da Halk 
evi yukarı 1alonunda bulundur· 

• · malarr rica olan ur. 

1 Tosunlar - Bur ha .. 
niye kanalı bitti 
Bu ıene vekilete g-t çen T o

sunlar Bilrbaoiye sulama kana
lınm noksan kalan hafriyata Ye· 

kiletin bimmettle tamsmlattarıl

mıı ve bu sene bu ~ anal ilıt.• 

rinde ki tar lal ara •u verilmeai 
temin olu nmu~tur. Bu kaDaldan 

40 bin dönüm arazi ıulanacak
tır. 

.•• t""' ........ 

Horsunlu - Nazilli 
sulôma kanalı 

Bu ana kadar G~reniz köyil 

altına kadar olan takriben 30000 
dönüm ıabayı ıul•ma1'ta olan 

Horaunlu - N•zilli sulama kana

lının l'eri kalan hafriyat ve in

ıaatı da ikmal edilerek Kuyu
cak kayilnü geçerek Kestel de-

ruine kadar olan takrib~o 50 
bin döollmllik sabanın da sulan· 
maıı tca in edilllliftir. 
1 r 

Halk evi 
Başkanlığından 

-·-

=:aa 

19 Mıyıı Atatürk rünii Hat 
10 d• Halkeviroizde açılacak 

resim serfiıinin açılma tlSreni
ne bUtiia Aydınlılar daYetlimiz· 
dir. 

Serıi 28 Mayıs 939 paur 
glh.D saat 18 kadar her rBa 
pat 9·12 13·18 20 22 açıktır. 
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Tireye Dogru 
-1-

Daha alaca şafakta Aydın 
istaıyonu, kadınlı erkekli bir 
gürültüyle dolup boşalıyor. Kuı· 
ların Henüz şakıınağa başladığı 
bu taze mayıs sabahının ilk sa· 
atinde sokaklar, çok neıeli bir 
insan kalabalığının bu uiultulu 
gürültilsüyle mahmurluğunu bo
zuyor. Kaldırımlar, yine bu ne· 
ıeli fısıltının gittikçe yayılıp 
coğalmasiyle hafif hafif titri• 

Enver Demiray 
dalar gibi yeniden ve yavaı 
yavaş sl1kQoa glSmülllrken bOyllk 
bir itina ·ile sllstenmiı olan gezi 
trenimizin gOrültraü, içinin rittik· 
çe artan neıesiyle Aydın ufuk· 
larında boğuk akiıler yaratarak 
uzaklaşıyor .• Sallanan eller ve 
mendiller çekiliyor. 

Dün canlı bir merasimle kutlulandı 
Kahraman havacılarımızın ha_tıraları 

hürmetle anıldı 

yor. 
En kOçilk ten en bilyllk yolcu• 

ya varıncaya kadar ytlz.lerde 
okunan ıevince ve maceralı bir 
kaç saat yaıamsnın içlerinde 
Orperi_şler yuatan zevkine, Ma· 
yıı güne i ve bu ilk sabahın 
ıerioliği bat!{a bir d'rilik ve 
devamlılık veriyor .. 

O Dakikaya kadar her ne· 
dense bilet almıyanlarıo tell,la 
kurum mensuplarını aramaları 
YO nihayet rica ve istirbamla 
bir tek bilet edinme yolundak; 
l rarları bu neteli gurup içer· 
hıde endiıe verici bir akın ha· 

liade bir taraftan geçip gidiyor. 
En eski evlilerden yeni nlıan; 

lılara ve taze . çiftlere; en 
lc6rpclerden en ihtiyarlara va· 
rıncıya kadar gaye birliği etra
fında toplanan bu yOzlerce Ay· 
d1Dlının içinde ffC~nin ıeç vnk· 
tına kadar uyuyamıyan ve ge· 
zinin· kendilerine birgün evciden 
verdiği heyeca11la esniyerek sa· 
babı edenlerden pek çoklarıda 

gözden kaçmıyor. 
Güneıio yilksclınesile artan 

bir tellt var, çocuğunu kucağına 
alan, çaantasmı eline, bayanıoı 

koluna takan şöyle temizce bir 
yer aramağa koyuluyor. 

Toplu gezintilerin tuhaf te· 
cellileri vardır. Herhangi alel· 
ide bir ıeyabat insanlara isti· 
rahatlarına pek düşkün etmez de 
böyle beylik gezilerde halkın 
daima diğerinden çok rahat bir 
yer aradığı ve batta bunda ai· 
lelerin yekdiğerile rekabet etti· 
tini görilraUntlz. 

Bahsettiğioı bu telaşın dahi 
böyle bir haleti ruhiyenin tesi· 
rile olmadığını kimse inkir ede
mez. Bazıları için görülen, ba· 
zıları için görülüp unutulan ve 
ekseriyet için henüz meçhul bir 
belde halinde bambatka hayal-

lerle tasavvur edilen ( Tire ) 
seyyahlarının da zaten daha ilk 
ıafakta kompartimanlarda yer 
almış olmakla beı aber bununla 

kanaat cdemiyerek, seçerek o
turduğu yerden iki saaltır kalk
mamalarını tabii görmek lizım
dır sanırım. 

