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Yurddaş! 19 Mayıs Neşe, Sıhaat, Spor ve Gençlik 
Günüdür. Bu Günün Kutlu Olsun. 

Büyük Gün 
Önünde! 

EnfJer Demiray 
Türk milletinin nabzına, diri· 

lik ve &lmeıdik şerbetinin şırın
ga edildiği 19 Mayıs 919 güoil, 
hamle ve inkilip ülkümüzün 
serJevhaaıdır .• 

Tllrk tarihi, ona dirilik veren 
bu ıerlevhaya baı dayam'ş ve 
nabzına ıırınga edilen dirilik 
ve ölmezlik serbetiyle hayat ve 
ınOcadele ufuklarına göz açarak 
onun alt tarafına en dostane 
ve halisane bir metanetle tref
li tarihini işlemiştir. 

19 Mayıı, ye bu tarihin yirmi 
bu kadar yılı kucaklıyan dö-
nümleri, "fn1cilapçı'ık .. ve "Halk
çılık,, gibi, Türk milletinin mi
feri duygusuna nakı~dilen be· 
defJer önünde, bizım ve çocuk-
larımızm adımlarını yekdiğcrioe 
uydura bilmiştir .. 

19 M ·Yı"ın tek adı vardır: 
Büyük gün... Ve onun bir •asfı 
vardır, en kuvvetli giin... Bu 
büyük ve kuvvetli ~fln 8nünde 
de bu gUniln yOceliğine inana· 
rak gurı1r duyan bir cephe 
vardır, Turk kalbi. .. 

Büyük ve ku11vetli gOn &nOn· 
de Çarpan bu kalpte, inan ve 
güven 18,1'1t1r1nın "Gaye" mizin 

adese•inden süzUler~k yarattığı 
bir mihrak vardır, bu mihrak 
da Tork gençliiinin mefk~re· 
•inde akisler y•ratır .. 

Bu gUnOn fSnOnde, eğiten de · 
iil; kalkan ve şablanAn hir ba
l• 1abibiz .• Bu baş, Ebedi Şefin 
ebedi şah4'ından ve Mi11t Şefin 
ınOıntaz vuıflarından en deba
kir at1•let ve necabe-t örnekleri 
almakla ve bu örneklere inan-
ınakla, istinat zemininin meta
netinden emintfir. 

1919 dRn 193Q za kadar ~e· 
Çen 20 yıl, tarif ve tavsif edile· 
lrliyen tarifi ve tavsifi önünde be
ter kudretini zaf haline düıüren 
8yle bir virmi yıldır ki biz, onu 
kaydetmek isteyin (Tarih) ler 

1 
3nOnde en y1rtıcı kHkançlık ve 
bat1usivet hisııetmekteyiı .. 

{Tarih) lerki ~elecek D"'SiUeri· 
ınh:le bizi konusturacakbr, ne
•illerle konuşacak olan tarihle
rin dudağJ, bizi onlara olduğu
muz gibi tanıtabilmek kudretini 
göstebilirse ne mutlu onar •. 

(Tarih) lerki bu günün yarına 
açılan pencereleridir, bu pence
reler, i('eriye göz gezdirecek 
olan çocuklarımızı "gayemiz" zin 
.. ide.,Jimiz,, in "hamlelerimi2'" in 
ve t4inkı1Aplarımız,, ın ııhhatın-

dan emin kılabilmelidir. 
Bu bOyllk g:.ln ve bu bllyUk 

giinün önü,dc birmit gibi çar• 
Pan 18 milyon kalp, muntazam 
•e enerjik telı: bir cihaz &alin· 
de çalıtan 18 milyon bat, asrın 
(Tarih) Jerioden, bu gün, her 
fcydeo evvel bunu iıtiyor. 

B. Çemberylayn 
Türk - İngiliz anlaşması dolayısiyle 
" Boğazlar hakkında izahat verdi 
Ankara 18 - A"·am kamara

sında bir suale cevap veren 
başvekil Çemberlayo beyanatta 
bulunarak 13 Mayıs Türk f ogi
liz anıa,maslyle Türkiyenin bo· 
gazların muhafazası hakkında · 
ki Montrö mukavelesinin ahka
mını değiştirmemektedir. Zira 

Mootrö mukavelesi İngiltere 
ve Türkiyeden mada diğer dev· 
letlerin de iştirak ctt klc ri bir 
mukaveledir. 

Akdeniz mıntakasında bir 
harp zuhurunda Türkiyenin di· 
ğer Akdeniz devletleriyle iş bir• 
liği imkimnı kapamamaktadır. 

• ••• ,...., ••• •rA~~~ 

C. H. P. /i inci Büyük Kuralfayı 29 Mayıs 
989 da toplanıyor ..... 

Resmf teblii: 
Cumhuriget Halk Partisinin beşinci Bügük Kurulta.lJı, 

29 Maqıs 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada, 
Tilrkiqe Büyük Millet Meclisi binasında toplanacaktır. 

Parti nizamnamesinin otuz ikinci maddesine uyarak 
bildiririm. 

C. H. P. Genel Başkanı 

lsmet1 lnönü 
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.. Sigorta 
Ucretleri indiriliyor 

Ankara 18 - 1931 senesin· 
den beri tatbik edilmekte olan 
yangm sigortaları temel nizam· 
namesinde Ticaret vtkiletince 
geniş mikyasta tenzilat yapıl· 
mışhr. Muhtelif nisbetlerde ya· 
pılan tenzilat bazı maddelerde 
yfizde 30 yDkselmekte ve vasa • 
tt olarak yüzde 15 ıe tekabül 
etmektedir. ikametgah, mobilye 
gibi halkı alakadar eden sınıf· 
lardaki tenzilat ise vasati yüz
de 20 ye baliğ olmaktadır. 

