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Türkiye ile İog ltcre arasın· 
daki münasebetlerin nihayet 
bir itt'fak haline doğru inkişaf 
ettiğini görmek, ve bilhassa, 
iki memleketi birbirine bu ka
dar yaklaştıran menfaat bir
liğinin temelini, sulh ve emni
yetin müdafaası teşkil etmek 
halkımız üzerinde derin bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Bu 
net'ce, yalnız geçici hadiselerin 
sevki He elde edilmemiştir: İn
giliz imparatorluğu ile mi1li dev 
letimiz arasındaki uı:un seneler· 
denberi devam eden Col1abora
tionun dejl-izmez esası da bu 
idi. Ne l birbirimize kar.şı, ne 
ikimiz birlikte hask=ıl:ırırı:. kar
şı heır hangi bir tecaviiz dava· 
sında, gerelc milli gerek beynel
milel politikamız bakımından, 
menfaatimiz olmamak, bilaki9, 
idil bir emniyet nizamının tees· 
s6s etmeııine her vesile ile yar· 
dım etmek, mllşterek gayretle
rimizin değişmez rehberi ol· 
mustur. 

Türkiyenin bir tecavüze mev
zQ veya ilet olacağmı tasrvvur 
etmiş olanlar, şimdiye kRdar 
olduğu gibi, bundan sonra da 
aldanmaktan ve hayal sukutu
na uğramaktan kurtulamazlar. 
Oımanh imparatorluğunun ma
ziıi değil, yeni Türkiyenin . is
tikbali ile uğr,.,mak, Kemalizm 
milliyetpeı verliğinin ruhunu teş
kil eder. 

Osmanh imparatorluğunun 
duşmanları, bizim müttefikleri
mizdir. Onları bizim kardeşçe 
dostluğumuzdan, iti için dahi 
tüpbe ettirecek biç bir telkin 
karşısında zifa düşmiyeceğiz, 

Evelki gün, Başvekilimizin 
nutkunda Kamutayın alkışlarla 
bilhassa üstünde durmuş olduğu 
fıkralara dikkat etmek yerinde 
olur. 

Bunlardan biri, Sovyet Rusya 
ile münasebetlerimize ve S()v
Yet Rusyanın bu yeni emniyet 
tertibi ile alikuıoa ait olan 
fıkradır. Sovyet hariciye komi· 
•erliği muavini Potemkin Yol
dıtın Ankaradaki ikametine 
tesadüf eden Türk • İngiliz mü
~akereleri, yeni vaziyetin bil· 
YDk komşumuz tarafından ta· 
nıamen tasvip edilmekte oldu
ğunun anlaşılmasına fırsat ver
miştir. Moskova ile Ankara a
rastnda "tam bir görüş ve an· 
layış birliği,,oin, Türkiye ile 
f ogiltereyi, birbirlerine bu ka
dar yakından birleştiren siya
set iştiraki ile ·tezad hasıl et· 
rnemckte olması, tarihte ilk de
fa vuku buluyor. Bu hadise, ye• 
bİ T~rkiyenin nazik ;coğrafi 
nıevkiinio icabettirmiş olduğu 
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Meclis parti grubu 
Hükumetin • • • 

sıyasetını tasvip etti 
-------------------------- . 

Ankara 16 - Cumhuriyet hatiplerin suallerine cevap ver .. 
Halk Partisi meclis grubu bugün miştir. Umumi heyetçe tasv1p 
ıaat 15 de reis Hilmi Oranın edilen hariciye vekilinin . beya .. 
başkanlığında toplanmııtır. 

natındao sonra Ruznamede gö .. 
Söz alan hariciye vekili 

Şükrü Saraçoğlu, geçen hafta- rüşülecek başka madde kalma-
ki beyanatından sonraki siyast dağından celseye nihayet veril-
vaziyetin seyrini izah etmiş ve mi~tir. a a. 

Lord Halifaks 

Cumartesi günü Parise 
gidecek 

Londra 16 - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks cumartesi günü 

Parise muvasalat' edecek ve 

öğleden sonra Başvekil Daladi· 

ye ve hariciye nazırı Bonne ile 

Sovyet mnzakereleri hakkında 
görütecektir. 

Görüşülecek esaslar şunlardır. 

1 - Sovyet hükumeti, esasen 

İngiltere ve Fransa tarafından 
garantı edilen devletlerden bi· 

risi taarruza uğrarsa yardım 

edecektir. 

2 - Sovyet hükumeti, İngil· 
tere ve Fransa tarafından ga

ranti edilmemiş olduğu halde 

taarruza uğrayan devletlere 

yardım edecek olursa Londra 

ve Paris Sovyetlere yardım 

taahbOd edeceklerdir. 

Mevzubahis garanti edilmemiş 
devletlerin Baltık devletleri ol· 

duğu öğrenilmiştir. 

a.a. 
--------- -----

• 
Londrada 

ICll 

Sovyet cevabı tetkik 
ediliyor -·-

Londra 16 - R,smi mahfel· 
ler, Soıi lngiliz tek iffoe Sov
yetler · h;afandan verilen c.ıvabı 
tetkike devam etmektedirler. 
İngiltere · pek yakında ve Ce
nevre içtimaında11 evvt l· ceva
bını bildirecektir. 

Haritiye nazın Lord Halifaks 
bu sabah başvef{il Çemberla
yo ile görütmtiştür. 

Hükumet İngiliz Sovyet mü
zakerelerini bir an evvel intaç 
etmek arzu,undad1r. Moskova· 
nın cevabı Heri doğru ·atılmış 
bir ad•m olarak telakki edil
mektedir. . 

···~<••· 
• 

· · İngiliz 
Hükümdarları Kanada 

sularında 
Sutempton 16 - İngiliz Kıral 

ve Kıraliçe~ioi Kanadaya gö
türmekte olan Emposiof Avus· 
turalya vrpuru Kanada sularına 
girmiştir. Kanada donanmasına 

1 mensup 2 torpito 3 deniz tay
yaresi vapura refakat etmektedir. 