Çalınan son kampana ve bir· 
birini takip eden düdfilılerle, 
yolcularını tefyi edenlerden baı · 

« 
Kompartmanları geziyorum • 

Sabahla beraber yüzlerde bat· 
hyan tebessUm eksilmiyor.. Ar 
tıyor. V c artık bu arada Tireyi 
bilip tanıyanların Tireye dair 
bilgi ve hatıraları dinleniyor .• 

Bazı köşelerin pek sessiz ol· 
duiunu görerek dikkat edlyo· 
rum. Görüyorum ki orası, yeni 
niıanlı veya yeni çiftlerin k6· 
feıidir.. Ve bu köJe onların 

fısıltılarını dinlemek için olacak, 
böyle duruyor .. 

Diğer bazı kö~elcr en yOksek 
ve tabit kahkahalarla kalkıp 
iniyor. 

Diğer bir ki1ıede harp hatı· 
raları anlatılıyor ve oraaı buodan 

mUtevellid top, bomba, tayyare 
vuair ıeıle?ile Ot peri yor. 

Netice itibariyle anlayo·um ki, 
sessiz duran köıelerin bile ken-

dilerine yakışır, ince ve içli 
bir neteıi var ... 

Tanışmak ve seviımek arzu· 

ıundan doğan bu ıeıi ve 
bu geziye vesile olanlara kartı 

Aydınlıların hayranlığı da, yftz· 
lerden okunmıyor değil .. 

içtimai hayabmıza, g6rüp cı.n· 
laııııak ve tanıtıp sevişmek gibi 

insani bir karekter veren mem· 
leket gezilerinin, fırsat dilttilk· 
çe tertip edilmesi, o gün yokla ... 

dığım ber kes için baıta gelen 
bir dilek oluyor .. 

Komtu memleketler balkiyle 
vaki olacak olan temasların 

içtimai hayatımızdaki bu mti· 
him rol ve değerini takdir ede-

bilmek keyfiyetinin hemen en 
küçük yaştakilerde bile keodi· 
ıioi gösterdiğini mUşabede ede· 

rek bu yolda faaliyet g6steren 
bayır kurumlarına yeni baıtan 
müteşekkir kahyorum. .. 

Trenimiz, c.kinli tarlalar ve 
yaprak açmağa baılıyan in
cir, üzüm bahçeleri, arasından sıy
rılarak, mayıs sabahının taze 
havaııoı parçalarcasına istas
yondan istasyona atılıyor ve 
durduğu hemen her 'yerden bet 
on gezici almak suretiyle vili· 
yet hududu olan Ortakları da 
geçmiı buluauyor. 

- Sonu var -

Bqt•rah \ inci Hyfada 

Dnn akıam ilzeri saat 18 de 
de, cumhuriyet okulu &ğretmen· 
)erinden Bn. Zihniye Demiray 
Halkevinde havacılığımızın inki· 
tafı Ye havacılığımıza gösteri· 
len alaka mevzulu bir konferans 
vermit ve konferans oparlorlar· 
la şehre verilmiıtir. 

Hava şehitleri ihtifalinda 
Hava kurama adına Enver 
Demirayın sögledili natuk. 

Muhterem yurddaşlarım ! 
Tayyare şehitlerimizin bugün

kn hazin ihtifali önünde, içimiz· 
de hissettiğimiz yetimlik, bize 
yine en büyük bir ıt-rcf arma· 
ian etmekten uzak kalmıyor. 

En mOmtaı zaferl,rin, parlak 
çehreleriyle ıilslü olan bllyük 
tar:himiıin, hemen her ıayfa· 
ıında. a7.iz vatanımııo ınukadde· 
ratını bihakkın tayin ve tavıif 
etmek ülküsüyle ve farii bir 
gönül merdliğiyle yer alan 
bava tehitlerimiz, Türk milleti 
ve Türle toprakları için, birer 
şehit sayılmaktan çok, gönülle 
rimizde birer zafer abidesi ve 
kudıiyetinden bir zerre kaybet· 
meyen mağrur tahassüılerle ka 
rışık ebedt hatıralardır. 

Türk Olkeıinin biitnnlüğüoO, 
Türk yurdunun diriliğini, Türk 
topraklarınıo şerefini; kendi di· 
riliği, kendi bütünliiğil ve ken· 
di ferefi bilen Türk askeri; yurd 
müdafaası için mücadelenin ze· 
mio ve zaman kabul ttmez bir 
borç olduğunu bilmekle diğer 
millet a•kerltri araaında yüksek 
bir huıuıiyet ve hasauiyet gös· 
terir. 

Bu buıuıiyet ve hassasiyet, 
t rk Mehmetciğinin yaratılı
ıında var olan, btıklllmez, ye· 
nilmez ve 6ollne geçilmez yurt 
ıeverliğio en isil tecellisidir. 

