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Deklarasyon 
etrafında 
akisler _ .... __ _ 

:x_ ... 

F. R. ATAY 
Tilrk • İngiliz müşterek dekla

yasyonunun her tarafta derin 
bir akiı bırakacağına ıüphe yok· 
tu.Şimdiye kadar aldığımız mat· 
buat hulisolarına bakılırsa, dek· 
larosyon, müsbet veye menfi, 
fakat her tarafta derin bir e· 
hemiyetle karıılanmıştır. Lon
dra: ve Paris gazetelerinden 
bir çoğu bendi tefsirlerine Rus· 
ya ve Ballıanlar hakkında iki 
temenni de illve etmektedirler. 
Türkiyeyi sulh cephesinde bu 
kadar mesuliyetli bir teabhllt 
almağa ıevkeden sebep ve za· 
ruretler, Sovyet dôst1arımıza 
ne meçbuldnr, ne de büyük kom· 

fUmazun yUk11ek menfaatleri ile 
tezat teşkil edebilir. Sovyetler, 
ıenelerden beri, beynelmilel em· 
niyt ve tenasup• için sağlam 
teminat aranmasında ısrar et· 
m'şleT'dir. Tec,.vth a•evhin~e en 
fvf erlel>iv..t, dadl arımız•n d:lin· 
de vOct1.fa e-~hnhtir. Moslc~v•'· 
ntn ıimtflye k11flar bir şikAveti 
••-...... . - -1.. ••r•vff7~ 1rs.r41 
ahnan ted':>irJe,.in lclfi derece 
mne~11ir o1"'AmHı idi. Bu tesir· 

ıi:r1iğ;", l!IU"''' mnd.-faa etfe~ek 
olanl,.rın nHuıt v:n:ife ve m~•u • 
livet1er hıtk1<Jnrtaki te,.~ddntle
rinden ve m0dl'FRtıı te11'hh6tleri· 
nhı aa""""hiılii'indf'n ileri ~el· 
miı nldn&nna cnphe yoktur. 
Tnrk. in~l'z dek1ıtrA•vonu. bu 
rAflard11n t"m"m~n Ar1dir. Kar· 
tıhkh teaMıiit1,.,.tf,.ki vuzuh ve 

lcatiyf'tin hııırbf deq-11. ıımlho te•· 
vi'k f>tti~i ~arnlt>rf'(;;nden eminiz. 

Tflrlciv,.'nin 8s.1k1tnf ar emni
veti"in . hntonlitğü h1tJclnndaki 
kan1tat1f'ri ve11it1P.n tevit e~i1me
te ibtivttç hf11edilmivecek k1t· 
dar m1111fımdur ve açıktır. Bal· 
kan devletl~rinin avrı avn lcen• 
di ~mnivet ve hOrivetlerine bl'i· 
lılıklannda da A!l1a 9üohe edil· 
memek 1Aıtmgelir. Bugün bahis 
mevzuu olan sev bin11t bu mil· 
it •mniyet we hOriyet meselesi 
o1up, onmı ehemiyeti yanında, 

ku~uk, bnyü1c. bntnn diva1ar ve 
lhti1Aflar Cçoktan galgede kal· 
IJUşbr. 

Dekbrasyon hakkındaki men· 
fi tefs;rlere gelince, bunlar da 
bizi b•relcefm;:dn doğruluğun· 
da tf'rP.ddnde düşilrecek bir man· 
tık değil, biliki~ karar ve ka
naatimizin isabetini !teyit eden, 
bilmem ne demeli, bir nevi mu· 
galAta görmekteyiz. Bu tef11irle· 
re iuanmak llzım geline, logil
tere hfthumeti başta olmak üze· 
re bir çok milletler bjr tecavOz 
maksadı ile ıeferber o1makta· 
dll'lar. ÇUnkll bu milletleri sul
hun mildafaası gibi bir hareke· 
te ıevkedecek hiç bir hadiıe 
olmamııbr. Hiç kimsenin emni· 
Yeti tehlikede değildir. 

B&yle iddialarda bulunmak 
için 1938 ve 1939 ıeuelerinin 
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C. Halk Partisi 
Büyük Kurultayı toplantıya çağırdı 

Kurultay 29 Mayısta Toplanacak 

Ankara 17 - Milli Şefimiz ve Cumhuriy~t Halk Partisi genel 
Batkam İsmet f nönü Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreterliği 
vasta'tiyle aşağıdaki tebliği tamim buyurmuşlardır. 

Cumhuriyet Halk Parti!inin Beşinci Büyük kurultayı 29 mayıı 
939 pazartesi günü saat 10 da Ankarada Büyilk Millet Meclisi 
binum da toplanac :ıktır. 

l Parti niıam!lamesinin 32 nci maddesine uyarak bildiririm. 

Yunan Kıralı 
..... ..oc~ 

Trakya.da seyahata çıktı 
Atina 17 - Kıral Jorj Trak· 

ya ve farkt Makeonyada bir 
ıeyabata çıkmıştır. Kıra1a de· 
miryolları nazırı Nikolayidis re· 
fakat etmektedir. -·-
Polonya .. ,,_.....,_ 

Milli müdafaa na•I 
zırı Daladye ile 

görüştü 
Madrid 17 - Madridde ya· 

p11al:4t\. V.lG&.l ...... -· • - - ~ • • 

nin kati taribi 19 mayıs olarak 
teıbit edilmiıtir. 

Madrid 
Resmi geçidi 

yarın yap~lacak 

Paris 17 - Başvekil Dalad· 
ye Polonya milli müdafaa na· 
zırını kabul etmiştir. a a 

-••ıocıı••• 

Arnavutlukta 
silahlar toplanıyor 

_ .__ 
Tiran 17 - Elinde silahı bu· 

lunanların, bu silahları 30 gün 
zarfında resmi makamata teslim 
etmesi hakkında bir emirname 
çıkmıştır. a a 

henüz caolı ve sıcak hatıralarını 
ne yapmalı? Avrupada umumi 
emniyetsizlik havasını uyandıran 
hidiseler tarihe bile ge•;meğe va · 

1 

kit bulmamışlardır; takvim yap· 
rakları üzerinde durmaktadırlar. 

Bır tecavüz:, yani baıka mil· 
letleri siyasi veya iktiı1adi tabak· 
kllm altına almak t~blikesi var· 
mıdır, yok mudllr? Eğer yoksa 
meıele de yoktnr. Eğer varsa, o 
korku11ç ıele karşı bi sed ku~ 
rulmuştur. Bu sed, hüriyetlerioi 
muhafaza etmek için hayat 
memat mücadelesi yapmağa ka· 
rar vermiı olan milletlerin ye· 
nilmez iradesine dayanmaktadır. 

Turk • lngiliz: deklarasyonu 
münasebetiyle kamutayda ıöy· 
lenen nutuklar, devletin ve bal· 
kın hangi eodiıelerle böyle bir 
müdafaa hareketinin lüzümuna 
kani olduğunu göstermiftir. 