Tenzilat neticesinde yangın 
sigorlarında ehemmiyetli miktar· 
da ucuıluk temin f:dilmiş ola· 
caktır. Bu nizamname 1 hazi· 
ran 939 tarihinde meriyete gi-
recektir. a a 

İsveç 
Parlametosu yeni tahsi

sat kabul etti 
lstokholm 17 - İsveç parli

mentosu ordu ihtiyacı için 30 
milyon koronluk bir tahsisat 
k&bul etmiştir • 

Filisin 
Milli yahudi yurdunda 

bir grev başladı 
Sovyet teklifine karşı 

Kudüs 18 - Filidin Milli 
yahudi yurdunda fec1rle beraber 
beyaz kitaba karşı, nmumi grev 
baslamıstır. •Ateş' söndfirrne sa
ati kıı.ldırılınıshr Kudüt1 sokak
larında askeri kıtalar kamyon· 
larla ge!mektedirler. Telavivde 
sükOn~t vard•r. Halk ıo1cak1Ar• 
da siikônet1e ıtezmektedir. Sivil 
YabUtli muhııfrdarı intizamı te
min etmektedir: 

Havfada dört Yahudi sembo
lik bir vaziyette beyaz kitabın 

bir nü!Jbasını yakmışlardır. Bin
lerce kişi bu nümayi,çilere işti· 

rak etmiş ve kahrolsun beyaz 
kitap, yaşasın Balforun beyan· 
namesi diye bağırmışlardır. 

a.a. 

Suriyedeki kabine 
buhranı 

İngilterenin cevabı ileri 
bir adımdır 

atılmış 

Lorıdra 18 - Dün kabine iç· 
timaının uzun sOren bir celse· 
sinden sonra hazırlanan f ngilte
renin cevabı bugün lngilterenin 
Moskova bilyük elçisine ve mu• 
maileyh tarafından Sovyet hOkft· 
metine tevdi edilecektir. 

Gazetelerin yazdığı:na göre 
nazırların ekserisi, Sovyetlerle 
tani bir ittifak aktnu, Kominter 
alevbindeki devletler tam bir 
ittifakı askeriye ttürükliyeceği 
kanaatıuı gödermişlerdir. 

Buna mukabil İngiltere ve 
Fransa Polonya ve Romanyaya 
verdikleri garanti için de Sov
yetlerin yardımına gilvenecek-
lerdir. a.a. 

Balkan Antantı 
-·-

Ankara 18 - Türkiye, Ro
manya, Yugoslavya ve Yuna
nistan arasındaki mübadeleye 
ait balkan antantı ekonomik 
konseyi Bükreşte Romen hari
ciye nazırı Gafenkonun bir 
nutkuyl.J açılmıştır. a a 

Ha_qattan sesler: 

flyönkurul toplandı 
Partimiz lıy6okurulıı dün vali 

ve Parti başkanımız aayın Ôı
demir Güodayın baıkanhğında 
mutat toplantısını yapmıtlır. 

Bölge değiştiren 
sporcular 

Beden terbiyesisi Cenel Direk· 
törlüğü, bir bölgede her hanfi 
bir kulüpte oynıyan sporcunun 
eskiden bulunduğu b&lieye av• 
deti halinde yapılacak muamele 
hakkında ıu kararı vermit ve 
teıkilitıoa tamim etmiştir. 

" Eski bölge ve kulObtındeQ 
alakasını keserek balgesini değiı· 

tiren mliseccel intiıap ettiii k1.1· 
lüp ve bölgeden eıki kutup ve 
bölgesine evdet ettiği takdirde 
hemeu nakli yapılir. 

O b51gede eıki kulübOndea 
baıka bir kultıbe intisap etmek 
istediği halde bir sene mtlddet 
bekler." -----
Tuna korr.İs}·onu 
Hakları Romanya hükiı· 

metine devredildi 
Bükreı 17 - Hariciye nazı

rı Gaf en konun ba ııkanlığında Ye 
Tuna havzası kouı syoounun hu• 
ztriyle yapılan topkntıda Sina· 
ya ve Bükrct hukukunun Ro
manya devletine devri tCSreni 
yaptlmıı ve komisyonunun en· 
ternasyonal bayrağı yerine Ro· 
manya bayrağı çekilmiştir. 

Bu münasebetle Gafenko bir 
nutuk söylemiştir. 
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Lo rd Halifaks 
Moskovaya gidecek 
Şam 18 - Kabine buhranı 

bir tevakkuf devresine girmiş
tir. Bir milli birlik kabinesi vil· 
cuda getirmek için fırkalar ara· 
sında mukarenetin tesisine çah· 
tılınakta isede henilz müsbet bir 
netice elde edilmemittir. 

Paris 18 - Milletln cemive
tinin gelecek toplantısında Po· 
temkin bulunacağından müzake · 
reuia ivi bir nef ceye bağlanma-

Mamafih Molatofa gönderile
cek cevap Sovyet planına doğ
ru ileri bir adım teşkil etmek
tedir. lngiltcrenin cevabı esas 
üç taraftan bir yardım paktıdır. 
Baltık devletleri için hiç bir 
garanti mevzuubahis değildir. 

Ah, melun tesadilf l 

sı için f n~iliı hariciye oazınnın 
bizzat Moskovaya gitmeğe kll-

Eğer Baltık devletleri bir te
cavüze uğrar da Sovyet Rus· 
yadan yardım isterlerse lngilte
re ve Fransa So-.yet • Rusyaya 
yardım edecektir. 

rar verdiği siyasi Paris mahfil· 
lerinde söylenmektedir. a a 
.. .. ................. ...._ ............. .. 

Şehre Ceryan Verilecek 
.. : il! 

Bu gOn 19 Mayıs Spor ve Gençlik bayramı dolayısiyle 
halkımlzın Radyo neşriyatından istifade edebilmesi için Bele

diyemiz saat tam 12 de ,ehre elektrik ctryanı verecektir. 
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Dünkü .. Aydın" da ve (hidi
ıelerden ilham) köşesinde "içi· 
mizdeki şeytan) başlıklı yazıyı, 
eğer okumamışsanız, çok sami-
miyet ve cesaretle tavsiye ede
rim, okuyunuz o yazıyı .. 