. . a.a. 
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l 19 Mayıs güven, sevi:;:) l hareket günüdür. · ~ 
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7 Eylül okulu 
Dün Nazilliye gitti 
Şehrimiz Yedieylül ilk okulu 

talebeleri muallimleriyle bera· 

ber dünkü sabah tireniyle ~a

zilliye gitmiş!er. Fabrika ve 

kazada tetkiklerde bulunduk

tan sonra yine dün geceki Af

yon - İzmir treniyle Ayd111a 

dönmüşlerdir. 

vazifeleri ne kadar basiretle 
ve dürüstçe ifa etmiı olmas n· 
dan ve on beş seneyi geçen 
beynelmilel münasebetler baya· 
tının ispat etmit olduğu emn~

yetten gayri neye bamloluna · 
bilir? Türkiyenin kuvvetlenme
sinde ve Türk emniyetinin ma · 
sun bulunmasında kendileri için 
ancak hayır gören SovyetJe .. , 
cumhuriyet hükfımetinio, gayesi 
yalnız bu iki esasa ve umumf 
sulh hizmetine inhisar ettiğine 
fÜpbe olmıyan te§ebbüılerine . . . . , 

.. ...... ~Le.--

Kracasuda da· · 
çekirge gö~üldü 

Diğer kazalarımızda olduğu 
gibi Karacasu havalisinde de· 
mühim. miktarda çekirge görül
müştür. Bozdoğan · mücadele 
memuru Bozdoğanda yatışbrılan 
çekirge üzerine Karac.;ısuya 
gönderilmiştir. 

Bazı mahallerde çekirge gö
rülmesini haber vermekte ihmal 
gösteren ve mücadele işinde 
alaka göstermiyen köy idare 
hr:yetlerinin de para cezasiyle 
cezalandırıldıkları haber alın .. 
mıştır. 

karşı her zaman itimat göster• 
mişlerdir. Her yeni vesile, dost 
ve komşumuzun bu itimadının 

haklı ve yer inde olduğundan 
başka bir şey ispat edemez. 

Bir dcğru yoldayız. Onu ta· 
kip edeceğiz. Bu yoldan inhi · 
raflar, bizim için tehlikeli ol 

makla kalmaz: Sulh davasını 
da en ağıl' tehlikelere arzeder. 

Her iki hakikat şuurlarımızı 

kaplamış olarak, Milli Şefin 
ve hüküıııeu'nin yaıiınd~yiz. · 

1 
Müessif bir hidise 

Bir şöför tabanca ile öldürüldü. K3:t
lin sebebi henüz anlaşılamadı 

Evvelki gece saat 24 radde· 
leriode Tellidede yolunun sessiz 
liği içinde bir otomobil mütema· 

· diyen ileriyor .. Otomobil Aydın 
belediyesine 36 Numara ile ka· 

· yıllı ve Hüseyin Babayiğit is
minde 25 yaşlannda bir gence 
aittir. 

İçerisinde o gece, Telli dede 
yolu istikametin-ie gezmek iste· 
yen ve oldukça sarhoş bulunan 
37 inci alay 11 inci bölük teğ
menlerinden Mehmed Gökmen 
bulunmaktadır .. 

dahat t tmiştir l<urıun ıof6rü di· 
reksiyonun altıoa kanlar içinde 
yıkt ı ktan sonra 6n taraftaki 

. camı delmek ve parçalamak 
ıureti!e çıkıp gitmiftİr. 

Bu vaziyet karşısında idaresiz 
kalan direksiyon orta hııla giden 
otomobili bir müddet sonra yol 
kenarında bulunan bendeğe tık ... 
mıştır. !3u hadise nel:cesinde de 
teğm ~n . Mehmed, batıııdao 

yaralanmıştır. 

Vaka mahalline yetişen jan
darma, şoför Hüseyni memleket 

Telıidede nam mevkideki kah- hastahanesine kalJırmak için 
veler hizasından şoför Hüseyin 
Babayiğite teğmen Mehmet Gök· 
men tarafından dönmesi emri 
verilmiştir. Şoför Hüseyin, dön
müı ve Tellideden Aydına ge
len yolu herıüz yarıfamamıştır ki 
Mehmed Gökmen hamil bulun
duğu tabancayı Hüseyin Baba
yiğitin kafası istikametine en-

yola çıkarmış, fakat zavallı fÖ

för, yolda ölmü~, düo de arlca• 
daşlarınm otomobillcrh ittirakile 
dt:fnedilmiştir. 
Teğm'n Mehmet nazaret al· 

tına alınınışhr. Katil sebebinin 
ne olduiu henüz anlaşılamamıt 

olduğodan tahkikah Clevam edil· 
mektedir. 

• 
Bergama kermesi 

başlıyor 

Haber aldığımıza göre Ber
gamada her sene te . tip edilmek· 

te olan senelik kermes bu se

ne de zengin bir programla 
açılmağa hazırlaomıftır. 

Bu seneki progrym gerek bal

kı celp edebilmek ve gerek tu· 

rizmde bir cazibe yaratmak ga

yesile her &enekinden çok bir 

değer tasımaktadır. 

Programda antikiteler gezisile 

cjr~t atmı ok atma zeybek oyun

ları ve halk havaları, sair bir 

çok değerli müsabakalar vardır. 

Kermes 22 - 24 mayıs ara• 

sıoda açılacaktır. 
.... ~ ..... 

İtalya -· Alman 
anlaşması 21 Mayısta 

İmzalanacak 
Loııdra 16 - Bir Bertin tel

grafına nazaran İtalya • Alman 
anlaşmasının imzası için harici-

ye nazırı kont Ciyanonun Ber
liıre yapacağı ziyaretin tarihi 
21 mayıs olarak tesbit edilmiş-
tir. a.a. 

••••OCt•• .-

Prens Pol 
Yugoslavyaya döndü 
Belgrad 16 - İtalyadan a..-

det eden Yugoslavya kıral na-

ibi Prens Pol ile Prenses Olga 
öğle üzeri Jolinaya 2'elmiş ve 
kısa bir istirahatten sonra Ka
vut şatosuna doğru yollarına 

devam etmişlerdir. 
Hariciye nazırı Markoviç Bel-

gr~~a ıelmiştir. · · a.a. 

Mülhakatta şehit
ler ihtifali 

Germencik ( Hususi ) Na-
hiyemizde bu sene şehitl~r ibti· 
fali kalabalık bir halk buzurile 
ve diğer senelere nazaran daha 
canlı başarılmıştır. Merasime 
tam saat 10 da isti\clil marşile 
batlanmış ve bayrak meraıimi 
yapılarak •erilen itaret ilzerine 
ihtiram siikütuna sreçilmiştir. 

İhtiram sükutundan · sonra 
nahiye müdürü B. Ali Riza ku
vetli bir hitabede bulunmu, v~ 
bu giinilo türk ulusu için olan 
kudsiyeti i tebarüz ettirmiştir. 