Çine Öğr~enleri. 
bir gezi yaptılar 
Çine birinci oku~ dördUncft 

ve beş'nci sın1f talebeleri baş
larında öğretmenleri, Kültür 

isyan B. İzzet Ülgen, B6Jge 
lspekteri Fikret Başaran ve bu 
okula mensup talebe velilerinin 

de istirakiy,le 80 kişilik bir ka
file 13 Mayıs cumartesi sabahı 
Çineden otomobillerle haralcet 
ederek, kültnr direktartn
ğlbrce onaylanan p r o ğ ram 
mucibince auce e11ki Çtnedeki 
c•mf ve harabeler tetkik e• 
ditmiş oradan doğruca Milis 
~S~PHı,.l~~ıtrıt~~~uY~aftttrjfUle 
de bulunmuş, Beypınarı nam 
mevkide de bir müddet iıtirahd 
edilmiş Ye öğle yemeği yenil· 
miştir, 

Yem~kten !lonra Milba yakın 
olup bir lngiliz kumpanyası 
tarafından ;,tetilm~kte olan 
zımpara maden ocağına gidile· 
rek bu maden ve vargeller Oze· 
rinde incelemeler yapıl.mıştır. 

Oradıtn da hareketle doiru· 
ca Peçin denilen ve Selçukilere 
ait olan eser ve harabeler tet· 
kik edilmiş Milasa geçilmiıtir. 

Milis merkez cumhuriyet o· 
kulu, bu gurubu karşılamış ta~ 
lehe, mektebi gezdikten sonra 
maarif memuru Kbım Yalçın 
taşın rebberliğile Jübiter mabe· 
dinin kapuı olan (Baltalı kapı) 
Yıldmm Bayizidin beylerinden 
biri tarafından ioşa edilen ve 
yüksek bir sanat eseri taşıyan 

(Kurşunlu cami) ve buna benzer 
diğer tarihi eserler birer birer 
gezi]miş, parkta talebe ve öğ· 
retmenler istirahata davet edi 
miıtir. 

Milastan ayrılmazdan evvel, 
yine ayni mt:ktepte bu gruba 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Saat 17 de grup Küllük na· 
biyesine giderek gabiyenin batmu
allimi B. Talat, talebe tarafından 
samimi bir istikbal yapılmış ve 
grup cumhuriyet meydanındaki 
abideye bir çelenk koymuştur. 
Bütün Çineli talebeler Kü11ük 
me'ktebi talebeleri tuafndıan 
o gece misafir edilmiştir. 

Ertesi gllnn öğle sonuna ka
dar nahiye gezilerek doğruca 
Çineye avdet edilmiştir. "'fki 
giln devam eden bu gezinti 
çok neıeli ve istif ad eli geç
nılıtir. : 
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Tell~dede ·cinayetinin 
mahkemesi 

M~hmet Gökmenin tıbbıadliye sevkine 
karar verildi 

Bu ayın 15 iuci Pazar ınutı 
ıarhoı olduğu halde Tellidede 
i11tikametinde otomobille gez• 
mek i4'tiye11 ve şoför Hilseyhı 
Babayiğiti mechul bir sebeple 
ve tabanca i1e öld6rmekten suç• 
lu te§'ine11 Mehmet Gakmenfn 
don &~1,.den sonra~ atırcezada 
mahkem,.sine başlandı. 

Atfliye koridoru bu saatten 
çok e•vel kalabalık bir m11nza
ra 11rzedivordu. Aiırceza mah · 
keine111 lrarşı~ınd" ki merdiv~n1er 
mahk .. me ulonuna ~remeviD te 
llstOste yı§ı1An halkla do,uvdu. 

Saat tam 15.tSte heyeti haki· 
me yerl-ri"i 111mtt bUlunuvoT'du. 
kalahıtık ar•!undan ar.ıya~ tr8z· 
lerf 3n0nde bir sOnglHn jandar· 
mavi• ba91 11ı.r1h oldun halde 
mahkeme salonuna sivil elbfıe 
~ivmis v~ .. .-rbellt olarak giren 
teğmen Mehmet GlSkmen, maz
nun mevkiinde yerine getirilmff • 
.ı 

& &Q."11.U .............. - --· ... · -·-

basına sordu: 
- Adın ne? 
- ibra '1im Öğ'u Mustafa. 
Sonra Maznun Mebıned Gök

mene: 
- Senin artın ne ? 
Mehmet Gakmen kendiıini 

kaybetmeğe hazır bfr vaziyet 
gösteriyor, ıztırabı g6zlerinden 
okunuyordu. Kısık bir ıesle ce· 
vap verdi: 

- Mebmed 
:-- Soyadın. 

f. •S•p:;:u: ·ç7rkini;;· ~i:~~i: ·.:"'t 
l k6tllnün düşmanıdır. f 
Y+VY•fYYVV Y+vvv++••• 

Hadiselerden ilham : 

- Gökmen 
- Babanın adı? anneni adı 
- Babam. Ali. Annem Emi· 

ne .. 
:- Kaç yaşındasın 
- 330 doğumluyum 
- Söbretiaiz aile lakabınız 

varmı? 
Maznqn olduğ'u yerde lmllte-

ma.diyen saUan~yor ve mtltema • 
diyen kuruyan duda~lannı yalı· 
yordu. Hakirnin son sualine: 

- Bize, Yusuf kavaı ot11l· 
ları derler .. 

- Nerelisin? 
- Boyabadın Kuruçayır idi· 

yOndenim .. 
- Askerdin değilmi? 
- Evet 
- RIUben neydi? 
- Teğmen .. 
- Arkadeılanndan ıeal da· 