Bir nevi iç ve göaill tabassftnOn 
en berrak ifadesi olan o yazıyı 
okuduktan · sonra, iki gllndenbe· 
rl kafamın içinde, ç&zlllmez bir 
yumak halinde beni rahatsız eden 
koskocaman bir " lstifbaııı ,; a 
cevap buldum ve gcniıledim. 

iki bedbaht ve namurad gen· 
cin, bitinin manen, diğerinin 

maddeten kaybolmaıı sebebinin 
en kuvetli felsefesini yapan o 
yazıyı okuduktan sonra, Tellide· 
de cinayetinin, cinayet deme
yeyim, vakasınıD, biltOn Aydın· 
lılar gibi bende de tevlit ettiği 
büyük ıztırabına bir teselli de
ğil, sakin bir tevekkül buldum 
ve o yazının muharriri gibi, 
ıimdi benim de ağzımdan ekıik 
olmıyan ıu etimle imdadıma ye
tişti: 

- Ah melon tesadlU 1 
G0NC0 
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Bu metodları kullananlar yal· 
nız Avusturyalı!ar değildi. Her 
Prusya nazırının hususi ınakıat· 
lnrı için, ve çok mümkündür ki 
K ndi vazife arkadaşlarına hü· 
cum içim kullandığı bir organı 
vardı. Berlinde Avusturya sefıri 
olan Herr Von Prokesh·Oiten 
ile milnasebetdar olan garib bir 
hadise bu sıralarda meydana 
çıktı. Bu sefer Berlindeıı Frank
fordta tahvil olunduğu zaman 
evinin ef yaıını naklederken bir 
takım möblesini de satmı\tı. 

Bir çekmece içinde kendi el 
yazısı ile olup bir çok gazete
lerle alik sı bulunan, ve oıra · 

larda it'matnı n·es"ni takdim 
• e tmif old·ıgu Prusyi\ hükunı e

tioe hücum eden makalelerden 
mürekkep bir demet kağıt hulu · 

. ndu. Bismark Prokesh hakkın· 
da, bir yazuında şöyle diyordu: 
" Onun aötlerinin ne kadarınuı 
Proke~chvari ve ne kadarının 
doğru oldugunu bilmiyorum.,, 

Batka bir fırsatta da, bir çok 
kimseler huzurunda onun söz
leri üzerinde münakaşa' eder· 
ken, Prokesh " eğer söyledik· 

lerim doğru değihe ben kı · 
rallık ve imparatorluk bükume· 
meti adına yalan söylemiş ola
cağım ,, diye bağardı. Bismuk 
" füphesiz,, diye cevap verdi. 

· Mükaleme bir ölüm silkntuna 
inkilip etti. Nihayet Prokscb 
beyanatının doğru olmadığını 

reımen bildirdi. 

Onun matbuatla olan bu mü 
naıebeti ondan hiç kaybetme
diği bir dü,ünce yarattı. Bir 
çok alman devlet adamı gibi, 
ona göre de .matbuatın hakiki 
fayda11 efkarı nmumiyeyi tez.ı· 

hllr ettirmesi değil hükumeti 
himaye etmesi idi. Bir gazete 
hükumete mubalifıe, onun baş
ka Bir devletten rüşvet aldığı 
farzolunabilirdi. 

Ecnebi menbaların himaye 
ettiği bazı gazetelarin kapatıl· 
ması bütün memleketi sevindi
recektir. 

Dahili mesailde muhalefet 
göıterilebilir. Fakat Prusyada 
her hangi bir gazete ecnebi 
memleketler it hinde kıralın si 
yasetine muhalif bir rol alırsa 
onu haysiyetsiz bir gazete ola· 
rak telakki etmeli ve derhal 
kapatmahdır. 

Siyaseten ounn vaziyeti çok 
mD~kü:dü. Diyet meclisi Prus· 
yaoın arzusuna roğmen Avus
turya tarafından ihya olunrnut· 
tu. Fraokfortfa bir Pru ya mu
rahhasının mevcudiyeti onun 
zı (etinin bir delili idi. O, ora
ya, Avusturyaya karıı, hakika
ten halisane niyetlerle dolu o· 
larak gitmişti •. Diyet meclisine 
arzedilmeden ünce iki büyük 
devlet tarafından biltün ehem
miyetli meseleler milnakata e· 
dilmiş olduğu halda kendisine 
1848 den evvelki siyaseti takip 
etmeıi tebliğ olunmuıtur. Ma· 

mafib Bismarck ~vusturynnın 
artık bu niyette olmadığım he· 
men anlayıvermişti. Berlinde o 
kadar mertcesine müdafaa et 
tiği Avusturya artık mevcut 
drğildi. Sıcak ve sadık bir 
dod bulacağını umarak müte· 
kebbir bir düşmanla karşılaı · 
mıştır. 

Schwarzenberg Prusyayı kur-
tarmıştı, fakat onun burunun• 
kırmak Diyetini de besliyordu. 
O Diyet meclisini daimi suret
te Avusturyanın faikiyf'tini İ!l
bat eden bir vasıta olarak kul· 
lanmak istiyordu ve Pru!lya, 
Bavarya veya Sak'lonya gibi 
vassnl bir devlet haline girme· 
yi kabul etmedikçe memnun 
otmayacaktı. Pru~ya bir düşti~ 

vaziyeti ıcle b•ılunduğn için bu 
iş imkansız d:ı değildi. 

Şüphesiz bu p1aınn tatbik sa• 
ha•ı Fran\ı fort diyeli idi. 
Prusyanıo burada gcuç ve tec· 
rübe edilmemiş bir adam tara
fından temsil olunma ı fevkal' -
ade bir fırsat gibi gCSrl' nüyordu. 
Kont Thun ve hıılefleri Prus· 
yanm ·Avusturya ile ayni dere
cede bir devlet olrnadığını gös
termek için bütün vasıtaları 

kullandılar. Mücadeleyi sowete 
içine intikal ettirdiler, ve dip
lomatların her zaman yaptakla· 
rı gibi, içtimai münasebatın 

zahiri şekillerini siyasi netice
ler elde etmek için bir vasıta 
olarak kullandılar. Bu sabada 
Bismark onlarla karşılaşmağa 
muktedirdi. 