Nabiye müdiirünüo nutkunu 
talebelerimizin tayyare ve tar 
yareciliğe dair olan tiirleri ta
kip etmiştir. 

Bilahare halk ve talebeler 
nahiye mildürü ve müessese 
mensuplarile b~raber Kan~ıbab· 
çe nam mevkie gidilerek orada 
ıehit düıen yurtdaşlara ku~um 
lar tarafından· çelenkler bara: 
kılmıştır. 

Umurlu ( Hususi ) - Ha·· 
va şehitler ihtifali köyümilzün 
Cumhuriyet meydanında· bilyüli 
bir alaka ile tesit ediİdi. 

Merasime saat 10 ·da halk ve 
talebe tarafından söylenilen 
istiklal marşiyle başlandı ve 
öğretmen B. Necmi Eraydın 
tarafından bir nutuk söylendi. 
Talebeler şiirler okudular. 

Bundan sonra, şehitliğe gidi · 
lerek, çelenkler konuldu. Ve 
aziz ölülerin habralara önünde 
bir an sükut edildi. 

İhtifale saat oobire doğru 
son verildi. 

t ........ ~........ • ••••.•• ,, .. 
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Tireye 

Her istasyonda olduğu gibi 
~-

ortaklarda da bir daliikadan 
fazla k11lmıyan trenimiz, kesldn 
bir dildukle, oraya da veda et
miı oluY.or. Bu ista!lyondan son
ra artık hemen hemen teaezzüh 
trtnioe yolcu verecek istasyon 
kalmamış oluyor .• 

· · Trende senli benli yaratılan 
samimi hava, bu yüzlerce Ay
duılıyı yekdiğerinin can ciğer 

. arkadaşı ve yakın bir aile ferdi 
sıcaklığı ile birbirleril ~ hmamen 
kaynaştırıY,or .. 

Ruhiyatcıların tahlil ettikleri 
gibi bazı müstesna haller ve 
ayni hidise içinde aynı gaye 
önilnde bulunan birhit ine en ya
bancı insanlar kendiliklerinden 
ve hiç bir merasime lüzum his 
ettirmeden, ne güzel tanışa ve 
anlaıabiliyorlar? 

Bu hadiseler önünde; büyük, 
kilçük, kadın erkek; tek bir vü
cut ve kalp halini alabiliyor .. 

ikramlar, izazlar en tabii ha· 
reketlerle birbirini" kuvalıyor .. 

• Geçtiğimiz her istasyonda ora 
Halkının, gelin odalarını kıskan

. dıracak kadar silslü ··olan treni
mizin alikasını çekm·e!tİ ve ta• 

· uzaklardan istasyona koıup ge
. lenlerin birblni takip etmeıi, 

ayrı neıe ve sevinç yaratıyor. 

* 
Trenimiz küçük bir · ista~von-

da durunca, aydırılıların gözle
rini hayranlık ış1klariyle parlı· 

yor gördtim. Bu istasvon asır
ların sıtma ve m1kroı> yatağı 

ve balkının serapa dalak kesil-
. "eliği eski ismi ( Celhd ) olan 
(Sağlık durağı) idi. 

Cumhuriyet hukiimeti yapıcı 
elini uzattığı bu havalide, yılla· 
rın koskoca araziyi su altmda 

·bırakmağa sepep olan seneri 
ihmalini bertaraf etmiş ve ora· 
ıını bastan başa kabili zer hale 
getirmekle, ora halkına bu ara· • 
zide saban kullanabilmek ikti
darını kazandırmalcla çoktan
beri oradan geçmiyenlere şim
di böyle büyük ve takdirkir 
bir hayranlık verebilmişti. 

Vagonumuzda ihtiyar bir ka· 
dın gözleri yaşararak mırıldandı: 

- Ey yarabbi.. Bunu neden 
-Çok eskilerden dütiinemedilerdi. 
~ziye gıcırdıyan di,lerim, 

ihtiyar Türk kadınına cevabına 

veımitti. 
Cumhuriyet hilkfımetinin (Cel· 

lad) gibi tllyler ürpertici bir 
ismi (Sağlık durağı) halinde i·; 
ve dış Vaftiz ar.alığını yaptığı 

bu timdi çok genif arazili kü
çllk köyden de uzaklaşıyoruz. 

Aydın hattından ayrılalı hayli 
uman oldu. Fakat içeride 
yekdiğerini kovalıyan muhtelif 
mevzulu kouuımalar hiç birimi
ze nerelere geldiğ imizi birin 
hissettirmedi. Nihayet peDçe
relerden bakışmalardan sonra 
h er ağız : 

- Bayındır. . Bayındır. . Ba~ 
yı ndıra geldik. 

Kelimelerini, biraz mütereddit 
ve biraz kati, birer fısıltı ha
linde kulaktan kulağa ulaştırdı. 

Burada Baymdırın Aydın ge
zicilerine gösterdiği çok candan 
alikaya kaydetmeden srcçcmi· 

DQğru 
2-

Enver Demirtıg 
yeceğim.. ( 

Gerçi her istasyonda ıezi 
trenine az çok gösterilen bir 
alaka vardı. Fakat ( Bayındır) 
b.u. alakayı, istasyona palkevle· 
rının bandosunu indirmek ve 
Aydınlıları bando ile karşıla· 
mak surctile, diğerlerine naza· 
ran alakasında başka bir cid
diyet ve başka bir hususiyet 
göstermiş oluyordu. 

İstasyonda yiizlerce ldşi var. 
Bayındır Halkevi bandosu mun
tazam geyioişlerle ve çok mu
v; ffak şekilde istasyonu doldu
rup taşıran müıikle Aydınlıları 
selamlamak ve " Hoş geldiniz" 
diye bağırıp el çırpmak suretile 
h ıkiki bir se\·gi ve sempati 
izharında da o kadar muvaffak 
olmuşlardı. 

· Baudom~z, Bayındırın bu se
selam ve sevgisine mukab~lede 
gecikmedi. Ve trenin o rada dur 
duğu bir iki dakik" içinde trenden 
Bayındır istasyonundakiler~ ~ ve 
fstasyondakilerde'o tren halkına 
doğru hissedilen samimi sevgi ve 
alaka, bot ve temiz bir Irmak 
halind~ gönülden gönüle · ~ktı 
durdu. Ve hatta bayındırdatt 
ayrılış, birden bire kayna§ma
nın neticesi olacak, Aydınlılara 
bir büzün bile verdi. 