• rıltan veya seni muğber eden 
kimse varma? 
~~~-- ............ _ _ _ , - .1 ___ _ ... _ 

kadıtı bulunduğunu söyledikten 
ıonra orun iımini bağırarak ve 
ona ola"l hiddetini yenmek'iıte· 
ğile olacak, maznun mevkiiaden 
fırladı ve kapıya doj'l'u y0r6d8. 
Kendisini tutup zorla yerine 
oturttular. 

Bu arada ıamiin ara11nda 
derin bir sllkOt vardı. Heyeca
nını baıbrmak için verilen au· 
yu içen maman Mehmede ha· 
kim ıordu: 

Sonu 2 lnel aayfade 

..,,., •• ı' ........ l Şen ol genç 

..... . . . ... . ...--
.... ,. ...... 

kalırsın. 1 
.......... ~ ....... 

İçimizdeki şeytan 
Cemiyet iki uzvunu kaybetti. 

Bir kadeh rakı, bir bardak 
şarap, Bir an ıuursuzluk, mild· 
hif hir faciaya sebep oldu. 

Bir genç, diğer bir genci öl· 
dürdü ve kendini de mahvetti. 

Beşerin tahte11uurunda f •cİ· 
alar yaratmağa hazır, iradenin 
kaybolmasını bekliyen mnfteriı 
bir canavar yaııyor demek .. 

Temiz ellerini bir masum ka· 
rdaı kanile boylayan genci dil· 
ıünuyorum.• 

Yaıadığı müddetçe arlık &il· 
lemiyecek. En neıeli olacağı 
bir zamanda bu facia g6z:lerinde 

canlanacak, bir gizli el kalbini 
ı~kacak, b.ir gizli ıes kulağına 

bu beyhude akan kanı fısılda· 

yacak ve gülmek için inşirahla 
açılan dudaklan elim bir takal
h'.lsla kapanacak. 

Artık o da manen yok de· 
mektir. Maddiyata da ezilmiı, 
hırpalanmış periıan olmuıtur. 

Bil tün bunlar neıien 1 
Memlekette çok iyi tanınmıf, 

arkadaşları tarafından bu kadar 
ıevilmif, sessiı 9.e mahcup bir 
genç naııl oluyor da bir an 
içinde bütün bu iyi meziyetle· 
rindea tecerrild ediyor? 

Oturuyor, bir kadeh içiyor, 
bir daha, bir daha, bir daha ... 
O içtikçe, ıuur uzaklafıyor. Şu· 
ur uzaklaıdıkça onun arkıın
da pusuya yatmıı ıinıi ıinıi 
firaat bekliyen kaplan bruakla· 
rını çıkarmata baılıyor. Bun· 
dan ıonraıı tamamamen. karan
lık .. Artık irade yoktar, artık 
ıuar yoktur onda. on,namiyen, 
diişilnemiyen bir baı ve makHt· 
ıız, hedefsiz yürilyeycn bir vtl• 
cut var ıokaklarda ••• 

- Sonu 2 .. inci 5.a,.facla -t 

. -
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Gezi Röportajları : 

Tireye Dojr'! 
-3-

Bizi kasabaya doğru götüren 
ceddenin iki yanı ağaçlarla ör
tülü olan kaldırımları, gene o
muz omuza veren kadıah erkek .. 
li seyircilerle dolu .. Bu vaziyet 
kaıabaya girinciye kadar 
b6yle~ .• 

istasyonla kasaba araıında 
haylı mesafe var. Ve yahut 
bu mesafe belki ilk de -
fa olduğu için Aydmlılara fazla 

geliyor •• 
Bllndoluın biri susuyor, diR-e

ri başlıyor. Ve böylece biz, Ti
re Ordu bahçesinin kapHı lSnii
ne gf"lmiş bulunuyoruz. 

Aydın - Tire balkiyle karışık 
kesif bir kala balık terte-mh: ve 
parterlule~slislü olan Ordu bah
çesini yavaf yavaş dolduruyor. 

Bllytik ve temiz havuzun kar
ıunnda bulun11n Ebedi Şef Ata· 
tnrknn bilıtn etrafında, onun 
gencliğinden ve nnun dipdiri 
bir bayat verditi Türk yurtdaş
larından mlirekkep kavneşmış 
bilyilk hir fırup, kopmaz ve •y
rılnu• z bir in An ~.dnciril halinde 
yer "lıvor.. Tfre1i ve Aydınlt 
yurdaslarm ka lpleri bu anda, 
ö'm~z Şef Ahtürl ·ün Rbedi ,,.h
ıiyeti önüode Milli bir 1urm un 
da ebediliğini bnyltırırcası,,a 

kuvvetle çaro1Vor.. Ve her baş 
Hıl bir heyecanla yukarıya doğ· 
ru kalkıvor .. 

Verilen i~aret üıerine, bando· 
- - • . ... ) ".. uaı "•'6uno- lC::fl~ !\ UJ 

eden bu'bUyük Jcalabahiı, Mar· 
tın sonuna katlar çeHk birer 
ıfitun haline ~etirivor .• Ve niha
yet Atatürkün bOstil önilnde, 
bu çok de-ğerli geziye vesile 
olan, ( Aydın Kızılay kurumu) 
ile (Aydın Halkevlileri) nin çe• 
lenkleri yer alıyor .. 

• 
Şimdi kasabada Aydın ve Ti-

relilerden ibaret bir akın göze 
çarpmaktadır. 

Tirelilerden, yanına arkadat 
butamıyan bazı Aydınlı grupla
rın pusulasız bir vapur halinde 
aağa ıola koştukları ve nihayet 
karaya otururcasına bir kahve
ye oturmağa mecbur oldukları 

görülüyor. 

Gf'zicilere, havuzlu kahveleri, 
Kaplan deresini, Belediye par-
kını ıağlık veren iki kitidea 

· baıka yol gö~teren ne k;mse ne
de pı oğram bulamamak Aydm
lıların hemen s~ıerisinin gelişi 
gUzel bir kahveye oturması mec· 
buriyetini doğuruyor .. 

Havuzlu kahveleri görmek 
isteyenler, tarif edılen patika 
yollarını takiben ve biraz da 
tiz reftar olarak menzili mak
ıuda ulaııyor . 

Buraları Tirenin hemen belli 
başlı mesire yerlerini tekşil 
etmekte imiş... Buradan Tireye 
bakanlar, hakikaten bir inşirah 
duyuyor .. 

Anfitiyatr şeklinde kademe ka 
deme t peler üzerine oturtulan
ev lerin hemen ekseriıi ha•uzlu 

kahve tabir edilen bu yerin etra· 
fıoa ınralanmııtır. 

Buradan •ı•ğıya doğru gez
dirilen bir göz, en ileride de
miryolunu, ve yakınlara doifu 

En'ller Demiray 

geldikçe de kasabanın glh yep· 
yeni kOmeler teşkil eden bina
larını gah onlann fyanında çok 
eski manzaralar teşkil e-den sa
ir yapılan aeçmeğe be,lar. 

Kacabanın ortasında btikCımet 
konağının karftsındaki iki ana 
yolun ortasına inşa edilmege 
başlanan park ta, gazünOzden 
kaçmaz .• 

Bntnn bunlarla beraber, Tire· 