Thun, Diyet mecliaioin reisi 
sıfatiyle, diğerlerinin mlina\. a
şa ya cesaret edemedikleri ,ir 
takım jmtiyazlar talep ed;yordu. -
Kız talebenin 

Askeri ehliyetnameleri 
Maarif VekAleti, mekteplerde 

okuyan kız talebenin askeri 
ebliyetnameleri hakkında teş· 
kilatına bir tamim yapmıştır. Bu 
tamime göre, kız talebelere, 
Erkeklere verilen ehliyetoa· 
meler gibi ayrıca bir vesika 
verilmiyecek, askerlik dersleri
nio kızlara mahsus yedi ve se• 
kiziaci sınıf programlarını biti· 
renlerin diplomalarma "orta as
keri ebliyetoamenin temin etti· 
ği hakkı kazanmıştır.,, kaydı 
konulacak ve dokuzuncu, onun-
cu sınıf programlarını bitiren 
kızların diplomalarına da asker· 
lık der.alerinio onuncu sınıf pro· 
gramına kadar ders gördük!e· 
rioe dair mefruhat verilecektir. 1 

Bir boğulma vakaıs1 
18 yaşında Mehmet Yıl
dız su bendinde boğuldu 

Su işlerinin Zeytin köy civa
rındaki ıu bendinde çalışan ve 
aslan Burdurlu olup bir sene· 
den beri Aydında bulunan Ah· 
met oğlu Mehmet Yıldaz adın· 
da 18 yaşında bir genç, evvel· 
ki gün yıkanmak üzere girdıği 
270 santim deri~liğindeki ıu 
bendinde boğulmuştur. 

Adliyemiz işe el koymuştur. 

T bkikata devam edilmektedir. 

A.TDIN 

DYO] 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU(';U 

1648 m. 182 Kc"' 120 Kw. 
T . A. Q. 19,74 m. 15195 

Kcn. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m 946S Kes 

CUMA 1915139 
12.30 Pro~ram 
12.35 Türk müziki - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajan! ve meteoroloji hebe ı leri. 
13.15-14 Müzik (Karııık prog· 

ram · Pl.) 
18.30 P t ogram 
18.35 Müzik (Operet müziği 

-Pl.) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl he· 

yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji heberleri. 

20.15 19 Mayıs Milli bayra
mına ait hususi program Musa· 
habe1 Şiir ve Muzik. 

2115 Esham, tahvilat, kambi
yo - nukut ve Ziraat borsası (fi 
yat) 

21.25 N~şeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Riyueti Cum· 

bur Filarmooik Orkestrası · Şef: 

H. F. Anlar) 
Ncseli müzik : 

1 - K. M v weber -Oberon 
uvertürü 

2 - D. F. E. Auber La Mu
ette de P .ırtici, uvertür 

3 - Franz Scbuht:rt ·Rosa· 
munde, l.ci ve 2ci balet müziği. 

4 - Aime Maillart -Les Ora· 
gons de Vi lards, uvertürü 

5 - A. Thomas : Mignon ope
rası uvertürü 

6 - J. Strauss • Wein weib 
uod Gesaog, 

22.30 Müzik (Opera P.ryaları 
·Pi.) 

23.00 Son ajans heLerleri ve 
yarınki program . 

23.45 24 Müzik (Cazbaud 
·PL) 

CUMARTESi 20/5/939 
13.30 Program. 
13.35 Müzik (Bir konser· PJ.) 
14 00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği. 
1 - Nişaburek peşrevi. 
2 - Ziya paşanın nişaburek 

semaisi; (Ey gül ne acap). 
3 - Ziya paşanın nişaburek 

semaisi: (Bin zeban söylersin). 
4 - Fahire Fcrsan: Kemençe 

taksimi. 
5 - Ahmet Ras· min Rast 

şarkısı: ( Bir göıılüme bir hali 
perişanıma bak.) 

6 - Ali Rifat heyin nişabu
rek şarkrnı : (Meyledip bir). 

7 - Nişauur k saz semaisi. 
14 40 Nü1ik ( Ne,di pla lar -

Pi. ) 
15.30 Milli küme müsabaka· 

lan (19 M-4yıs stadmdao naklen) 
17 30 Program. 
17.35 Mlizik (Dans saati.) 

18.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
19.00 Konuşma ( Dış politika 

hadiseleri). 
1 - Cemil beyin kürdilihi

cazkar peşrevi. 
2 - Boğosun kürdilihicazkar 

ıarkı: ( Giıl er açmış bülbül ol
muş bir kar ar). 

3 - Şeseddin Ziyanın knrdi
hicazkar şarkı: ( Güvenme hüs
nüne). 

: 
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Aydınsporla Tiresporun Tire 
sahasınd::tki muk.:rrer maç., her 
iki memleket balkı tarafından 

büyük bir alaka ile bekleniyor. 
Saat 15,30 da Tire sahası, 

bu büyük alakanın gözle görl· 
lebilir vaziyetini kendisine top
lamış oluyor. 

Saha artık on kişi biie kabul 
edemiyecek kadar dolu.. Temiz 
güzel ve kaza sahaları ıçiode 

oldukça göze çarpan bir husu• 
siyet gösteriyor. 

Maç 16 da başladı.. Her iki 
takım mukabil hlicumlarla birb'r
lerine hüküm edebildiler. Tire 
takımı Bayınırdan takviyeli idi. 

Çok samimi bir hava içinde 
ve· ıevgi iıhariyle başlıyan maç, 
sona kadar böyle devam etti 
ve Aydın lehine 8-2 ile neti
celendi. Maçtan daha çok bek
lenen, her iki memleket çocuk· 
tarının tanışıp anlaşması ve ha· 
zırlanan fırsat içinde !evişmesi 
idi ki bu da kendisini en bariz 
hatlarla göstermit oldu. 

-« 
Gni treni Tireden 19.5 de 

kalkacak .. Fakat bunu Aydınlı· 
lara dinletmek ne milmkün?. 
Daha saat 17 olmadan keqif 
bir Aydınlı ve Tireli kalabahğı 

istasyona giden caddeyi doldu
rup taşır ıyordu. Tabii birbirinin 
istıHyona gittiğhi gören kiiçük 
büyük her kts bir an evvel yer 
kapmak gaygısiyle yekdiğerinin 
peşine takılmış, hatta yürüyüş 

bir anda koşuı vaziyetini bile 
göstermişti. 

-« 
Saat19 za doğru trendeki yoku 

kalabalığı ile istac;yondaki uğur· 
layıcılatın teşkil ettiği' kalaba
lık, hemen hemen yekdiğerile 
muvazene temin ediyordu. 

Yeni tanışanların el sıkma· 
ları, görüşmeler, nevale hazır
lığı, diğer taraftan henüz yer 
bulamıyanların, " keşke biz de 
erken gelseydik ! ,, ha\indeki 

--

4 - Selahaddin Pınarın kür-
kilhica .zkar şarkı: (Ne gelen var). 