Tilrk ıancağının kızıl dalga
lar yaptığı her karat toprak bu 
asil tecellinin bu yllkıek hu-

auıiyet ve hauasiyetin her za
man; yerden ve gökten, geriden 
ve ileriden himaye ve müdafaa· 
sına namzet bir bütnnlilk tatır. 

Aziz Yurtdat 1 
Çocukları, asker ruhlu, aıll 

karakterli, mümtaz vuıflı ye· 
tiııniı milletlerden, ve onların 
hafta ıelenlerindenlz. Yurdu· 
muzun müdafaasında vatan ve 
milletimizin emrettiği her çeıit 
mtıcadele ve vazife karıısıoda 
yarabhtımızın, ve yetişişimizin 
değer;nden emin olarak iş ba· 
ııoa ıeçebilmek kuvct ve kud 
retindeyiz. 

ka istasyonda Tire yolcuların· --~~l!ll 
dan bir tanesi bile kalmıyor.. r 
Herkes trenin hemen ıürünilver- • s "" ı k y d ld & 
mesi ihtimalini düşünerek ne ag ı ur u. açı ı 
olur olmaz kaygusile treni dol- Aydında Hasan efendi mahalleıinde sağlık yurdu. tim· 

' durmuı bulunuyor. d·i'k b' k d h ki 1~ ı 1 cerra ı a ıo aatalı aıı ve rootKeD suvisl~ri 
Tren, uzun v.e muttasıl dil· 1 'k ı d.l k ı H 

dükleriyle Halkevi bandoıuou 41 ı ma e ı ere açı mıı. alta kabulüne batlam1ştır. I> 
harekete ıeçiriyor. Ve yolcula· Yu~td~ biri11ci ıınıf müta~aasıs doktorlıunnız tarahndan D 

her turlu erkek k"dın amelıyatları ve rontken muıyeneleri 
rın aavtı gamgama ile örpertti- yapılniakta ve tedavileri fennin son kabul ettiii tabbi eaaa· 
il mayı ıabahı. artık bando· lar ve kaideler daireıindo takip edilm•ls.tetir. 
ouo her şeyi bastıran 61çülll 
biçili abeııiiyle duin bir rUy ya 

Bu ku~et ve kudret, yeni 
tllrkiyemizin bize telkin ettiği, 

türk olmak ve türk yaratılmak 
ilhamlarından hız alır. Biz türk 
milleti, bu hız karşısında yurt 
için almeği en büyük şeref ve 
insanlık borcu aayarız. 

Bugün yüksek huzurunuzla 
adlarını andığımız, hatıralara 

önünde baı eğdiğimiz aziz tay
yare şehitlerimi:ı de, bu Ulkü yo· 
lunde, yliksel<lerden, çok yük
seklerden, göklerin en ileri· 
sinden yere düşUp parça· 
lanmakta bir beis g6rmiyen 
bu vatan evlatlarından ve bu 
vatanın en ıerefli çocukların• 
dandır Arda katan bizlf'f, on
ların kazandığı ve tarihin de 
en büyük bir gıpta ile kaydet· 
ti~i yücelikkr' le gururlanıyoruz. 

f usan içi o her ,eyden evvel 
bir gaye vardır. Bu gaye her 
gayenio dstönde bu gaye. her 
gayeden parlak bu gaye her 
gayeden muknddestir. Bu gaye 
tek kelimeyle (Vatandır.) 

Biz, dflnya tarihini bu gayenin 
çok altında görn 8yle bir mille
tiz ki, vatan ve millet yolunda· 
ki hassas ve kıskanç idealimiz, 
köhnele,miş asırların suratına 
bir tokat vurabilmek ve onu 
iaterse bir anda yok etmek 
mertliğini de gösterebilir. 
· G6klerioi emniyet altına al
mıyan milletler, topraklarını en 

elim :ıavallılığa kurban etmeğe 
mahkumdurlar. Biz Türk milleti 
düne kadar ihmal edilen gök
lerimizi, en müstakil bir kudret
le müdafaa etmek için yakın 
zamand 1 ant içmi~ bulunuyoruz. 
Bu ant içiş meseleııi son nefe
sini vermek ü:ı:t:re bu\unan f\y· 
ıe, Fatma ve Emine rıinelerimi
zin de en büyük inancı v~ gü· 
venci oluyor. 

losan, ihtiyar Türk kadınla
nnın 61üm döşeklerinde dahi 
göklerimiz için bava kurumları· 
na bulundukları yardımlar öniln · 
de, gözleri ya~aran göğsü ifti
harla ve en ull bir inanla ka • 
baran şahlanmış bir sevinç olu
yor. Ve anlıyoruz ki, Tiirk 

yurdu ve Türk yurdunun müs
takil ve müreffeh !eması, artık 
gelecek günlerin en emin top
rakları ve gökleri haline gele
bilmiştir .. 