de imar ynhındaki lcalkınmA, 
kasah"'"'" vO~"HnP. n~tl\r1t11 hk 
dir edilir vaziyett,.di... . Yalnız 
bn kıtlkınmanın bati bir hw"e· 
ketle devam ettiği kanaatında · 
yım. 

Aırın sOrat gaye-.f · 8nftnde 
bu k11cab~,t,. im•r is1nh1 t11dl 
edHmesi z.-m;";";" lı•zırt~n1lmııı.
sına 2'"Vl'et gö•te•Hm.-•i, bu tak 
dir~e ta1'd;,. halA da etmlye 
ve•ile o•acalctı ... 

Tirenin f'le1ctri1c v~ ıu tf!ttftta• 
tt 1r,. •• "'""" v~re tekemmfll ar· 
r:ed•hHme1cteAir. 

F alcat. ı.a hııı. itihııtrtv1e dıııı ı.a 
Ç"lc imar ve inııı.:a fı.a1ivfl'Jine lfl· 
zum hiccettirf'" Tire, nmit f!di- ' 
vn•nz iri hu l"z"m k••ct1ında 
daha çok r~cikmiyec•ktir. 

• 
A~t·lr Th·,. kah"e v~ ~aıinn-

su ividçn ivi~1e 11d:tm "1maz de· 
receve R'e1mtfl b ıhınu• or. Rir 
tauç•an b~ledivf"n;n cok ivi 
fekif de tan?im ve tertip ettfii 
beletiive pukı. di({er tar,.ftan 
kaqAb~nın eok jşf,.k ye .. ;n"e bu
:> u u yrr ııcr, ttyntnll ve l)A%1 yer-
ı~rrf~ Avelın1ı Tireli g-urup1arla 
bı11ca hınç ~otu. 

D~re>cP.J' h"raretin 1.-At1n 14 
oldu~u bu ııralarrla vnkı.,.lme
sine rağmen, snkaklardR da an
lamak ve görmek teces•öıiyle 
dola1Saıılar eksik ve az deiil. 

Her sevd~n sarfınazar geçen 
her ~aat, Tireli ve Aydınlı 
yurtdaşları y~kdiğerine yaklat· 
tırmağa ve daha çok, seviıtirip 
anlaştırmağa vesile oluyor. 

- Sonu 'llar -

içimizdeki Şeytan 
Bqtarafı 1 had 1ayfa a 

Bir ıes bağrıyor: 
- Otomobilmi bayım ? 
- Eveti 
Tesadüf hazuladığı facianın 

ikinci halkasını da örüyor. 
Eğer o sırada o ses; 
- Otsmobil mi Bayım? deme

seydi. Bu maksatsız ve ıuurauz 
yürüyen vücudu otomobile bin· 
meğe sevketmeseydi, bu facia 
olacak mı idi? 

Alkol buharının dimağda yap· 
tığı tesiri kapalı otomobilin i· 
çindeki mahsur hava ve benzin 
kokusu tamamlıyor .. 

F enahk başlıyor. . Şoför geri 
dönüyor. Fakat it itten geçmiı 
tir. 

- Dan .• Dan ... 
İki taraka ve bir anda kanlar 

içinde yuvarlanan bir genç, 
devrilen bir otamabil... Facia 
olmuf, her ıey bitmi~tir •. 

Ah Melun tesadnf ve ah içi· 
mizdeki melun ıeytan .... 

V. H. 

lwtlyaa uhlbl ve Unıumt N .. ,rly•t 

MQdllrll : Etem Meadr•• 
Ba .. Jdıtı yer, 

~ ff p ....... . 

Gfıl RBportaj lal'I ı . 
..,._.,._...,~ • • • • • :.J:,...,. 

Tireye kadar -·--Aydında trtlstik ıevsıi yarat· 
mak bakımından Kızılay kuru
munun bilyük hizmeti olduğunu 
unutamayız. Her yıl civar vili· 
yet ve kaz,tara tertip ettiği 
geziler, gezmek ve JlÖrmek •ev
sıisini biz Aydmlıların g&nülle 
rimize ıindirmiş ve ruhlarımıza 
lı.ökleştirmit bir ihtiyaç hatti 
bir iptila halinde yerleştirmiştir. 

Bu meyanda Hava kurumu• 
nun geçen yılki muvaffak ge• 
ziıi de daima analma~·a değer. 

Kızıİay ve Halkevi ıesyal 
yardım ıubesinin son dt fa ter
tip ettikleri Tire g"ıiıine gös
terilen alaka, bunhırın teıiridir 

diyebiliriz. 
Hemen kaydedeyim ki, bu ge

zilerhı kadı kızında bulunandan 
daha az kusurla başarılmasında 
ve muvaffakiyet imillerinin ba
fında Türk demir volculu~u ve 
demir yollarım•zt tfocıb dm•ma
na karşı y6z akhğivle id:\re 
edf"n, yUrüten, tUrk şimendifer· 
cileri g t! lir. 

Gezinin tertibini teminde is
taıııyon şef ve memurlanmızın 

değerli yardımları, gez;de ka· 
hr, m•ifetti,, sef ve memurla

"°'" cidden b hstmmnl edilmez 
jt'Aret ve buna inıim•m eden 
ne:Eaket ve vazifeşin,.shkları, 
onlara olııın ıevgi, inauımıu 

daima arttıran mOe11irlf'r ol· 
muststur. 

Son hir ~evalıatimde Tilrk 
sim,.nrlOferciH2i ve şfmendüfer· 
cil,.ri bAlck•nrlA ystzd•Q-un bir 
yıu:ının, bat.ikati bmftmen hs· 

ıYt:.Ne~H'lir~okLolcı·rları~ hu 
ferakatlı ve fedakar arkadu1ar 

karsı duvdukları h~vranlık his· 
lerile yolda ban" söylediler. 

8Ryındır Halkevinin bando9iyle 
g idi, ve döntisilmO:z:de bizi se· 
limlamaıı, hatırımızı ıorma11, 
karda, t'vJilere olan ıevgi ve 
ıaygı hislerimizi arthrdı. 

Tirede Tire hallcevinden ve 
btitOrı Tireli1erden gBrdüğümOz 
alika ve misafuperverliği, ge7.İ· 
ye İftirak eden 600 Aydınlı 
daima teşekkürle anae1ğız. 

Yalnız belediye memurlarının 
gözQ önünde 100 paralık kah· 
veyi öğle üzeri beı, a kıama 
doğru 10 kuruşa çıkaran Tire 
kahvecilerioin hemen, her şeyin 
fiyatına bir zam yapmak hnsu· 
sun da bazı kahvecilerle mnsa. 
baka eden bir kışım esnafının 
bu hareketini beğenmedik. 

Devletin turiım politikasında, 
ıineıinde sakladığı tarihi kıy
metli eserlerile m6bim bir. mev
kii olan Tire belediyesinin 

bu hareketleri bundan ıonra 
6nliyeceğini ummaktayız. 

Tire gezisi ve Tire hakkında
ince görüşlerini Enver De· 
miray arkadaşımın titlı ve sü· 
rükleyici füılubuoa bırakark bu 
gezideki iki noktaya ilişeceğim. 

Hemen her gezide tekerrilr 
eden mevki karı111kl.kiarı, bun
dan sonraki gezilerde çok esas· 
h ve ciddi tedbirler alınarak 
bertaraf edilmelidir. 

İkincisi, büfe verilirken oar
ba çok dikkat edilmeli ve tat. 

bi~ikinde çok dikka tli ve ııkı 
kontrol ve takip edilmelidir. 

Hayır kurumlarımızın Aydın
lılara yeni i'•Zİ •Orprizleriai 
bekliyoruz. 

- - ~~-.-....~- ~- - - - ------------