5 - Kemal Niyazi Seyhan: 
(Kemençe taksimi). 

6 - Artakinin 'kürdilihicaz· 
kar şar.şı: (Ay dalgalanırken). 

7 - Vasilin kürdilihicazkar 
saz semaisi. 

8 - Dedenin uşşak şarkısı: 

(Ağlatırlar güldürürler). 
9 - Hicaz türkü: ( Sürmeli

min gözlerine). 

10 - Gerdaniye türkO: ( Ey 
serenler !erenler). 

20.00 Memleket ., at ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Müzik ( W ertber ). 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo - nukut ve Ziraat borsası 
(fiyat) 

21.25 Neşeli plaklar R. 
21.30 Müzik (Küçük or estra 

- Şef: Necip Aşkın) 
1 - Keler Bela - Kelebek 

avı - Balet müziği. 
2 - Heuberger · Şarkta süi-

tinden .. Rakseden kızlar 
3 Niemann • Vals bbston 
22.00 Haftalık posta kutusu 
22.30 Müzik (Balet müziği· Pi ) 
23.00 Son ajans haberleri ve 

yarınki program. 
23.15 24 Müzik (Cazbaod-PI) 

kendi kendilerine teessüfleri 
biribirine karışıyor ve bu saatte 
istasyon akşamın ilk ışıkları al• 
tanda hafif bir mahmurlukla sil· 
zülür gıbi kah sakin ve kah 
vavelyalı anlar yaşıyor. 

Çalman son kampana üzerine 
trenin balkon ve pençer leri 
tıkl ım tıklım Aydınlı ile dolu. 

Mendiller çıkarılıyor. İstasyon· 
da da buna mukabele eden bir 
hazırlık var. Tire bandosu, mu
vaffa}< bir parça ile istasyonda 
ürperişler yaratıyor. 

Keskin ve uzun bir diidülcbn 
ıonı a, kasabada kim9eyi bırak· 
mamışcasına kendisine toplıyan 
istasyonun iki tarafı boyunca 
trenimiz, Tirel lerio teskH ettik· 
leri iki kesif insan kitlesi ara· 
sından yavaş yavaş ayrılıyor .. 
Mendiller sallanıyor mütekabil 
sevgi ve bağlılık izhar ediliyor. 

10 dakika kadar sonra, hafif 
yamaçlar arkasından görünen 
bembeyaz Tire minareleri, tren· 
dekilere, Tirelilerin son selam· 
larmı yollar gibi belirip silini· 
yor ... 

Trenimiz, art.ık kendi alemi· 
ne gömüldü. fçeride her fey 
hazır.. Bizde sevahat demek, 
bıraz da rakı demek olduğun
bu saatta derhal her kö,ede 
şişeli bir gurup görmemek 
memkün degil.. 

Bir;\z sonra trendeki şişeli bu 
gurupların kendilerinin değil de. 
şimendüferin ÇQk, hem de pek 
çok sallandığından şikayet et
tiklerini görürsünüz .. 

Artık her köşede avdet 
azimetten çok farklı haller 
gösteriyor •. 

Derin bir neşe yerine bazı 
köşelerin derin bir uykuya dal· 
dığ nı fark edersiniz. Bun;ı mu
kabil diğer bazı yerler şi,elerio 
tesiriyle olacak, bir kompartı
mana hüküm edercesine neşe 
içine gömülüyor .. 

Biz, bu hal içinde, uzun za
man yol alıyoruz .• Artık dışarı· 
nın karanlığı, bizi yine uzun 
zaman nerelere geldiğimizden 

haber iz bı rakırken, saatin 23 ü 
gfçmesi her kafada Aydına 
yaklaştığımız kanaatini uyandı
rıyor. 

Ve çok geçmeden uzun bir 
düdük üzerine pencelere çevri· 
len gözler(Aydın) ışıklarile par· 
lıyor.. Anliyoruz ki Tire, çok 
uzaklarda kalmıştır. 

* 
Gecenin ileri saati Aydınlı 

gezicilere yorgun bir ninni söy
lerken kapnoan gözler gezi ha
tıralarına bir müddet geçit res
mi yaptırıyor. 

SON 
Enver Demiray 

·•• • • ·~·•~ +•••A••••A 
~ Ge:çttkt~ ibtiyarhğa sağ· ~ 
~ lık saklamalıdır . ~ 
"+••~·~ Y+•vv+v~ 
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19 MAVIS 
ATATÜRK GÜNÜ 

Spor ve gençlik bayramı programı 
UMUMI ESASLAR 

1 - 19 Mayıs 939 cuma günü Aydının Atatürk günü spor 
ve gençlik bayramıdır. 

Bu günün bu yıl da daha canlı, hareketli renkli ve manalı 
kutlulanması için bütün halkımızın timdiden gereken ha:ıırlıkları 
yapmaları ve vaktinde tamamlamaları yurt ve inkilipseverlikle · 
rinden beklenir. 

2 - 19 Mayıs 939 cuma günü sabahtan itibaren biltiln res
mi daireler, mektepler, müesaeseler, kurumlar, mağaza, dükkin 
ve evler bayrak ve yeşilliklerle süslenecek gecede tenvir edile· 
cektir. 

3 - Alan ve caddeler kısa söz levhalarla, mağaza vitrinleri 
ve nakil vastaları da günün manasını tebarüz ettirir bir şekilde 
ıüslenecektir. 

4 - Spor nlanı bayrak ve kısa söz levhalarile tezyin edile
celr,Türk bayrağı gönderinin yanına talımatına tevfikan parti 
bayrakları da çekilecektir. " 

PROGRAM 
GÜNDÜZ: 

1 - Saat 10 da Halkevinde resim sergisi açılma merasimi 
yapılacaktır. Bu merasim i'tiklil martiyle batlayacak, ar ıubesi 
başkanının bir söylevile açılacaktır. 

2 - Saat 13,15 de sanat ve orta okul talebeleriyle törene 
iştink edt-cek sporcular Gazi paıa okulu ününde toplanmış bu· 
lunacaklardır. (Saat 12,30 da Askeri muzika sanat, Halkevi mu· 
ıikası da orta mektebe giderek talebeyi getireceklerdir.) 