Biı, vatan ve millet miidafa· 
asanda gözlerini bayata yuman 
çucul<larına ağliyan bir milld 
değiliz.. Biz vatan ve millet 
müdafaasında ana baba ve ka· 
rısını düşünmeden hayata göz· 
lerioi yuman evlitlarile güğlls 

kabsrtan sevinen ve öğünen 

bir milletiz • Ve böyle bir millet 
olarak kalacak, şehit kardeşle
rımızın peşini takip etmekte 
biran tereddüt etmiyeceğiz .. 

Birlik davamız öoünde en 
ldil mahkemt-lerin yerin üstlln· 
de değil, o.-ıun altında buluna
cağına inanıyurtız. Şerefli tari· 
bimiıin her ıabifeıi, düoy nın 
bitip tükenmek bilmiyen · ibti· 
raıuna karşı temiz bir he ap 
verebilecek kadar açık ve me~t 
dlr. Ve daima açık 're uıert 

--Bat tarafı birinci ıahlftde 

1 - Her şeyden cvel Türki· 
ye Cumhuriyeti harici oolitika· 
sının tam istiklal ile hareket 
ettiğini isbat eder. Gerçi müs• 
takil bir devlet için bunun pek 
tabii bir vaziyet olduğu ileri 
sürülebilir. Fakat bu, bugün 
için doğru değildir. Siyaseten 
müst~kil olmakla beraber, hari• 
et münasebetlerine, istediği is• 
tikameti veremiyen bir çok dev• 
letler vardır. Bir kaç aydanberi 
başlıyan t cavüz politikası bazı 
küçük devletlerin harici politi · 
kalarmı felc ~ uğratmıştır. 

2 - İkinci ehemmiyetli bir 
nokta Türkiye Cumhuriyetinin 
İngiltere gibi dünyanın en bü
yük devleti ile tam müsavat 
şartlan içinde bir anlaşma yap· 
masadır. İngilterenin Sovyetlerle 
bile böyle bir anlatma yapmıya 
henllz yanafmadığı malumdur. 

Dün okunan deklirsyonuo 
harici poletiksmızda bir dönüm 
noktasına delalet ettiğ slSylen· 
miştir. Hakikatte böyle bir dö
nilm noktası yoktur. Aynı sulh 
yolu üzerinde yürümekteyiz. Cum• 
huriyetin kurulu,undan beri ha• 
rici politikamızın hedefi, sulhun 
istikrarına yardımdan ibarettir. 
Bu, Milletler Cemiyeti yolu ile 
temin edHirken, Türkiye bu kol· 
lektif barış organizasyonunun 
en sadık taraftarı idi. Bugiin 
bu gayeyi temio için takip edi· 
len yol değişmi,tir. Binaenaleyh 
Türkiyenin sulh cephesinde yer 
alınası, devletin kuruluşundanberi 
takip ettiği harici politikasının 
icabıdır. İngiliz Türk dekliras· 
} onu hiç kimseye karşı değil· 
dir. Y almz sulhun korunması 
geyesini istihdaf ediyor. Bun· 
Öan şüphe edenlerin· dün mec· 
lis kürsüsünden Kazım Ôzalp'ın 
bağırararak söylediği gibi - biz 
de hüsaüniyetlerinden şüphe 
ederiz. 

A. Ş. ESMER 
_...il,OıCt•• • 

Musolinin nutku 
ve akisleri 

Pariı 15 - Musulininin Tori
noda söylediği nutuk Franaıı 
matbuatında hiç bir heyecan 
uyandırmamıştır. Gaıetelcr Mu
solininin nutkunu p ·k vazıh 
bulmamakta ve ; İtalya halkı 
huznr seviyorsa nutukta tezioi 
arayacak fakat bulomıyacaktır 
demektedirler. a.a. 

ı -

1 kalacaktır. 
j Bugün yüksek huzurunuzla 

hava şehidi çocuklarımıza he· 
diye ettiğimi:ı çelenkler, onlara 
olan saygı ve bağlılığımızın de· 
ğcrini ifade de elbette zayıf ve 
Aciz kalmaktadır. Bununla be
raber onların nziz hatıraların
dan örülmüş çelenklerin içimiz 
de tuttuğu yer, tarihten tarihe 
intikal edebilen sevgimizi taşı· 
makla, bu değeri ifadeye muk· 
tedirdir. 

Biz Türk çocukları, burad• 
yeni ha~tan hava şehitleri111iz 
önünde saygı ile eğilirken ba~ı 
ınızıo dR mağrur bir semaya erit-
tiğini hissediyoruz. Ve bü
tün onlarl beraber TOrk ordn· 
suaa en büyük ıükran ve ınio• 
netlerimizi bnrç hilmektırt d~ 
.yazilebl.izi y pmağa çahtıyoı u.ı. 
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19 MAVIS 
ATATÜRK GÜNÜ 

Spor ve gençlik bayramı programı 
UMUMt ESASLAR 

1 - t 9 Mayıı 939 cuma günll Aydının Atatürk aiJnO spor 
ve gençlik bayramıdır. 