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Tellidede cinayetinin 
mahkemesi 

Mehmet Gökmenin tıbbıadliye sevkine 
karar verildi 

•at tarah birinci aahtfede 

E•limisin beklrmısın? 
- (Yavaş ıesle) bekirım. . 
- Evvelce mahkemeye dilt· 

medin değilmi? 
- Hayır •• 
Hakim bundan sonra evvelce 

tutulan zaptı okuyarak: 
Aydın zafer mahalleoıinden 

ıoflSr Hilceyin Babayiğidi taban· 
ca ile öldlirmekten suçlıı teğ
men Ali oğlu Mehmet G5kme· 
nin Türk ceza kanununun 448 
nci maddesi mudhin<'e duru•· 
muına baslanacav•nı bildirdi. 
Ve du,.usm"' safhaıııını açtı. 

Bu Hfhada i1'c: sual Mehmet 
G&1cmene l'O'rnldu: 

- Mehmd valc:a nasıl oldu 
ant"t•ana oe1um. 
Mon1ın hir mnddet ,a,kın 

etrafına hA kındı: 
- ·vakan1n na•ıt old11~unu 

biJm;vn.,um C•v"h'"' "~"dt 
- Bn dem;n ·hah•ettiQ-1n Rr

kadAsınlıt Ara"ı'ld" nA!'t1 hir v~ka 
geemi•tir ki o"rh11 mu~her ola
uk h5vle bir fiil i•ledin ? 
Teğm~n Mehmet, ~rkade!lliv1e 

olan vakasın1 ""l"ttı. Fakat 
bunda ~B"ltZ veyııt ii'birar huıııule 
getirebi1e<'ek sAvanı f'hemmiyet 
bir sev g&rli'memı-ktedir. .. . . . . . ... 
arkad,.~ları yamndı:. hulunduiu 
haıı allerin ağr'"" hgittiğini de 
ilave etmi,tir. Hakim bundan 
sonra: 

- 811 valradan ıonra o gece 
rakı fahn içtiu mi? 

- lctim. 
- Nerede ve kaç sularıuda .. 
- Arif iıminde birinin mey-

hanesinde Ye saat 19 20 sula .. 
rında .• 

Reis bu sırada maznuna Ari
rifin meybaneshıin nerede ol
duğunu sordur. 

Maznun, Bu meyhanenin ne· 
rede olduğunu batırlıyamadığını 
söyledi. Reis diğer bir suale 
geçti ve kendisine içerken ya
nında bir arkadaş bulunup 
bulunmadığı ve kaç ıiıe içtiğini 
ıordu. 

Mehmet Gökmen bir müddet 
dUıündükten sonra: 
-Yanımda biç bir arkadaşım 

yoktu. Galiba iki kü~ük şiıe 
içtim. 

Cevabını vermiJtir. 
Rakıya şarap filan karıştır

tJrd.nmı? 

- Hayır J 
- Peki meyhaneden kalktık-

tan sonra otomobile falan bin
dinmi? 

- Bana orada bir sıkıntı baıtı . 
Nefes alamıyordum dolaımak için 
çıktım. Hava almak için bir 
otomobile bindim. 

- Seni bu otomobile "Bin., 
diye çağırdılar mı ? 

Hatırlıyamıyorum. 
- Otomobile bindiiini hatır

lıyor musun. 
- Evet .. 

'fellidedeyc gittiğini .• 
- Hayır .• 
- Bu kaza elinden aaıd 

çıkti? 

- Yolda giderken boğulacak 
halde idim. Yakamı falan açtım, 

- Sonra. 
- Son"a habrlıyamıyorum ne 

yaptığımı?. 
- Tabanca çektiğini biliyor• 

musun? 
- BiJnı~yorum. 
Bundan sonra müddeiumumi 

maznun Mehmetl arkadaşı na· 
ıında geçen ve kendini muğber 
ettiğini bildirdiği bazı iddiaların 
pek sathi şeyler olduğunu, bu· 
nun esbabı muhaffefe teşltil 
edemiyeceğini ve böyle bir ci· 
nayete bu gibi ufak hallerin 
saik olam1yacağını iddia ederek 
Mehmet Gökmenin belki samiin 
huzurunda,.. söylemek istemediği 
muhtemel bazı h•dİ!ııelerin de 
m•vcut o1abileceği düşüncesiyle 
Mehmet Gökmene bunları ı8y-

lf>tebitmek için dilerse samiinin 
d•sarıya çikarılması teklifinde 
bulunmuştur. 

Bunun tiz~rine hakim maznu
na, müddeiumumfoin miitaleaıı· 
nı anlatm•s ve Mabmet bunu 
kabul ve taıdik ederek samiirıiu 
dışarı çıkma•ını ist~mi,tir. Cel· 
seve beş dakika nihayet veril· 
miştir. 

' - 2 nei cel~e -
Be, dakikn sonra açılan cel

ıe ile yerlerini ahn samiin bu· 
Tnrnnda mtiıM,.iumnmi hakim· 
den maznundan dinleyiciler mu· 
vacehesinde o1mak fizue hadi
se gfinü kendbioin niçin s!vil 
geyiodiğini ve tabaııcasını üze
rine neye aldığını sorulmasını 
istemiştir. 

Hakimin bu maalde sorduğu 
suale maznun: 
-Kışladan gelmittim. Soyun· 

dum .. Sivil elbiselerimi geydım •. 
- Tabancanı da almışmıydın? 
- Evet 
T ctbanca muayene edilmiı ve 

maznnna gösterildiğinde kendi
sine ait olduğunu itiraf etmiştir. 

Bundan sonra maktulün ba
bası Mustafa demişlerdir: 

Mustafa ifadesinde kana kan 
iddiasını ileri ıürmiiş ve ihtiyir 
halinde kendisine, aoasına ve 
iki hemşiresine bakmak ~üzere 
hayahnı kazanan oğlunun vefa· 
tandan çok müteessir oldağunu 
anlatmıştır. 

Daha sonra t utulan keıif ra
poru ye suçlunun ifadesini ibti·] 
va eden zapıtlar okunmuı ve 
her iki ifade arasmda mutaba
kat görülm ştür. 

Hakim hadiseyi açmak iste
yerek maznuna: 

- Mehmet, senin için ıofar 
Hüseyioi tabanca ile öldürdü 
diyorlar ne derain? 

Diye sorunca maznun müte
reddit : 

- Vatlahi im\tinı yok efen
dim.. Benim otomobilda bulun· 
mamdan ve tabancanın de be
nim olmasından bunları 11öylü
yor lar •. Fakat keşİ(e ben öl· 
seydim de o ölmeseydi. Bundan 
onun ana ve babasıkadar bende 
mfitcessirim. Bılihare ıuhut lis· 
te~i okunmuıtur. Bu esnada 
maznun Mehmet, zabıt katibine 
işaret ve nazarı dikkati celbet· 
tirerek: 

Son• flar 
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Türk • İngiliz 
.... ... 

YE 
anlaşması ve otoriter 

devletler 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu Ktırk - İngiliz anla,maaı, dün· 
yanın her memleketinde· mtısait 
akisler uyandırmııtır. Bily8k kn
çük bütün memleketlerin mat
buab, müıterek deklirasyouu, 
aulbu takviyeye hizmet eden 