• 
Çabtl istuyonundan sonra 

artık Tire voluna girmiş bulunu· 
· yoruz. Fakat ne oldu bilmiyo · 
rum, herkes b-:ı lkon a kostu. Pen
Cf' reler üzüm sallcımı halini aldı, 

el çırpmalar bağırışmalar, bra· 
vo sesleri ili ... 

Gücbela görebildim ki,- tenez
züh treniyle Aydınlı bir k~ç 
gene motosiklette oldukları hal
de demir yoluna müvazi olan 
şosadan yarış ediyorlar, ve adeta 
trenle beraber ve hı\tta onu 
arkada bırakacak kadar hızlı 
gidiyorlar .. 

Motosiklettekilerin Ayndtnh 
olduğunu ani.yanlar, bu çok ori
jinal müsabakayı takdirle kar· 
şılayorlar. tren muttasıl düdük 
çalıyor o~larda kornalariyle 
ona cevap veriyorlar. 

Ba hal artık trendekilerin 
uzun zaman alaka ve beyeca· 
nını toplıyor. 

Şimdi her kes saatine bak
makla meşgul.. Saatın 10.40 
olduğun• göre 8 dakika sonra 
(Tire) ye ulaşıyoruz .• Yavaş ya
vaş sepetler kapatılıyor .• Çan
talar yerleıtiriliyor •• Bayanların 
Aydın istasyonundan beri yeye ye· 

ye bitiremedikleri nohutlar, çekir
dekler, fastıklar; ikrah edilmi§· 
çe!lioe pencerelerden atılıyor .• 
Saçlar taranıyor tozlar gideri
liyor .. Tabii bu arada tline ay
na geçiren bayanların sevincine 
payan olmuyor. .. 

Tire istasyonu ve civarı, bü· 
tün Tire halkını kendisine top· 
lamış .. İstasyonda halk, birbiri· 
ne geçercesine bekleşi yor. Da
ha tiren istasyona . girmeden 
Tirenin çok kuvvetli yetişmiş olan 
bandosunun sesi, vagonlc1rıu pen· 

• 
cerelerinden içeriye doluyor. 
Ve nihayet bir tehlikeye ve ka
zaya meydan vermeıqek. kaı· 

mektupları ı ,. __ _..,..,....'""""' .............. ~ ....,...,., 

Alma~ya~aiktisadi 
vaziyet Hitleri müşküle 

sokuyor? • 
mı 

Büyük harbin en büyük dar- , 
besini yiyen Almanya oldu; 1919 
un en zayıf devleti bugün kuv· 
vetler safında eşsiz bir yer iş
gal etmektedir .. ' Versayı imza· 
lattıranlar anladılar ki Avrupa• 
da Alman der. ilen ve rakipleri
nin istikbal ini her zaman tehli
keye sokabilecek parçalan
maz bir millet mevcuttur ve 
Almanya bu mevcudiyetini pek 
kısa bir zamanda yaptığı hari · 
kulhade terakkilerle isbat etmiş 
bulm uyor .. Büyük harp galipleri 
de imzalattıkları muabedt>ııin 
hiçliği ni a rıladılar; . zaten l;{itler 
ontarm anlamasına da vakil bı
rakm .. dı her maddeyi birer birer 
yırttı ve yırtıyor ... 
Almanyanın kabına sığamaması . 
dünyay~ bir felakete doğru sü· 
rükliiyür, netice müphem, falcat 
tesirler belirmekte ... Bil tün Av· 
rupa seferber vaziyette bulunu· 
yor; ticari, iktisadi ve mali ba- ' 
kımından . demokrat niemteket- . 
ltrde gayrı tahii bir bal hüküm 
sürü)·or. Bilhassa Fr~nsada gay
rimenkul ticareti hemen hemen 
durmuş vaziyette.. . Alsas ve : 
Loren havalisinde evler ·villalar 
yok pahasına satılıyor; bütün 
ticaret vaziyetten mütteki ... Du- . 

var afişlerinde, gazetelerde hal· j' 
kı aht verişe teşvik eden yazl
lar sık sık göriinmeğe başladı, 
radyolarda aynı tavsiyeleri 
işidiyoruz. 

Bütün bupları yaptıran nedir? 
Hiç şüphe11izki bir Alman kor
kusu. Şarki Fransada' müthiş bir 
Atman propagandası varmış da 
hükümetin haberi yokmuş. Hü
lisa demokrasiler uyanıyor ve 
bunun yegane sebebi ftalyadan 
ziyade Almanyadır. 

·Bu günkü Almanya 86 milyon 
nüfusuyla dünyaya meydan okur 
vaziyette bulunmasına rağmen 

iktisadi bakıoıdan iıtikbali teh
likelidir ve daima o tehlikeye 
yaklatıyor. Alman . sanayiinde 
hakiki bir muvaze~esizlik göze 
çarpmaktadır ve bu muvazene
sizlik güoden güne vchametini 
artırıyor zira imalatla istibl~k 
arasında müthiş bir miktar f~r
lu var. Alman mamulatı tam 
yirminci asır ihtiyaçlarına 

uygun olarak seri usu -
liyle ucuz ve çok imal edilmek· 
tedir; kalitesi iyi degil, fakat 
görünüşü fevkaladedir ve Al-

dile tren, ağır, sakin istasyona 
yanaşarak iki memleket ha 1 k1D1 

karşı karşıya ve baş başa ge 
tirmek fırsabnı kazandırmış o. 
luyor. 

Taldt Kulag 

manya doyabilmek için bunu 
ihraç etmek mecburiyetindedir. 
Fakat büyük harpten sonra kü-
çük büyük bütün memleketler 
millf sanayi sabasına atıldılar 

ve İngiliz ekonomisti " Ust ,, in 
dediği gibi " komple devlet ,, 
olmak için çalışıyorlar. Alman
ya ister istemez Dıımping usu· 
lüoü takip ediyor, yani elinde
ki mevcut imalatı zi yanına da 
olıa ihraç etmeye çalışıyor. 
Bu siyaset almanyayı ihtiyaç 
tan daha fazla imal etmeye 
mecbur ediyor; zaten alman 
patronu bu hususta zayıftır. O 
çatışkan, ııaoatlar ve pra -
tik olma ,ına rağmen mik -
tar bahsinde iradesiae sahip 
değildir ve işte bütün · sanayi 
tarıbinde en mühim m.evzuu teş· · 
kil eder. Surproduction, Alman 
iktis ıdi muvazenesizliğinin te
ıuelin~. teşkil etmektedir. Bina
enaleyh Almanya· bir dela bu 
yolu tutmuştur, geri dönemez · 
aksi halde büyük bir felaket 
memleketi altüst eder. Hitler 
nutuklarından birisinde " ibr aç 
etmek veya öl~m ,, dem: ştir. 