Bu günün bu yıl da dalsa canlı, hareketli renkli ve manalı 
lcutıulanması iç.in bütün halkımızın timdiden gereken baurlıklan 
)'apmalan ve vaktinde tamamlamaları yurt ve inkilipseverlikle · 
riıaden beklenir. 

2 - 19 Mayıı 939 cuma günü sabahtan itibaren biitün reı
llli daireler, mektepler, mneaaeıeler, kurumlar, mağaza, dükkin 
ve evler bayrak ve yeşilliklerle sftslenecek gecede tenvir edile
e•ktir. 

3 - Alan ye caddeler kııa söz levhalarla, maia:ıa vitrinleri 
ve nakil vaıtalan da gtlnftn manisınt tebarüz ettirir bir tekilde 
•6ılenecektir. 

4 - Spor alanı bayrak ve kısa ı6z levhalarile tezyia ~dile· 
c-1r,Türk bayrağı gönderinin yanına tahmahua tevfikan parti 
h.yraklara da çekilecektir. 

PROGRAM 
GÜNDÜZ: 

1 - Saat 10 da Hal"erinde reıim sergisi açılma meraaımı 
Y•pılacaktar. Bu meraıim btiklll marıiyle başlayacak, ar tubesi 
bqlcanının bir 16ylevile açılacaktır. 

2 - Saat 13,15 de sanat ve oıta okul talebeleriyle tör~ne 
iıtink edecek sporcular Gazi paıa okulu ününde toplanmıf bu· 
lunacaltlardır. (Saat 12,30 da Askeri muzika sanat, Halkevi mu· 
ıikaaı da orta mektebe giderek talebeyi getireceklerdir.) 

3 - Saat 13,30 da okullarla spor b&lgeai ve Halkevi spor 
ftıbeıi adJDa cumhuriyet alanındak anıta çelenk konacakt r. 

4 - Saat 14 de okul talebelerile sporculardan teıekkül 
edecek alay 8nlerinde bando olduğu halde belediye caddesinden 
spor alanına giderek yerlerini alacaklardır. 

S - Saat tam 14,20 de Vali ve parti batlıanı beraberlerinde 
Komutan, Belrdiye ve Halkevi reisleri, kültnr direktörü olduğu 
halde alana ıeleceklerdir. Geldikleri (ti) işaretiyle haber verile· 
cek talebe ve ıporcular lıaıırol vaziyeti alacaklardır. Heyet mek· 
tep talebeleriyle ıporcuları t~fti, ederek aelamlıyacaklar ve hu· 
ıuat me•kilerini alacaklardır. 

6 - Bundan ıonra meraaim baş koml•eri tarafından verile· 
cek iıaretle bando istiklll martını çalacak direğe Türk bayrağı 
çekilecektir. 

7 - Bayrak çekme t&reninden sonra, t6ren başkanı ve bir 
1Porcu tarafından iki söylev verilecektir. (S&yle•·ler en çok onar 
dakika ıilrecektir) 

8 - S6ylevlerden ıonra talebe ve sporcular ıeçit reıll'İ ;ya
P•ca k la rdır. 

9 - Geçit reıminden ıonra talebe g&sterileri baılayacaktır. 
!vvell tuzlar, sonra erkek taleber cimnaıtik hareketleri yap~· 
caklardır. 

10 - Talebe ı&ateriluinden sonra sporcuların a,ağıdaki 
llıOsabakaları baılıyacakhr, 

A : SO metre ıürat koşusu Kıılar ıuuında 
B : 100 metre sürat koıuşu Sanat okulu talebeleri arasan. 
C : 75 metre sürat koşusu Ortaokul talebeleri arasında 
Ç : Bayrak yarııı Kızlar arasrnda 
D : 4 X 100 bayrak yarışı Sanat okulu talebeleri arasında 
E : Bayrak yarlŞı Ortaokul talebeleri araııoda 

11 ....:.. Atletizm milubakaları baı hakemi Adem Celil iGtın · 
26rd6r. Diğer bilkemler ıpor eğitmeni Mustafa lbrf', futfol ajanı 
Vasfi Çatal, •• bat hakemin ıeçeceği arkadatlarıdır. 

12 - Atletizm müsabakalarından sonra tekaütler arasında 
bir futbol milsabakası yapılacaktır, 

13 - Mnukalardan sonra vali ve psrti baıkanı tarafından 
o günkü mlllabakada kazananlarla H.-Jkevi biıiklet yarışını ka· 
tıuıanlara müklfatları değıtılarak törene son verilecektirl 

14 - MQQbaka ve mtıkifat dağıtma resminden ıoora mek
ltp talebeleri ve sporcular~an mllrekkep bir grup şehitler anı· 
tına çelenk koyacıklar ve hastaneye a-iderek ıençlik namına ba· 
hr soracaklardır. 