bir bidise olarak karşılamııtır. 
Bunun yalmz iki müsteınaıı 
vardar. Almanya ve ltalya ga
zeteleri. Bu iki memleket mat· 
buatından dekllrasiyonn iyi te· 
llkki etmeleri beklenemezdi. 
Bununla beraber, memnuniyet· 
ai:diklerini ifade ederken kul
landıkları lisan, hedef ve gaye· 
lerioi açığa vurması bakımın
dan dikkate layıktır. Bu neşri
yattan sonra artık maskenin 
yüzlerden abldığı söylenebilir. 
Berliner Lokal AnzeigGr ga%e· 
tesi, soruyor : me~uı türk dev
let adamlarının böyle bir ıiya
ıete iltihak etmelerini icap et
tiren sepepler acaba nedir ? 
Bu, Almanyanın ve ltalyanın 

kendi Alemlerinde yaııyan ve 
hudutları dışındaki realitlerden 
tımamiyle bihaber olan iki 
memleket olduğunu anlatan bir 
sualdir. Aolaıılıyor ki Başvekil 
Refik Saydamın mucip sebep 
olarak söylediği ıözler, Alman 
ve halyan milletlerinden gizlen· 
miıtir. Fakat böyle olaa da bu 
aaali aoran alınan gazetesi, Çe· 
kistan1D ve Arnavutluğun iki .. 
betlerindep bihaber gibi a-örOn· 
memeli idi. 

~ ;; ı:;;; ... ""' ... , . f ; :> 

Ya.ran: Jamesi Wgelif/11 Headlam 

Tere•m• 11deli : M. Nedim Mür•n 
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" Bu uzun mücadelede, ıuur 
ve vatanperverlikleri sebebiyle 
düımana teslim olmayı istemi· 
yen, ıabsi mevkilerini tehlike
ye koyarak kuvvetli ve biç bir 
feyden yılmayan düşmanlarının 
baıdadıkları mijşkilllerle bili 
faııla mücadleyi, mtmleket men
faatlarını ve milli hakimiyeti 
daha az katiyetle mücadeleyi 
tercih eden pek az diplomat 
var. 

Bismarckın Prusyalı vazife 
arkadaşları hakkındarf1kirleri de 
daha iyi değildi: "ayni çatı al
tında ecnebilerle birlikte ken· 
di memleketleri aleyhhıde oyun 
oynamaya müıaitti kr,, diye 
yazıyordu. 

Bu mektuplar onun dip'oma· 
tik hayatının ba,langıcını aydın· 
!atmaları itibariyle bilhassa a
llkababşbr. Mamafi yazdık
larının hepsini ciddiyetle telik· 
kt etmem4:liyiz. Filhakika O, 
gllzel bir hiklyeyi daha gOzel 
yapacak kadar iyi bir hiklyeci, 
Ye tasvirlerinin te!lirini çoğalta
bilecek kadar kuvvetli bir yazı· 
cı idi. 
Başka yerlerde de ı~ylediği 

gibi o halkın iyi \ararflarını 
kolayca görmezdi. Gözleri, on· 
laran iyi taraflarını değil, hata
larını görmek için daha nafizdi. 
hk sıralarda bir iki atıımadan 
ıonra Thun ile (x) mükemme· 
len anlaımışb . iki sene aonra 
Thun vazifeainden geri ahndıjı 
zam.ın Biımark ondan çok ha
raretle bahıdtmiı ve " onu ıah 
•en seyerim ve onunla Şönbav· 
zanda komşuluk etmekten mem· 
nun kalır1m. " demiıti. 

Maamafi, diplomatik faaliye· 
tinin onun Ozerinde yaptığı ilk 
tesirin Jiubalilik ve zararlı bir 
yalar.cık ıeklinde olduğunu kay 
detmek lizımdır. Onu Avrupa
da siyasi ahllk seviyesini alçalt 
nıakla ittiham edenler Schwar 
zenbergin nüfuzlu bir deTlet a· 
damı olduğu devirlerin siyase
tini az bilenlerdir. 

Siyui hayatin en nahot tara· 
fiyle birden bire ııkı bir tema· 
ıa gelmesi Bismarckın talisizli · 
lindendir. Blltnn • sefaretlerde 
bir çok casusluk işleri ve el 
altındın idare edilen faaliyet · 
ler vardır. Biamarckın ~ sOratle 
&irenilmesi icabeden vazifeleri· 
nin bir kısmını bunlar teıkil 
ediyordu. Matbuabn idaresi ken 
di~fne tevdi oluomu~tu. Bu iki 
kısımdan mürekkepti: Evveli 
nllfuzlu gazetelerde Prusya hü· 
kumetioin plinlarıoı okııyan 
makalelerin intiıarını rtemin 
edecek, saniyen gazetelerde 
düımanca yazılmıı makaleler 
rarülünce veya mtlnaaebetsiz 
malümat neıredilince bunlaran 
tııuharrirluinio izlerini takip 
edecekti, Aç•kça g6rülllyorki 
Biımerck, fevkalAde kısa bir 

(•) Tbn~ ı Avusturya murahba11 
olup Diyet meellal relıl bulunan 
aat. 

ıamanda, yeni vazife~inde bO
yük bir istidat göstermiıtir. 
Manteuffele yazdığı mektupları 
Prusyaya düşman olanların çe· 
virdikleri entrikalar hakkında 
çok garip malumatla doludur. 

O, kısa bir zamanda, polisin 
verdiği malumata inanmamayı 
öğrendi. Biltün hayatınca, Prus
ya devletinin bu şüpbesi!Je kar
tı hürmeti pek az olmuştur. Çok 
geçmeden kendisi husuı.f ajana· 
lar edindi. Badende bulunan 
Ultramontane partisinin plinla
rı hakkmda kendi adamı olan 
Freiburg ismindeki bir kopozi· 
törden, bir takım gizli malümat 
elde ettiii ı nlaşılıyor .. Berfin 
ıaray memurlarından her hangi 
birisi, mahrem bir bilgiyi gaze
telere verıe, Bismarck onun 
kim olduğunu hemen meydana 
çıkarıveriyordu. Hem kendi 
mektuplarından, ve hem de eli· 
nizde bulunan diğer menbalar· 
dan edindiğimiz intiba ıu ki 
bftttıa Alman diplamatları para 
yiyen bir matbuat Alemine pa· 
ra Yererek daimi ıurette birbir
lerine iftira etoıektedirler. 

O kadar k6t0 itiyadlar belir· 
mişti ki, Biımarck yazdığı mek
tupların kendisisi okumadan 
evvel postanede açıp okuudu 
fa hakkında kerısını ikıza mec· 
bar kalmııtır. 

Sonu var 

ilin 
Aydın nafia eksiltme 
Komisyonunda 
Aydın sanat okulu demir atöl

yesi inşaatında kullanılacak 1880 

lira 10 kuruı keşif bedelli in
şaat malzemesi ahmı açık eksil
tmeye konmuıtur. 

Bu ite ait keıif ve ıartname 