Mareşal Göringte Alman mille
tini " top veya yağ ,, dan bi-
risini tercihe davet ediyordu, 
Hitler topu seçti. Hiila~·a Al
man iktisadı bugiln ihraç ve 
sanayi imalata dayanıyor. ikin
cisi ·olmazsa birinci imkansız . 
Alman ihraç siyaseti dünya si
yasi muvazenesizliğioi ve imal 
siyaseti de dahili iktisadi 

muvazenesizliği doğuruyor, zi· 
ra iki siyaette anormal vazi· 
yetlerde tatbik edilmektedir. 

işte Almanya fabrika ve aske· 
r"ne güvenerek imkinsızlık için
de ihracı mümkün kı lmak isti· 

yor, Hitlerin bahsettiği bayati 
sahada bundan ibarettir. Bu 
gün 3 milyon asku silah albn· 
da bulunuyor ve diğer milyon· 
larca Almanı istihlak etmek, 
doyurmak mecbur yetinde. 

A1many son işgal ettiği yer
lerden bir şey elde etmiş de
ğildir. Bilakis doyuracak boğaz 
lar çağalmıştır. Avusturya za
ten harpten mağlup çıkmış ve 
kendi kendine kafi gelmiyecek 
kadar zayıf, bağ ı bir vaziyette 
idi; Südetler aynı şekilde ha
yatlarından memnun d e ğildi; O
raların ilhakı almanyaya bir şey 
kazandırmadı. 

Çekoslovakyanıo işgali Al· 
nıan bazmesioe üç mHyar 
frank altınla bir sürü müşem· 
mel fabrik alar kazandırdı. Fa
kat Almanya kafi miktarda sa· 
nayileşmiş bir memleket, Ona 
daha ziyade iptidai madde ve 
yiyecek lazımdı. 

Binaenaleyh Alanya istikbali 
için daimi bir endişe duymak ta 
haklıdır.. Hal çaresi ya barp
di muhakkak harbı kazanmalı 

veya bu mali ve iktisadi muva
zenesizliği içinde cabalaoarak 

Program mucibince Tirede 
( Atatürk ) bü! tüoe çelenk ko
nulmak üzere öode Tirenin ve 
ortada Aydın Halkevinin ban
dosu olduğu halde ( Aydın Kı 
zılay ) ve ( Aydın Halkevliler ) 
çelenklerini. Tire ve Aydınlılar· 
dau mürekkep binlerce kişi ta
kip ediyor. Alay, büyük bir ne· 
şe akını halinde Tire ordu par· 
kın~ ~~!u ilerliyor. . .. 

· vaziyetini devam ettirmelidir. 
Hitler birinciyi seçmiş bi~i gö· 

Dnaını s· ünel ••hlfede 

1 RADY0-1 
ıas 

ÇARŞAMBA 17 /5/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

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

12.30 Program. 
12 35 Ttirk müziği. 
1 - Udi Eırefin hüzzam peş• 

revi. 
2 - Ahmet lrsoyun hüzzam 

şarkı : ( Hatırında (kalsın ) 

3 - Rakımın hüzzam şarkı : 
( Aşkın bana bir gizli elem ) 

4 - Faiz Kapaocmın şarkı : 
( Seni gördü o şafak saçlara. ) 

S - Şükrü Şenozanın mahur 
şarkı : ( Bu sevda ne tatlı ) 

6 - Hicaz türkü : ( Bata 
girdim üzüme ) 

7 - Httlk türküsü : ( Şu dai· 
ları delmeli gönlü eğle11>;eli ) 

13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzilc ( Riyaseti 

Cum1iur Bandosu • Şef : İhsan 
Künçer ). 

1 - J. Bouchel • Marş. 
2 - J. Lavnovici - Tuna dal

ğaları. 

3 - Rossini - Guillaume Teli 
Uvertürü. 

4 - E. Grieg - Peer Günt 
l.ci suitisi o den N o. 1, 'i, ·3, 4 

18.30 Program. · 
"18.35 Müzik ( Virtüozlar .. 

Pi. ) 
19.00 Konuşma. • 
19.15 Türk müziği" ( Fasıl he-

yeti > . 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği. 

1 - Uşşak peşrevi. 

2 - Arif beyin uşşak şarkı: 
( Meyhaı1emi bu bezmi ) 

3 - Rakımtn uşşak şarkı : 
( Bana h!ç yakışmıyor böyle ). 

4 - Rakımın uşşak ı.arkı : 
( Silmem bir gün hayalimden ) 

5 - Cevdet Çağla : Keman 
taksimi. 

6 - Udi Zekinin uşşak şar
ln : (Bir güo geleceksin deye.) 

7 - Halk türküsü: (Karam) 
8 - Mahur şarkı : ( Hila 

kanayan kalbimi aşk ateıi ) 

9 - Rakımın hicazkir şarkı: 
( Bekledim ta fecre kadar ) 

21.00 Konuşma ( Haftalık 
posta kutusu ). 

21.15 Esham, tahvilat, kam· 
biyo - nukut ve ziraat borsası 
( fiyat ) 

21.25 Neşeli p\aklar • R. 
21.30 Müzik ( Küçük orkes

tra • Şef : Necip Aşkın ). 
1 - Heinz Reinfeld - Eve 

gel yavrum. 

2 - Mainzer - Düğün töreni 
3 - Kützlader · Hıtydi bana 

bir hava daha çal. 

4 - J. Strauss - Polka. 
5 - J. Strauss - Bizde vals. 

6 - Bareuer - İta1yan ıar-
km. 

7 - Leopold - Çigan oyun
ları. 