15 Bu programın tatbikine t-mniyct müdürü Ekrem Sokullu 
lllemurdur. Celll Güngör, Vasfi Çatal ve Mustafa ibre kendiıioe 
Yardım edeceklerdir. 

GECE: 

16 - Saat 18 de Hof)Hle>r ftt"Şrir-tı y11pılaea1'tır. 

A : Saat 18 Atatürküo nutkundan bir parça okun•caktır. 
1815 Halı.evi ıpor fUb~si tarafından bir: koaff:rt.ns 
18.45 Spor bölgui tarafıadan bir konfeıaqı 
19.15 Komik konaeri 

17 - Sut 20 elen itibaren talebe 7e ıpor~ular feau alay· 

ATDIN 
b 6 

' 

RADYO 1 

SALI 16/5/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı 

12.30 Proğram 
12.35 Turk müziii ( M. ) 
13.00 Memleket ıaat ayan, 

ajanı ve meteoroloji hü .. rleri. 
13.15 Müzik ( karıtık prog

ram .. PL ) 
13 45 14 Konuıma ( Kadın 

ıaeti ) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Oda müziği .. 

Pi. ) 
19.00 Konuıma. 
19.15 Türk möizii'i (fasıl he

yeti). 
20 00 Mcml<: ket saat ayarı, 

ajanı ve mcteoro1oj~ haber!:erl. 
20.15 TürlC miizij':. 
1 - Suzidil pe,revi. 
2 - Tanburi Ali efendiain 

Suzidil ağ., semaisi : 
( Kaoı yadt lenin· e ) 
.3 - Haşim beyin suzi Jıl şar

k• : ( Mc•keo oldu bize dailar ) 
4 - Nuri Halıl Poyrazın şar· 

kı : ( Sevda elinin bülbnt.j •• ) 
5 - Cevdet Kozan : Ud tak-

6 - Lf" on Aar ciyanın ıuzidil 
ıarkı : ( Cama gamt •tkınla ). 

7 - Şerif içlinin ıuzidil ıar· 
kı : ( Hasretim çok eakid:r ) 

8 - İsak Varonun bllzzam 
ıarkı: ( Kaç yıl beJıi sen. ) 

9 - fsak Varonun hlluam 
Evin~ farkı: (Sen ayrıhitn ma· 
temi. ) 

10 - Sadettin KaJ11•i•• hi· ı 
caz ıarkı: ( ~nim tılhlüm bll · 
ton,) 

11 - Sadettin Kaynağı bu· 
ıelik farkı (Saçlarıma ak düştü.) 
• 21 00 Konuma. 

21.15 Esham, tahvillt, kam 
· biyo • nukut ve ziraat borsası 

(fiyat) 
1 - Fraaı Schubrt: Uvertor 

Re majör (ltalieniıch,) 
2 - F elix Medelssohn • Bart· 

boldy: 
3 ilnc.ü Senfoni la minar Op.:56 

!:ntrodöksyon " Allerro aıi· 1 

tatil • Scberzo aııai Vivace -
Adagio cantabile - Allegre gu
erriero ve FJnale maeatoto. 

3 - ChMles <iouno~ .. Faa.t 
operuının balat müziii. 

22.30 Müzik ( Opera aryaları 
Plak) 

23.00 Soa ajanı haberleri ve 
yarınki proğram. 

aimi .t 2315 - Mfhik ( Cıızband · Pi.) 
................... ___ 1·---........ QZ~O ..... rt••••~n ..... ·..,;..,;a-i&N.-ôiiiiSoPliıi&ii~:rz:a~ ...... ---ISililil--Z~?~OC~TS?5 ' 
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Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmiye 1'onulan it 
10941 lira keşif bedelli Aydan 

memleket hastanesi kılorifcr 

teıiıatı itidir. 

2 - Bu işe ait prtnameıer 
ve evrak şunlardır. 

i
l Aydın Vakıflar 
Müdürlüğnden : 

Aydın, Kıarabayıt, Kötk, Ko 
çarlı nahiyelerinde bulunan mül 
bak. mazbut muıakkafatın 939 
yılına ait bir senelik icarları ar 
hrmaya çıkarılmı, ve ihale gll· 
nü 1915/939 cuma saat 10 aka· 
dardır. Taliplerin yü~de 7 buçuk 

1 pey ekçe~iylc yevmi mez\c6rda 
Vakıftar idare!İoe mOracaatları. 

1328 10 13 16 

WOZ: .t 

İnhisarlar idaresi 
bir broşür çıkardı 

inhisarlar idareıi tütlln enıti • 
tüsll neıriyat broıu tarafından 

(Köy çocukları içio tiltiincülült) 
adlı bir brotilr çtkarılmıttır. 

Tütilu yetiştirme bakkınd• 
bnllsa ve mütebariz malCımah 
ihtiva edeo bu broıilrlerin btltua 
k6)lerimize v~ k6y okulla·ıauz• 
dağı tılacağ'ı haber ahomııhr. 

..... *" ...... 