3 - Saat 13,30 da okullarla ıpor bölgesi ve Halkevi spor 
ıubesi adına cumhuriyet alanmdak anıta çelenk konacakbr. 

4 - Saat 14 de okul talebelerile sporculardan teşekkül 
edecek alay önl"inde bando olduğu halde belediye caddesinden 
spor alan•na giderek yerlerini alacaklardır. 

5 - Saat tam 14,20 de Vali ve parti hatkanı beraberlerinde 
Komutan, Belf'diye ve Halkevi reisleri, kilittir direkt6rü olduğu 
halde alana geleceklerdir. Geldikleri (ti) işaretiyle haber verile· 
cek talebe ve Pporcular hazırol vaziyeti alacaklardır. Heyet mek
tep talebeleriyle sporcuları tt"ftiş ederek selamlıyacaklar ve hu· 
ıusi mevkilerini alacaklardır. 

6 - Bundan sonra merasim haf komi•eri tarafından verile· 
cek işaretle bando istiklil marıını çalacak direğe Türk bayrağı 
çekilecektir. 

7 - Bayrak çekme töreninden sonra, tören başkanı ve bir 
sporcu tarafından iki söylev verilecektir. (Söylevler en çok onar 
dakika silrecektir) _ 

8 - Söylevlerden sonra talebe ve sporcular geçit resmi ~ya
pacaklardır. 

9 - Geçit resminden sonra talebe gCSsterileri başlayacaktır. 
Evveli luzlar, sonra erkek taleber cimnastik hareketleri yap't· ! 
caklardır. 

10 - Talebe gösterilerinden sonra sporcuların aşağıdaki 
müsabakaları baılayacaktır, 

A : 50 metre sürat koşusu Kızlar arasında 

B : 100 metre sürat koşuşu Sanat okulu talebeleri arasın. 
C : 75 metre sürat koşusu Ortaokul talebeleri arasıoda 
Ç : Bayrak yarıfı 
D : 4 X 100 )>ayrak yarışı 
E : Bayrak yarışı 

Kızlar arasında 

Sanat okulu talebeleri arasında 
' Ortaokul talebeleri arasında 

11 - Atletizm müsabakaları bat hakemi Adem Celil :Gün
gördür. Diğer hakemler spor tğitmeni Mustafa ibre, futfol ·ajanı 
Vasfi Çatal, ve baş hakemin seçeceği arkadaşlarıdır. 

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

13 - Müsakalardan sonra vali ve parti başkanı tarafından 
o günkü müsabakada kazananlarla Halkevi bisiklet yarışını ka
zananlara mükafatları dağıtılarak törene son verilecektirl 

14 - Müsabaka ve mükafat dağıtma resminden sonra mek
tep talebeleri ve sporculardan mürekkep bir grup şehitler anı· 

tına çelenk koyacaklar ve hastaneye giderek gençlik namına ha· 
hr soracaklardır. 

15 Bu programın tatbikine emniyet müdürü Ekrem Sokullu 
memurdur. Celil Güngör, Vasfi Çatal ve Mustafa İbre kendisine 
yardım edeceklerdir. 

GECE: 

16 - Saat 18 de Hoparlor neşriyatı rapılacaktır. 

A : Saat 18 Atatürkün nutkundan bir parça okunacaktır. 
18.15 . Halk evi spor ıubesi tarafından bir konferanı 
18.45 Spor bölgesi tarafından bir konferans 
19.15 Komik konseri 

17 - Saat 20 den itibaren talebe ve sporcular fener alay 
lan tertip edecek, Parti, Belediye, Hava. kurumu önlcrind• mu• 
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Teıı·dede Hidisesi 
Mehmet Gökmenin tıbbıadliye sevkine karar verildi 

Dünkü nüsadan deoam 
Fakat mademk; otomobil .. 

de ben vardım .. Ve tabancanın 
da benim olduğunu söyl-:dim. 
O halde Hüseyini ben vurdum. 
Demiş ve hakimin: 
- Öyle mi 1 O halde niçin 

vurdun ıualine: 
- Bilmiyorum ki .. 
Cevabını vermiştir: ve itirafıoı 

sonradan hatır tadığını söyliye· 
rek şaşkınlık göstermiş o 
gece çok ıarhoı olduğunu ilive 
etmiştir. 

Bundan sonra vakaya bizzat 
ıabit olan şoför muavini Meh
met Doygunun şahadetine mü-
racat edilerek kendisine: 

- Maznun Mehmedi tanıyor 
mısın? 

Suali soruldu. 23 yaşlarında 
olan ölü Hüseyinio muavini bu 
suale: 

racaat edildi. Etem, rörüşlerini 
şöyle anlatb : 

- Edilen telefon Ozerine 
vaka mahalline gittiğimde; bir 
polisle iki bekçinin ve bu şo
för muavininin vaka mahalline 
30 adım uzakta bulunduklarını 
gördüm. Kendileri bana, ileride 
aRğa doğru yan ielmit iç ve 
dış elektrikleri yanan bir oto
mobili gcbterdiler .. Oraya doğ· 
ru yilrüdilk. Otomobilin evveli 
Şoför mahalline bir göz rezdir
dik .. Şoför, direksiyonun altına 
doğru kayar vaziyette ve başı 
arkaya dayalı olduğu halde 
sessiz duruyordu. Kalbini ve 
nabzını yokladım.. Çok hafif 
atıyordu. Onu geldiğim otomo· 
bille hastahaneye gönderdim. 
İç tarafa baktığım zamao, bu· 
rada da meçhul bir ıahıs ayak-

- " Tanımıyorum 1 ., cevabını k ları otomobilin saiJnda olma 
verdi. Kendisinden vakanın na- 6zere, paspasın üzerine uzan-
ııl olduğunu anlatmuı istenildi mışb.. Boyuna' birin küfüler 
anlattı : · · ediyordu. 