22.00 Müzik (Melodiler • Pl.) 

23.00 Son ajans haberleri 'e 
yarınki program. 

23.15 24 Müzik ( Caıband -
Pi. } . 
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- 30-
"Buradaki münasebatımız, en 

iyi bir tabirle, karşılıklı fÜpbe 
ve casuslamadan baıka bir ıey 
değildir. Acaba casuslanacak 
ve gizlenecek bir ıey buluna bi 
lirmi! .• 

Onlar kıymetsiz ıeylerle meş 
gu1 oluyorlar. ltimatkar tavır · 
lariyle bu diptomatları ve on· 
farın adi telaşlarını , şu urlu bir 
temkini içinde bulunan ikinci 
ıneclis azasından çok daha 
manasız buluyorum. Bazı harici 
hadisPler vaki olmazsa, ve di- ı 
yetin zeki adamları olan bizler 
hunları idare edemez veya ev· 
Velden göremezsek, bir iki ve
ya üç sene zarfında ne yapa
cağımızı ben biliyorum, ve eğer 
diğerleri, bir glin için, makul 
olur ve sadakat gösterirlerse 
bunu kendim bir giinde yapaca
ğ~m. Bir çok sat söyleyipte biç 
hır şey söylememiş olmak sa
natında müthiş terakki gösteri. 
Yorum. Pilrlizsiiz ve bat maka
leler gibi biten çok uzun r1tpor
lar yazıyorum. Manteuffel bun· 
!arı okuduktan sonra muhteva · 
ıını ıöyleyebilirse benden fa'Tla 
bir şey yapmış olur. Ht-pimiz, 
her birimizin, inandığı düşünce 
ve planlarla dolu bulunduğuna 
kani İmişiz gibi hareket ediyo · 
ruz. Hiç birimiz bilmiyoruıki 

Almanyanın başına gelecekler 
hakkında bir kıl g,.niışliği ka· 
dar malumahmız yoktur. 

Diyet meclisinin reisi bulunan 
Avusturya murahhassı hakkın· 
da da şunları yazıyor: 
·. "Zahiri ~iirüniişünde, iyi kalp
lı bir adamla tski bir Viyana 
sefahat adamı terkibi var. rBu. 
nun altında, -büyük bir siya•t 
kudret ve entellektfiel haslet 
demiyeceğim,- fakat alelade 1 

01mıyan bir nka ve şeytanet 
•aklıyorki bu, politika mesııilin- ' 
de gösterdiği büyük bir tefek· 
kur kabiliyeti delaletiyle, zarar
sız bir neşe maskesi altından 
meydana çıkıyor. H:.m akçası
nı kendisine iade ede~ek yerde 
b~muskirane inanan her ke~ 
İçin onu tehlikeli • bir hasım 

olarak telakki ederim.,. 
Diğer memuriyet arkadaşları 

hakkındaki hükümleri de ayni 
ıekilde katidir. Avusturyalı 
diplomatlar hakkında: 

"Bir şeyin hak lı olduğu basit 
düşüncesiyle hakkı siyasetleri
nin temeli yapmaları onlardan 
beklenemez. Bizimle olan mü· 

nasehetlerioin bariz vasfı namus 
•uzluktur. Onlar itimat telkin 
eden hiç bir vasfa malik değil· 
dirler. iyi bir insan maskesi al-

tında entrikalar çevirmektedir· 
ler.,, 

Onlarla açık bir kalplilikle 
iştiraki me!lii mümkün değildi: 

"Ağulara müşterek faaliyet 
lüzumu ile doludur, fakat arzu · 

larımızı daha ileri götürmek 
meselesi mevzuu bahsolunca 
resmen "biz mümanaat göster
miyeceğiz,, derler fakat bir ta· 
kım maniler ·hazırlamaktan giz· 
li bir zevk duyarlar 

'" 
Diğer memleketlerin murab-

buları"da ayni şekildelerdi: 
"Bir kaç kişi müstesna, hak

lno bizatihi bir kıymet taşıdığı 
fikrine inanan yoktu.,,. 

"Bunlar, kendilerinden bir 
kibrit is~ediğim zaman resmi 

tavırları~ı takınao, banyo oda· 
sının aoahtarlarıoı istediklerin· 

de hakiki bir Regensbergli in· 
tinasiyle jestlerini ve sözlerini 

seçen diplomat karikatürüdür
ler.,, Garlacb'a yazdığı bir 

mektupta, Bismarck "Avustur 
yalıların yalancı, iki yüzlü po
litikala rmdan., bahsederek, "ren 
nehri üzerinde afağı yukarı 

dolaşan bütün yalan ve . entri· 
kalara Marckın namudu bir 
adamı akıl erdireme%. Bu, ce
nub Almanyası çocukları tabia· 
ten çok bozuk oluyorlar,, diyor. 

Oradaki diplomatlar hakkın
daki fikirled, onları daha ya· 

kından tanıdıkça da hiç değiş· 

memiştir. Senelerden sonra şöy 
le yazıyordu: 

Sonu var -

Barut ucuzladı 
Haber aldığımıza göre İnhisarlar idaresi barut fiyatından mü

him tenzilat yapmıştır. Tenzi•atlı tarife bir Haziran 939 dan iti· 
haren t~tbik edilecektir, bu tarife göre : 

Birinci ne.vi kara ~v barutunun 
1 kiloluk kutusu 
1/2 

" 
114 il 

inmi~ ve ikinci nevi kara 

1 kiloluk kutusu 

112 
" 

220 kuruştan 

110 
55 

" 
" 

av barutun.un ise : 

180 kuruştan 
90 

" 

200 kuruıa 
100 

" 
50 

" 

165 kuruşa 

82/5 " 
114 " 45 " 41125 " 
1110 .. 18 " 1615 ,, 

kuruşa inmiştir. gerek elde mevcut barut kutularına ve gerek bayiler 
elinde bulunan kutulara bir Haziranden itibaren yeni etiketler 
yapııtarılacaktır. ~ 

19 MAYIS Alman yada 
iktisadi vaziyet Hitleı i 
rnüşküle mi sokuyor.? 

Spor ve Gençlik bayramı kutlama 
TAL İMA 1'1 . 

Battarah ı lcl .. yfada 

rünüyor. Çünkü çareyi salibi 
orada buluyor, belki de istikbal 
aksini gösterecek, belli olmaz .. 

T ALIMATN AME Sonta totaliter memleketlerde 
diktatörler daima harikulade ıey
ler yapmak mecburiyetindedir• 
ler; .. Bu fevkalade icraatlardır 
ki onları bu mevkie yükseltiyor .. 
Binaenaleyh Hitler Alman mille
tini kendisine bağladı ve hal
kı galeyana getirdi, tuHuğu 

yolda durakladağı takdirde va
ziyeti birdenbire sarsıhr, onun 
için bugiin Almanyadan herşey 
beklenebilir... B jtün memleket-

- Evvelki günkü nüshadan mabat -
7 - Bayramı kutlama komis

yonları aşağıdaki şekillerde ku
rulur: 

A) Vilayetlerde: 
Başkan Vali ve parti başkanı 

üyeler Askeri komutan, Beledi
ye reiıi, Kültür dire~törü, Halk 
evi batkanı Spor ınümeuili, Mat . 
buat mümessilleri. 