Nafıa müdürlilğünde garnle· 
hilir. Eksiltme 29/5/939 Pa

zartesi günü saat 1 l de Nafıa 

müdOrlOğii odasında yapılacak
br. 

Muvakkat temioat miktarı 141 
liradır. .. 

isteklilerin muvakkat teminat
ları ve ticaret odası vesikala · 
rile yukarda yazılı gün ve sa
atte nafia mlldilrlilğii odaaana 
gelmeleri. 

14 18 23 26 (1342) 

Diğer bir Alman gazgtesi, 
Völki•cher Beobahter, anlaıma· 
nın hedefini izah etmeğe çalı· 
ıırken, Ozerinde durulıcak iti
rafta bulunuyor. Bu gazeteye 
göre, Polonya • lngiltere pak· 
tı, Almanya aleyhine imif. Po
lonya ile Almanya arasındaki 

mOaasebetler malumdur: Alman .. 
ya polonvadan da kendisine bir 
geçit verilmesini iıtiyor. Bunla
rı temin etmek için Polonyayı 
tazyik ederken bu devlet lngil· 
tere ile bir anlatma imzalamıt· 
tır, Acaha İhlya ile Türkiye 
arasındaki münasebetlerin, Al· 
man - Polonya mOnasebetlerine 
benzerliği han~i noktadır? Ay
nı neticeyi doğurmak için aynı 
ıebtplerin mevcut olması liıım 

1 geldiğine göre belki de Alman 
r gazetesi, iki otoriter devletçe 

malum olup da bizim bitmedi-
' ğimiz bir takım eeylere vakıf

br. Diğer taraftan " ltalyan 
ıulhunun " sükünuna kavu7acak 
olan bir. Akdenizden bahseden 
Alman gazetesi sözlerinde da
ha samimidir. Fakat Akdeniz 
neden ltalyan sulhuna mahtaç 
olsun? Bu denizde yirmi kadar 
milletin bayati alakaları vard•r. 
Başvekil 1ayın Refik Saydam 

_, •• .._6Aa-...t661taaılıılı•A•ıılıııılıAAAe~ 

: Sağlık Yurdu açıldı 1 
1 Aydında Haıan efendi mahallesinde sağlık yurdu, tim- • 
6 dilik cerrahi kadın hastalıkları ve tontken servisleri a. 
~ ikmal edilerek açılmıı. Hasta kabulüne baılam,ıbr. S 
9 Yurtda biri12ci ıınıf mütahassıı doktorluımıı tarahndan 1) = her türlil erkek kkdın ameliyatları ve rontken muay~ncleri D 
'! yapılmakta ve tedavileri fennin ıon kabul ettiii tıbbı esas· r) 
e lar ve elerkaid dairesinde takip edilmektetir. ........................ 
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1 RADvo-· ı • . 

PERŞEMBE 18/5/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

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

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

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri' 

20.15 Kürk müziği 

1 - Hicaz peırevi 
2 - Leminin hicaz ıarkı : 

( Sorulmaııll bava yeı ) 
3 - Şevki beyin hicaz,,: (De

men cana beni yadet ) 
12.30 Prorram 4 - Yuıufun hicaz,,: (Sevda· 
12.35 Türk mliziği - Pi. yı ruhum aık eline 
13.00 Memleket · aaat ayarı, S - Zühtü Bardakoğlu :San-

ajaos ve meteoroloji httberleri. tür taksimi 
13.15-14 MOzik ( karııık proı· 6 - Yusufun lıüseyni ıarkı: 

ram-Pi.) 1 ( Saçın bllktımleri güalil baiı.) 
18.30 Program 1 7 - HOıeyni saz semaisi 
18.35 Müzik (Neşeli mOzik Pl.) 8 - Şevki beyin uşşak karkt 
19.00 Konuşma( Ziraat ıaati) 1 :( Esiri zülfü~lim ey.) 

19.15 Türk müziği( Fasıl heye· 8 - Ştıkrünün unak ıarkı: 
ti. ) (Geçti muhabbet demi ) 

geçen cuma gilnü ı6ylediği nu· 
tukta Akdeniz halkındaki Türk 
görüıünll ıöyle izah etti: 

"Malumunuzdur ki akdenizde 
bfitftn allkadar devlet:erin bir
birine karıı emniyet içinde bu · 
lunarak ve bu denizi mUıterek 

bir vatan ıayarak onun m8savi 
nimetlerinden hepimizin mOste• 
fit olmasını daimi olarak temen 

nl etmiıiı:dir. Hiç bir alikadar 
devleti hakkı olduğu iatifade· 
de11 mahrum etmiyen, :fakat 
biç bir hegemonya hevesine im· 
kin bırakmayan bir akdeniz bf· 
ziın daim• gaz anonde tuttuğu· 
muz bir millt emniyet meselesi· 
dir." 

lngiliz · Tilrk a nlatmasınıa ya· 
pılmasına Amil olan sebepler
den biri de akdeniz tızerindeki 1 

bu g6r0f farkıdır. 
ltalyan gazeteleri Türkiyeyi 

"MOılllmanlığnı dtıımanı,, olan 
f ngiltere He anlaf!Dıf olmak 
dolAyıaiyle tenkit ediyorlar. Fil· 
halcika bu "Seyftılialamın" lider· 
liği altında bulunan bu memle • 
ket matbuatına yakıtır bir li· 
ıandır. Fakat daha d&a bir 
milsltıman m~mleketi hakkında 
reva g6rftlen muamele bu liaan
la hazin bir tezat te,kil eder. 
Hay1r, biz, bu şaşkın neıriyatta 
grandiyor projelerin suya dftt· 
meğe başladiğını anlıyan bir 
matbuatın hayal aakutunu ıezi
yoruz. Ve bu inkisar o kadar 
acıd1r ki artık muzmerler de 
riılenemiyor, 

A. Ş. Esmer 

10 - Denıin karcığar ıarkı 
( Girdi gönill aşk yoluna ) 

21 00 Konutma 
21.15 Esham, tabvillt, kambi· 

yo nukut ve Ziraat borsası (fi· 
yat) 

21.25 Neteli pllklak - R. 
21.30 MOıik (Kü..,iik Orkestra 

Şef; Necip Atkın) 
1 - wılly Koest~r ·Hind nin· 

niai 

2 - Kari Blu:ııe ·Göl kıyı• 
larında 

3 - Kjaer -Serenad 
4 - Czernik .. Gnzel sanat· 

lar USreni (Uvertftr) 
5 - Löbr · Oilğ6n martı 
6 - Doelle -Pariıin mıdlen 

ıokığinda 

7 - Schöoberr -Alp k6ylU· 
terinin dans ha' alan 

22.30 Müzik (Romanslar vesa
ire • Pl.) 

23.00 Son ajanı haberleri ve 
yanokı program. 

23.15·24 Mlizik (Cazband- Pi.) 

Söke belediyesinden 
Elektrik fabrikasının 939 ma· 

ti yılı ihtiyacı için otuz bin ki· 

lo motorin, liç bin kilo makine 

yağı, 22 bin kilo odun kömüril 