- O gece, Saat 11 raddelein Reis bundan sonra muavine: 
deydi.'.Ben belediyenin kantar dai _ Poki .. ıoför Hüseyinle maz· 
resi ödünde taksidelduruyordum. d k d l · Dun arasın a va a an evve 
Ustam olan şoför maktul Hll· hiç bir niza olmuımuydu. Bir· 
seyin de dondurmAcı Süleyma· birJerino bir ıeyler ıöylemiıler· 
nın dükkanı önündeydi. ( Maz· miydi. 
ounu göstererek) bu efendide - Hayar. Yalnız bir defa 
bu saatte fotoğrafçı 'Fahrinin Mehmet teğmen Hüıeyne "ıür" 
8n0ndt-n geliyordu. Otomobil emrini verdi. HOseyiode silrdü. 
isteyip istemediğini sordum. Başka bir şey olmadı .. 
lıtediR-ini 88ylemesi l\zeric~ us- _ Hns~yin vurulduktan son· 
tam Hüseyine seslendim. Kofa• ra sana hiç bir ıey söylemedi-
rak geldi ve bu efencli otomo- mi? 
bile bindi biz de yerimize geçtik• 

d .. · • - Evet.. Yalnız bana hak-
Kendi~ine nereye gi ecegıoı 

kını balil et Mehmet kardeşim,, 
sordufc. Telli d~de yolunda ge· 
zeceğini söyledi. Çektik.. Telli diyebildi .• 

Jandarma başçavuşu Eteme 
dede karşısındaki kahveler hi. dönlUdüğünde Ettm devamla: 
zasına gelince Mehmet Gökmenin _ Mazoun Mebmede vaka 
yaka düğmelerini çözdüğünü gö · mabalinde sorduğum suallere 
rünce oradan sıeldiğimiz tar2fa, ce~an alamadım.. Ona buraya 
g eriye döndükdi ki · Muğlalı "' k nasıl geldiğini, hu va ayı ne-
Söleymanın bahçesi hizasına O b 
geldik gelmedik, içeriden bir ıuretle yaptığını ıordum. 0

-

silih patladı .. Tam bu esnada yuna knfrediyor bana cevap 
vermiyordu. 

ustam Hüsey\nin haşanın düı- - Çokmu sarhoştu ? 
tüğünil ve oracığa yığıldığını - Ayağa kaldırmak istedik 
hiı!ettim. Arkama dönerek 1 K d' muvaffak olamadık.. en ı-
(maznunu gösterri) buna: sını dıtarıye çıkardığımızda 

- Ne yapıyorsun 1 yine paspası üstünde namlusu 
Dedim. Oda tabancayı hemen yukarı doğru çekilmiı alete 
bana çevirerek: ahzır vaziyette bir tabanca ile 

- Ulan sen demi vardın? boş bir fişek kovanı bulduk .Son 
Diye bağırdı .. Tam bu esnada ra kendisini otomobile bindirdik. 
otomobil kuiğe çıkarak orada· Jaüdarmaya getirdikse de uğraş· 
ki tarampola yan yattı. Bende, malarımıza rağmen, o gece ifa-
açılan kapıdan fırladım. Kaç· de alamadık. Sabahı da vaziye· 
tım. Kozdibi tarafına gelince ti adliyeye bildirdik .. 
imdat istedim. Oradan jandar- Adli tahkikat hakkında müd-
maya telefon ettik. 1 çeyrek son- deiumuminin izahatı dinlendi. 
ra Jandarm başçavuşu Etem Ve bilahare maznun mevkiin· 
38 numaralı otomobille geldi.. den ara sıra gösterdiği asabi 
Vakayı anlattık.,, buhranlar içinde şahitleri dinler 

Bundan sonra Jandarma ba,- gibi görünen maznun ~Mehmet 
çavuşu Etemin görüşlerine mü- Gökmene reis şu suali sordu: 

zikalar ç.ılacak talebe ve sporcular eğlenecek ve milli oyunlar 
tertip olunacı.lkbr. 

18 - Saat 21 de Halkevi salonunda bir müsamere verile· 

cektir. 
A : lstildil marşı. 
B : Ant 
C : Müzik konseri. 

Piyes temsil kolu. E : Fermanlı Deli hazretleri 
D ; Onuncu Yıl marşı. 
Müsamere kartları 18 Mayıs 939 tarihinde parti ocakları ve 

Halkevi bilrosunda dağıdılacaktır. 
19 - Bu proğram davetiye yerinedir. Bütün yuatdaılar, ser

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

. }9 May11 proiram komiteıi 

- Oğlum Mehmet.. Şahitle· 
rin ıahadetine kartı diyecek 
bir feyin varmıdır? Bak bunlar 
ıenin şoför Hüseyioi tabanca 
ile öldürdüğüaü ve muavin 
Mehmedi de tehdit ettiğini söy• 
leyorlar, 

Maznun çok sakin bir 1 tavır· 
la ve hafif bir sesle başını kal 
dırarak mırıldandı: 

- Hahrhyamıyorum reiıbeyJ 
Bilihare maznunun avukatı 

Şevket dinlenildi.O. Şevket,Meh .. 
medio bu fiili bir cinneti muvakkatc 
anında işlediğini ve kendisinde 
elcia bir akıl hastalığı mevcut 
olduğunu ve hatti mahkemede" 
bazı hallerinin de bu zafiyetin 
müeyyedesi olduğunu ileri süre· 
rek kendisinin !.:ir akıl dokto
runa gösterilmesini istedi.. 

Bunun tizerine suçtu Mehmet 
G5kmene hakJm tarafından avu• 
kat.nın iddiasına nazaran k~n-
disinin bir akıl hasta'ığa içinde 
bulunup bulunmadığını ve bazı 

ahvalde asabi buhranlar geçirip 
geçirmediğtai sordu. 

Maznunda cevaben: 
- Evet bende biraz · ıinir 

bastaliğı vard1r. Kızdığım za· 
man ellerim ayaklarım titrer. 

- Peki, sen de avukatın gibi 
bir asabiye doktoru tarafından 
muayeneni iıtermiıin? Seni bir 
asabiye mutahbaıı muayene et· 
ıinmi? 

- Etsin .. 
Maznunun bu isteğinden son .. 

ra müddei umumi mütalaasını 
serdederek : 

Maznun Mebmed hldisye te
kaddüm eden anları hatırla
maktadır. Hidisenin akebind~
de bazı ıuur halleri göstermiş
tir. Sabaha kadar konuşmama
sı ve ifade verememesi sebebi
ne gelince : bu da içtiği alkolün 
teıiriledir. İhzari tahkikatta ver
diği ifedeye nazaran kenisi fazla 
miktarda içki kullanan bir genç 
değildir. 