B) Kazalarda : 
Başkan Kaymakam, Üyeler 

Askeri komutan, Parti !başkanı, 
Beldiye reisi, Kültür mümessili, 
Halkevi başkanı {varsa), Spor
mümessili, (Varsa) 

C) Nahiyelerde: 
Başkan Nahiye mlidürü, Üye

ler Parti başkanı, Beh diye reisi 
(varsa), Kültür mümessili, Spor 
mümessili (varsa) 

D) Köylerct -: 
Başkan muhtar, Ü veler Okul 

öğretmeni veya ' eR"itmeni, Parti 
ocak başkanı, Belediye. reisi 
(varu) 

8 - 19 Mayıs günü bütün 
kazalar, : k'asabalar ve köyler 
bayraklanacak. (Talimatına gö
re parti bayrağı da asılacaktır.) 
Resmi binal'fr)a Parti ve Halke

vi merkezleri, spor kulüpleri ve 
umumi yerler geceleyin de ışık
la donatılacaktır. 

9 - Tören alanlarına ve şe h . 
rin münasip yerleride vecizeler 
konacaktır.(Bu vecizeler ilşiktir) 

10 - Şehir ve kasabalardaki 
dükkio, mağaza vitrinleri ile 
nakil vasıtaları bügünOn mana
amna uygun olarak süılenecek
tir. 

11 - Olan yerlerde şehir 
ve kasabalar üzerine tayyere· 
lerle vecizeler atmak üzere teda-

ııan . 
Aydın C. Müddei~mu· 

miJiğinden 
1 - 9/Haziran/939 tarihin· 

den Mayıs/940 sonuna kadar 

Aydın ceza evi mthkümlarrna 

vasati günde 400 adet verilmek 
üzere muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gram· 
dan yerli buğdayından yapıl· 

mış ikinci nevi ekmek ceza 
evine teslim edilmek şartiyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf 
usulüle yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mik
tarı 848 lira 62/5 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak ede
cekler teklif mektuplarını ve 

bir alınacaktır. ( Tayyare kıta· 
ları bu hususta bağlt oldukları 
makamdan emir alacaklardır). 

12 - Türk kuşunun şubele- · 
ri olan yerlerde, bu bayrama ' 
hareketli bir surette katılması 

' 
Türk Hava kurumundan rica 
edilmiş olduğundan bu gibi 
yerlerde kutlama komisyonuna ı 
Türk ku,u mümessili de ftye 
olarak gidecektir. te bir ceMaliyet, galeyanı ve 

13 - Meydanlarda ve saba · hareketi var Allah sonunu hıı· 
larda hoparlörlerden . istifade yırlı çıkarsın. , 
edilecektir. --== ===....,.iiiiiii........,.--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iJ 

14 - Her ıehirde, kasaba Aydın Belediye 
v~ köyde törene bizzat gelemi· reisliğinden: 
yecek ihtiyar ıpo·culara ( ok- Aydın memleket ha.stanesin-
cu, cırıtcı, pehlivan, atıcı ve 1 I: de yeniden yapılacak ikinci pva .. 
emıali ) seçilmit bir heyet göo· yon için vilayet idare ht!yetioco 
dnilerek saygı ziyaretleri ya- istimlakine karar verilmi7 ola11 
pılacaktır. hastane ittisalinde hazine veki· 

15 - Her türlü spor musa- il avukat Rifat Aydına ait 69 
ba'kalarında kazamlm11 mükA- pafta. 323 ada, 1 parsel numı• 
fatlann bugün tevzi edilmesi ralı ve 13,591 metre murabbaı 
için tedbir alınacaktır. 7,5 kuruşten 1019 lira 55 ku· 

16 - o:rnı talebesinin kıya- ruş kıymet takdir edilmiştir. 
fetleri kültür bakanlığının gön· İtirazı olanların 17/5/939 ta. 
dermiş olduğu talimatta yazılı- rihinden itibaren 8 gün içinde 
d r. Sporcuların h11yacağı kı- belediye reisliğine istida ile 
yafet içio beden terbiyesi ge- müracaatla itirazlarını bildirme· 
oel direktörlüğü lazım gelen leri ilan olunur. 1344 
talimatı gönderecektir. 

17 - Halkevi olan yerleı de 
balkevleri spor şubeleri tarafın
dan, olanyan yerlerde ise spor 
kulüpleri tarafından istifadeli 
ve eğlenceli taplantılarda gece
leyin dahi gençliğin istifadelen
dirilmesi temin olun;caktır. 

18 - şenlik günü mektepli 
ve sporcular tarafından seçile· 
cek bir heyet kasaba tebitliği
ni ve varsa hastaneyi ziyaret 
ederler. 

bu gibi taahhütlere girebilecek
lerine dair ticaret odasından 

alacakları vesikalarla birlikte 
9/Haziran/939 cuma günü saat 
16 ya kadar makbuz mukabi
linde C. M. U. liğine tevdie 
mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale mu· 

amelesi 9/Haziran/939 cuma 

günü saat 16 da Aydın C.M.U. 
liği dairesinde toplanacak ko· 

misyon huzurunda yapılacaktır. 

· 6: - Masraflar mü1teriye a
ittir, 

7 - Daha fazla malumat al
mak ve şartnameyi görmek is

teyenler C. Müddeiumumiliğine 

müracaat etmeleri lizımdır. 

12 16 20 26 1333 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Ömerbeyli köyünün mezarlık 
mP-vkiinde prkan yol garben 
Mestan karanfil bahçesi şimair n 
demiryotu ceneben Şehriye Gün· 
gör ile çevrili 22 dönüm incir 
bahçesi ve yine lsnail kuyı.aıu 
mevkiinde ş :ırkan Mebmed de· 
veci ve kısmen Mustafa Kokum 
vereseCJi ve strbe3t cümeti gar· 
ben yol şimalen Jzınir caddesi 
cenube~ yol ve Mehmed deveci 
ile çevri1 i 12 döniim tarla · Ô
merbe yli köyünden Mahmut ho
ca oğlu Mebmedin ceddindea 
intikal suretile 50 senedenberi 
tasarrufunda iken ölümiyle ve
reselerine intikal ettiği · köy ku
rulundan lastikli ilmübaberle 
tescili istenmektedir. Tapucla 
kaydı olmadığından ilan tari
hinden 11 gün sonra mahalline 
memur gönderileceğinden itirazı 
olanlar yerindeld bulunacak 
memurası ve yahut 1268 fiş nu· 
mara ile idaremize müracaat-
ları ilin olunur. 1343 