ve 1800 adet ampul alınacaktır 

ihalesi 22/5/939 pazartesi gnnn 
ıaat 15 dedir. Şeraiti öğrenmek 
isteyenlerin belediyeye milra
caatlan ve taliplerin ayni g ln 

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

Aydın Belediye Reisliğinden: 
1 - Aıağıda cina, mevki ve muhammen kıymetleri yazılı Be

lediye akarabnın icarları açık artırmaya konmoştur. 

2 - isteklilerin tartnamelerini görmek üzere her gün beledi· 
ye yazı itleri müdürlOğllne ve artırmaya iştirak edeceklerin mu· 
vakkat t~minat makbuzJarile birlikte 1 Haziran 939 pertembe gü
nil saat 15 de belediye daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

Senelik icar1 Muvakkat 
teminatı 

Cinsi Mevkii Lira Kr 
Apartman Orta mahallede 200 1500 

" " " 200 1500 

" 
,, 

" 200 1500 
Dilkkio Eski bedesten içi 30 225 

" " " 20 150 
Baraka lıtaıyon baıı 4CO 3000 

" " 205 1550 
Ev GUzelbisar mahallesi 60 450 
120 ağaç incir 

Meşrutiyet M. lOO(Oç seneliği)750 60 ., Zeytin 
1341 13 18 23 28 



.P ·• AVDIM 

Gramofon Plak 
Meraklılarına M .. jde 

10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sclhibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

kuruştan satmağa ka-. Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

s~ye ederiın. 
--------------

Melı et Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 
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Okul talebelerine 1 
Beıımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıfhr 

Tanesi 5 Kunıttur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BamnM•i .......................................... 

HALKE·vi 
~ 

Bakım Evi Muayene Saatlan 

• •• • • ... 
i 

Muayene fiinl 

Pazartesi 

S.h 

Çartamba 

" 

Perşembe 

.. 

C11m• 

s .. t 

J - 4 

4-5 

2 - .3 
3 - 4 

4-S 

5-6 

4 - s 

Doktor arkada,ınu:ıun aclı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 1 
' (Cilt butahkları mutaha11ıu) 

Operatör Nuri Erkan 
Dok!or Şevket GlSzaçan 

( GlSı: hastalıkları mutaha11111) 

Doktor Muhsin 
(iç hastahkları mutahauı11) 

Doktor ŞeYket Kırba, 1 
(intani haıtahklar mutabauıaı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hutahkları mutahauıaı) a ı Cumarteıt Doktor Nafiz Yazgan S 2 - 3 

3-4 \ Doktor Halil Gaıaycba ıı. 

•-.•~M• .. 41•Wfı~m~aııııımm~l!lllllllllllı m.:m, • ~ '1119''14"4<>. 

,~&-'1:~~~ş:;ı:;ı<.;;;;·-··"' 
r:l Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
~ entani hastalıklar mütehassısı 

f 
J P.tuayenehaneaini 'Cumhuriyet mahallesinde ankat 

B. ihsanın eYine nakletmiştir . 
hastalarını her gtia saat yediden sekize kadar •• 

1 afleden ıonr ıaat iiçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
~ kan, balgam, maddei gaita ve iter tftrlll tahlillb icra . 
~ eder. VeremliJerde fennin en son tedavili olan Piaomo-

f•1 toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 
lft..~, "'"' • ~ • ~ -~·. ·~~ını~·~~~~~41ıMı&ıd~ 

.. pM~MeWM+ılıılı' 
~ Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

·Gazete Kita.p Evi • .. 
! 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 
Kitabın adı · Yaz~n Fiyeta l 

Karikat8r albOmB Cemal Nı.-lir 100 
Bir avuç saçma Refik Halit_ 60 = 

l 
lnıan ve Totaliter Devi. Galip Kemali SO • 
AtatOrk için l!lmail Habip 75 it 
Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju 50 • 

G Gramer denleri Mitad s~dullah Sander 50 • t Fransa tarihi Cilt 1 - 2 H. Cahil 100 a 
~ İngiltere tarihi Cilt 1-2 " 125 a 
G Atalar ıöz6 Sadi G. Kırımlı 50 • 
fW Adabı muaseret Süheyll Mıızaffer 50 t 
fi Adabı mustşeret M•ıhittin Dakıhç 30 
41 Riıa Tevfik R. Gökstlp Arkın 60 • 
ti Tercüme nasıl yapılır Mitat Cemal 25 • 
41 Bu kitapları Avdında Slileyman Gezer - o~m'n Sezginer .. 
~ Gazde kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taall· a 
fi hü'lü gönderilir. • 

t ................... trJ9 ........ 

ilin 
Vilayet daimi 
encümeninden: 

Ziraat fidaohğına 100 top 
dikenli tel ve 2 - 4 X 40 111ili
metre kalıolı~ında ve 6 metre 
uzunlunda 57 adet T demiri 
ahoacaktar. 

Taliplerin 0/Q iS teminat ak
çalarile 25/5/939 tarihli perşem· 
be günU saat on beıte açık 
eksiltmeye iştirikleri ,içia vilayet 
eccfimeoioe ve fazla malümat 
almak istiyenlerin her gün en
cümen kalemi ve ziraat müdürlil· 
ğllne müracaatları ilan olunur. 1 

13 16 18 21 •1336 

Vilayet daimi 
Encümeninden 

Vilivete ait 934 Modeli V 8 
tip Fort Hizmet otomobili satı-

lıktır. Taliplıuin 25/5/939 tari• 
hli perşembe gOnO ıaAt 15 de 
ynzde 7.5 taminat akçalariyle 
Vilayet encümenine fazla mnlü
mat almak istey~rin her gün 
enclimen kalemine müracaatları. 

s 
1335 13 16 lR 21 . 

r······ Abone ıeraiti .•.•.••. 1 1 Yıllığı her yer için 6 Ura. f 
İ Al~ aylıtı 3 liradır. 1 
i idare yerh Aydında C. H. ~ 
: P. Baaımevi. i 
! raıeteye alt yaaılu için. f 
l. yazı itleri müdGrlütüne. illn· 1 
i 1"' tçin idare müdürlütüne i 
i 'n.Üracaa.t edilmelidir. · J 
ı ................................................ . 