Oanzigte 
Leh kütüphanesine 

taarruz edildi 
Danzif 15 - Leh killüph~

neainin camları dün ikioci defa 

olarak meçhul ş ;:.hıslar taraf'"· 
dan kırılmışlar. PoktFa milmu-

ıili, hidiseYf ıerbeıt şehrin iyaa 
meclisi nezdinde . protesto et
miştir. 

Aydın C. Müddeiumu· 
miliğWlen 

1 - 9/Haziran/939 tarihin· 
den Mayıs/940 sonuna kad•r 

Aydın ceza evi mahkümlarına 
naati rlincle 400 adet verilmek 
Uzere muhamrne:ı bedeli 11315 
liradan ibaret b~heri 960 gram· 

dan ,erli buj-dayınflaa yapıl· 
mıt ikinci nevi ekmek ccı• 

tYloe tulim edilmek şartiylı 

ekıillmeye konulmt11tur. 

2 - Ekıiltıne kapalı zarf 
uıullUe yapılacaktır. 

3 - Mtwakkat temitıat mik· 
tarı 848 lin 62/5 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak cde
celder teklıf mektuplarını vı 

bu ıibi taahhütlere girebilecek· 
ltrine dair ticaret odasındarı 

alacakları vHikalarla birlikte 
9/Haziral'/939 cuma a-ünil aaat 

16 ya kadar makbuz mukabi· 

linde C. M. U. liiirıc tevdit 

a - Sıcak ıulu kalorifer te

ıiaatı için umumi ve fenni fart
name. 

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

b - Kalörifcr ve sıhbt tesi

sftt projelerinin nasıl tanzim 
edileceğine dair: talimat. 

c - Kalörifer tesisatı ile u
mumi santral ketfi. 

d - Kalörifer teıisatı hak-
kında izahname 

e - Hususi şartoama. 
f - Eksiltme tırtnameai. 
h - Mukavele projesi ve re

ıiroler. 

fıtiyen)er bu e\frakı Aydın 
Nafıa müdürlüğünde görebilir· 

ler. 

3 - Eksiltme 5/6/939 Pa1ar
tesi günU ıaat 15 te Viliyet 
Daimi Encümeninde yap lacak
tar. 

4 - Eksiltme karalı zarf 

u•uliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek isti

ye•luin 821 liralık muvakkat 

teminat verrneıi ve Aydın vill· 
yetinden bu İf için alın

mıf ehliyet veıikası ibraz ctme
ıi lazımdır. 

6 - T eldif mektupları yu • 

karda Uçliocü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar 

Villyet Daimi Encümenine ge

tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile g&nderilecek mel. tup· 

)arın nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadak gelmiş ol
ması ve dış zarfın mUbür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunmaıı 

llzımdır. Posta da olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

(1320) 7 11 16 20 
• 

lan tertip cdtcek, Parti, Bel~djye, Hava ~uru[J]U önlerinde mu
zikalar ç .. lacak talebe ve sporcular rğlenecek ve milli oyunlar 
tertip olunacaktır. 

18 - Saat 21 de Halkcvi salonunda bir müsamere Yeril4S· 
cektir. 

A : İstiklal ın11~şı. 
B: Ant 
C : M iizik konseri 
E : Fermanlı Deli haıretleri Piyeı temıil kolu. · 
D ; Onuncu Yıl martı. 
Müsamere kartlan 18 Mayıı 939 tarihinde parti ocakları ve 

Halkevi bürosunda dağ1dılacaktır. 
19 - Bu proir•m davetiye yerinedir. Bütün yuatdaşlar, ser

gi açılma t6renine, spor alanı merasimine ve gece eilencelerine 
davetlidir. 

19 Ma1ıı proıram lcomiteei 

5 - Eksiltme ve ihale mu· 
amelesi 9/Haıiran/939 cuma 

gllnü 11at 16 da Aydıo C.M.U. 

liii dairesinde toplanacak ko· 
miıyon huzurunda yapılae1ktır. 

6 - Masraflar müıtcriye ı· 
ittir, 

7 - Daha faıla malumat al· 
mak ve şartnameyi görmek iı· 

teyenler C. Müddeium'.lmiliğine 

mllncaat etmeleri Jizım hr. 
12 16 20 26 1333 

Söke belediyesinden 
Elektrik fabrikasanıo 939 m•· 

it yıh ihtiyacı için otuz bio ki· 
lo motorio, Oç bio kilo makine 

yağı, 22 bin kilo odun k&mOrü 
ve 1800 adet ampul alınacaktır 

ihalesi 22/5/939 paı:arteai güntı 
ıaat 15 dedir. Şeni ti öj'renmek 

iıteyenlerin belediyeye mDra· 
cnatları ve taliplerin ayni g in 

ve saatte yüıde 7,5 teminat 
akçelerile belediyede bulunma
lan ilin olunur. 
9 12 16 18 1325 

r······ Abone teraiti ....•... 1 

f Yıllıfı her yer için 6 lira. ~ . : 
: Altı ayJıfı 3 liradır. ı 

~ idare yeri: Aydında C. H. i 
: p B . ı : • uıme'fl. j 

! ıueteye alt y.u1lar içia l 
i yuı lfleri miidüdükiine, ilin· 1 
: \u lçin \dan müdilrliltiin• i 
t ,_.,..ua.t edilmelidir. i . . ................................................... 



Gramofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

Sahibinin Ses~, Odeon 
Kolomhia ve Polytlor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etmelerini tav ... 
siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

----J.-=----..---- ~-

ı.w;;·A L KE .... r·1 
1 M~:~•:. Evi s.~uay::.~ .. ~:.~~~~~. 1 

Pazartesi 

Sah 
3 - 4 

4 - s 
1 
1 

1 Çartamba 
., 

2 - 3 
3 - 4 

Operat&r Nuri Erkan ı· 
Doktor Şevket Gazaçan 

(G~ı: hastalıkları nıutaha111aı) • 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt butalıklan mutahaHıa) 

4 - 5 Doktor Muhsin t 
(iç haot.bkları mata uaıaı) : 

" s - 6 Doktor ŞeYket Kırbat . 
<intani haatahklar mutabaaaıaı) 

! C•ma 4 - s Doktor Mlinif Erman 
<Kadın haatalıkları mutalıauı11) 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yaıgaa 

411 " 3 - 4 Doktor HalU G5ıaydıa 

" 
ve 

f Mua.yen~baneahıi Cumhuriyet mahallesinde a-.ukat 
B. lb~anın eYine nakletmiştir. 

h~ıtalsTını her ~n saat yedir1~n sekiı:e kftdar •• 
. Qleden ıonr ıaat Oçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

J. kan. balgam, maddei gaita ve her tnrln tahlillb icn 
11 eder. Veremlilerde fennin en son tedaviıi olan Pinomo-
ltJ torabi ile ba!talan tedavi eder. (971) 

llL~ • .ıı:.~'=""···ıtijP···v.•f..•.•·····s--u;ş ..... .. ~'fto# ... -~,__,.~~~bW41~ .~ 

~ 666~6 .... WA..WW--

4' Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 

Gazete Kitap Evi İ .. 
= • 1 • 

Karilcat6r albt\mft Cemal Nadir 100 
Bir avuç saçma Refik Halit 60 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
Kltabm adı Yaun Fiyab .. -

Atatürk için lsm&il Habip 75 1 l 
lnıan ve Totaliter DeYJ. Galip Kemali SO 

....: h Günahlar devleti Haluk Cemal Taoju 50 
----...ı..-------*"------------.~-------~--=----,.-......... @>l'J Gramer dersleri Mitad S=-dullab Sander SO 
•"*~ŞAa68A•A6**AAOfttAtllıOltA66•Ae.aıeea•'AAA•m ... Fransa tarihi Cilt 1- 2 H. Cahit 100 t· .. F -,ı 41 lngiltere tarihi Cilt 1-2 ,, 125 

4' Atalar ıözn Sadi G. Kırımlı 50 

Okul 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmqhr 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

Ş O ·F ÖR 
Ehliyet v~sikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiftir. 

Fiyatı: 25 Kuru~ur. 

C. H. P. 'Butm••i 

. . ........................................ . 

• l 
~ Adabı mua,eret Snhey)l Muzaffer 50 

Adabı mu11şeret Muhittin Dakılıç 30 
ı Riza Tevfik R. GökA1p Arkın 60 . "1 
J • Tercfime nasıl yapılır Mitat Cemal 25 
i e Bu kitaptan Avdında Süleyman Gezer - Osmını Sezginer '-> 

Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparitler taah- a 
,., hn•ın g~nderilir. 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden: 

Ziraat fid~nlığına 100 top 
dikenli tel ve 2 - 4 X 40 mili
metre kahnhR-tnda ve 6 metre 
uzunlunda 57 adet T demiri 
alınacaktır. 

Taliplerin Oto 75 teminat ak· 
çalarile 25/5/939 tarihli perşem
be günü saat on beşte açık 
eksiltmeye iştirAkleri için vilayet 
eocümeoine ve fazla malumat 
aimak iıtiyealerin her ·gnn en- · 
climen kaleml ve ziraat mlldtırlti~ 
ğline müracaatları ilan olunur. 1 

13 16 18 21 1336 ı 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

Vilayete ait 934 Modeli V 8 

tip Fort Hizmet otomobili satı

hktar. Taliplarin 2515/939 tari

hli perşembe günü saat 15 de 
yüzde 7.5 tarninat akçalariyle 

Vilayet encümcoioe fazla mahi

mat almak isteyerin her gOn 

encümen kalemine müracaatları. 
1335 13 16 lR 21 

lıattyu allhtbl ye Umumt Netrtyat 

MltdllrG ı Etem Mencfrea 
Raaıldıkl yer 

C N P laauıM~ 