Aydın Nafia f\1üdürlü
ğünden: 

l't.aa.a.• waeı. 66 .. tıılbıılı .a.e11ııı1ıaaaa.._ 

: Sağlık Yurdu açıldı i 

Hastane döşemelerinin tebdili 
için lüzumu olan 3483 lira 85 
kuruş keşif bedelli kereste ve 
lioolyom alımı işi açık eksiltrJ?e
ye konmuştur. Bu işe ait ke'Şif 
ve şartnameler Aydın Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. Ek
siltme 22/5/939 pazartesi günü 
saat on beşde Aydın Viliyeti 
daimi encümeninde yapılacaktır. Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimJ ~ilik cer~ahi kadın hastalıkları ve \'Ontken servisleri İt 

-- ık mal edılerek açılmıt. Hasta kabulüne başlamıştır. • 
~ Yurtda biriı:ci sınif mütabassıs doktorluımız tarafından : 
~ her türlü erkek kf\dın ameliyatları ve rontken muayeneleri • 

yapılmakta ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esas- D 
9 lar ve kaideler dairesinde takip edilmektetir. • 

-.., .......... ,, 111'•'····' ,,, ..... . 

Muvakkat teminat miktarı 

262 liradır. 
İsteklilerin muvakkat temi

natları ve ticaret odası vesika-
larile yukarda yazılı gün ve aa
atta Vilayet Daimi encümenine 
gelmeleri ilin olunur. 

7 10 14 17 1318 
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Gramofon Plak 
Meraklılarına 

. 10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin· Sesi, Odeon 
( 

Kolombia ve PolydOr 
Marka plaklarını 135 
rar v~rdiğimi sayın 

bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
müşterilerimize iftiharla 

istifade etmelerini tav. 
siye ederim. 

Me et Giirer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

6'6'666661Ar.l'b&utıı666ıtıı!lb~6~·~MıA .. ı6 A 

Okul talebelerine 
· Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuru~tur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

~ •.•. 

•l 
t 

• 

.. T 1 t 

HALKEVİ 

" 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumarteıi 

.. 

Saat 

3 - 4 

4 - s 

2 - ' 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

4 - s 

Doktor arkada,ımızın adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaha1111ı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz haatahkları mutahasıııı) · 

Doktor Muhsin 
(iç butalıkları motaha11111). 

Doktor ŞeYket Kırba~ 1 
(intani hutahklar. mutahau111) 

Doktor Münif Erman , 
(Kadın hastalıkları qıutaha11111) ,, 

Doktor Nafiz Yazgan' 
Doktor Halil Gözaydın 

lllQl!ll1'1Ji1'1lflrllll!Pllf '"1!1l'1' . ~ 
~~~~~~lll!!'l~~~~~~--, 

r~~o;~~ş;:k:~-~~1 
r+ı M Jk h .bk. I"' 1 
r•l em e et astanesı a terıyo og ve Dl 
rg entani hastalıklar mütehassısı &i 
f+l Muayenehanesini Cumhuriyet · malıallesinde awkat DJ 
~~~ B. lhsausn evine nakletmiştir. · Dl r! hastalarını her gün saat . yediden sekize kadar Ye gı 
r·~ &ğleden sonr saat üçten altıya kadar kahul eder. idrar, ~ 
{+] kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilltı icra [tl 
r•l eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinome- [iJ 
r•l toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) Dl 
"'---'!2..~P.:ö>.•····~·~-.····~··-.·····~~~ ....... ~ ... U!!:-.~~tıMıı•~~~ııı.-.ie!~~~~,;cllııQAp. 'ftııllıiılmıı 

" Nı66. • ... ~ 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

• Gazete Kitap Evi. i 
• Bu Hafta' Çıkan Kitaplar l 

Kitabın adı Yazan Fiyatı • • ..... . 
Karikatör albümll Cemal N~tfir · 100 a 
Bir avuç saçma Refik H"lit 60 • 
insan ve Totaliter Devi. Galip Kemali 50 • 
Atatürk için lsmail Habip 75 • 
Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju 50 • 
Gramer dersleri Mitad S"dul1ah Sander 50 a 
Fransa tarihi Cilt 1-2 H. Cahit 100 • 
İngiltere tarihi Cilt 1-2 ., 125 • 
Atalar sözü Sadi G. Kırımlı 50 • 
Adabı muaşeret Sühevla Muzaffer 50 D 
Adabı muaşeret M ıhittin Dakılıç 30 • 
Riza Tevfik R. Gt;k:tlp Arkın - • ~ 60 • 

· Tercüme nasıl yapılır Mitat Cemal 25 a 
· Bu kitapları Avdında Süleyman Gezer - Q,man Sezginer • 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniı . . Siparişl~r taab- a 
bn • lü gönderilir. • 

~ • 
ilin 

Er beyli ·f ncir istasyonu 
Müdürlüğündan: 

(1509) lira (44) kuruş keşif 
bedelli Erbeylide incir ıslah· ·is
tasyonu arazisi içinde yaptırıla
cak sulama suyu biriktirme ha
vuzu irışaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 22 /S/939 pazartesi 
güoü saat 10 da vilayet nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacak-
tır. . 

Bu'" işe 'ait keşif, metraj, şart· 
nama ve· sair evrak Erbeylide 
incir ıslah istasyonu müdürlü
ğünde görülebilir. . 

Muvakkat teminatı (113) lira 
(21)· kuruŞtur. . , 

lataklilerio Aydın 'lilivetiu· 

den bu iş için alacakları ehliyet 
vesikaları, muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikaları 
ile yukarıda yazılı gün ve sa
atte viliyet nafıa müdürlüğü 
odasına gelmeleri iliin olunur. 

(1316) 6 9 13 17 

:........ Abone teraiti •••••••. 1 
{ Y ıllıtı lıer yer içl11 6 Ura. 1 
i Altı aylıtı 3 liradır. f 
} ldare ye~i: Aydında C. H. i 
l P. Basımcvı. ! 
i gazeteye ait yazılar için f 
f yaı.ı itleri müdürlüğüne, ilin'"- 1 
i lar içio idare müdürlüğüne i 
i uüracaat edilmelidir. ~ .................................................... 
lmtlyu anhlbl ve Umurn1 Netrlyat 

Mlldürü : Etem Mendrea . 
Ba1ıldıiı yer 

C H P '1~aıma•I 