Bir teessür duyabilir. Bu te
essür hiç bir zaman kendi an
latmıı olduğu bünye ve ken· 
dinde görillen ruhi vaziyetlere 
nazaran bir cinneti muvakata 
derecesine gelemez. ( Deuam 
ederek ) sebep basittir. Kendi· 
ıinin, O gece sivil geyinmesin
de, tabancasını yanına almasın
da ve bilabara rakı masasına 
oturmasında bir maksadı ınah· 
sus biuedilmektedir. Sarho~lu
ğun da ihtiyari olduguna naza· 
ran maznunun bu halleri fUU

ridir. Binaenaleyh karar veril· 
mek üzere J celsenin tatilini iı-

~ 

terim .. l ., 
Demiş ve bunun üzerine he· 

yeti hakime karar vermek llze· 
re celseyi 40 dakika tadil et
miştir. 40 dakika sonunda yer· 
terini alan heyeti hakime, zabıt 
katibinden kararın okunmasını 
istemiştir. 

Bu karar hulasa olarak, meı
ki'ir cürmün m~şbud cürümler 
arasından alınarak ahkimı~umu· 
miye meyanına konulma11 ve 
kesilen tevkif müzekkeresinin 
ibkası il~ maznun Mebmedin 
rapor almak ve bilahara mah
kemesine devam edilmek üzere 
tıbbiadliye sevkini derpiı et
mektedir. 

Bu karara göre mainun Meh
med, Tıbbiadliye sevkedile
cek ve ahkim umumiye meya
nında olmak üzere mahkeme 
edilecektir. 

·SON 
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Gramofon Plak 
------ - ----

Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ·ve Polydor 

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

siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul 
Beıımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııtır 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

SOFÖR 
.a 

Ehliyet veaikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. • 

C. H. P. Baaıme•i 

•••••••••••••••••••• 

-- - ---

il 
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1 HALKEVi 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Maayene rGnl 

.. 

ırz SWt.. E 2 

Saat 

J-4 
4-S 

2-5 
J - 4 

4-S 

s - ' 

.. - s 

2 - 5 
3-4 

Doktor arkada,ımızın adı 

Operatar Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatalıkları mut•han111) 

Operat6r Nuri Erkaa 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Göz haatabkları mutaba11111) 

Doktor Muhsin 
(I~ haatalıkları mutahau111) 

Doktor ŞeYket Kırbq 
<intani baıtalıklar mutaba .. 111) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadın baıtahkları mutahaHııı) 

Doktor Naflı Yazgan 
Doktor Hal1l G8ıaydıa 

ifJi'S'~~~~~~~~··cQ<!'~~ 

f! Doktor Şevket Kırbaş (3 
~ ~ • Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve N 
f 

8. hııanıa eYine aakletmiftir. 
hutal"'fltH her g6n saat yediden ıekize. kadar ye 

M~y=~!:::~~~==~::t m:::!:=: mkat 1ı lif eden ıonr ıaat llçten altıya kadar kabul eder. idrar, DJ 
kan, halganı, maddei gaita Ye lıe" ttlrlO ta1ılillb icra r. 

~J eder. Veremli!erde fennin en son tedaviıi olan Pinomo. J 
=-.~;~:.!.:.!:.~:~:.::.:.:;~~ ••. ~ • .,.:~!:.§! 1 iti"";... .'rt ~~~.Md~ı;;;dl!~~ı>Uiıt .... ~~ 
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Süleyman Gezer-Osman Sezginer ,. .. 
Gazete Kitap Evi 1 

• Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 
Kitabın adı Yazan Fiyatı .. 

Karikat8r albUmD Cenı;t' Nııdir 100 1 
Bir avuç saçma Refik Halit 60 a 
fnıan ve Totaliter DeYI. Galip Kemııli 50 .. 
AtatBrk için lsmail Habip 75 • 
Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju SO it 
Gramer denleri Mitad s~dul1a1ı Sander SO a 

1 Fransa tarihi Cilt 1- 2 H. Cahit 100 it 
1 fngiltere tarihi Cilt 1-2 " 125 • 
• Atalar sazn Sadi G. Kınmlı 50 a 
8 Adabı muaşeret Snhev1A Muzıtffer SO a 
411 Adabı mu~şeret Mnhittin Dakıhç 30 • 

Riza Tevfik R. Gö~ .. ıp Arkın 60 • 
• Terc6me nasıl yapılır Mitat Cemal 25 .. 
• Bu kitapları Avdında Süleyman Gf!zer. o~ID1'D Sezginer ~ 
e Gazde kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıter taab· a 
ti b11~ın g8nderilir. • 

t • OOJUOOOOO•we•oowvv•OWOUWOW 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Kalfa lr 6y0nde DDzalan mev• 
kiinde şarkan bacı yusuf oğlu 
Ahmed •İmalen hrik garben 
elmacı Ahmed cenuhen bacı f s
mail oğlu zeytinliği ile çevrili 
çuhacı haçatordan metrllk 15 
ağaçlı zeytinlik ve bıJndan bat· 
ka muhtelif yerlerde 20 ıak 

ıetinde yine Ağoptan· metruken 

hazineye geçtiği bazintee bu 
yerlerin tapuca kaydı olmadı
ğından ve bazinecede bilm6za-
1ede kUçOk Abmede utaldıjıa· 

1 

dan gazete ile ilan tarihinden 
11 gnn sonra mahalline memur 
g<Snderileektir .ı 

Sözil geçen taşıtsızlarda bir 
aynı hak veya mnlkiyet iddiasın
da bulunanlar varsa yerinde 
bulunacak memura' veyahutta 
o güne kadar 1266 fiş numasi· 
le müracaatları ilin olunur. 

1346 

r·-- Ab(.'IUe ıeraiti ........ , 
1 Yıllıtı her yer için 6 Hra. J 
l Alb ayhtı 3 liradır. ı 
ı idare yeri: Aydıod3 C. H. ! 
ı . . f P. Buımevı. f 
1 ıueteye alt yaıular için 1 
i ya11 itleri müdtlrlütüne, liAn· 1 
1 lar için idare müdürlüğüue ! 
ı . .=.c:-... ~.!~!1.."!~!~!~ ....... ,. .. J 


