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Ankara gençliği, Atatürke ve Milli 
Şefe büyük tezahüratla saygı ve 

bağlılık gösterdiler 
tan yurtta gençlik ve Spor 
bayramını açtı. Bu nutku genç 
bir mektepli kızın hitabeıi ta
kibeetti. Ve bundan sonra bUtün 
gençlik Uç defa " Saiol " 
diye bağırmak suretiyle MILLf 
ŞEFE kar,ı ıeref tczabürabnda 
bulunmUflardar. Yine bOtiln 
geçlerin ıCSylediji "Dağ batını 
duman almıı,, marıınden ıonra 
ıpor hareketleri yapdmıstır. 
Merasimin sonlarına dotru MlL-

1 
LJ ŞEF gelişinde olduğu gibi 
aynı tezabilrat ile uğurlanmış• 
lar ve beyram geç vakte kadar 

1 

devam ·ctmittir. 
Merasimin devamı mOddetin· 

ce Tilrkkuf•ına mensup tayya-
1 yarecilerimiz ve plln6rlerimiz 

,ehir Ozerinde dcvamh uçuılar 
ya pm1şlardr. 

Türk -Fransız ittifakı 
lskenderon meselesinin hallinden 

sonra imzalanacak 
Paris 20 - Hariciye encUmeni reiıi Deranje, Parlamentoda 

Ttırk • lngiliz anlatma11ndan babsetmit ve lıkenderon meaelesl 
halledilir edilmez Türkiye - Fransa ara11nda da bir pakt imzala-
nacağını r&ylemittir. a.a. 

YUNAN KIRALININ TEFTiŞLERi 
Kral Jorj Trakyada hudut ileri karakollarını gezdi 

Edirne 20 - Yunan Kralı 
Jorj Trakyadaki tefti~lerine de· 
vam etmektedir. 

Kral fıkeçe ve Dimetoka mın
takalarını gezerek Tipon ve 
Lorostan geçmiş ve budud ileri 
karakollarını teftiş ettikden 
sonra Türk topraklarına ıeç• 

mit ve Trakya umumt mil
fettiıi General Kazım Dirile, 
Edirne kolordu kamutanı ve 

Yunan konaolosu tarafınden kar· 
tılanmışbr. 

Kral Jorj Tdrk Heri karakol 
müfrezel~rini de teftit etmiş ve 
umumi mllfettit ile vagonunda 
15 dakika kadar çok ıamimi 
g5rilşmede bulunmuştur. 

Kral Jorj Türk toprakların• 
dan çıkarak Karaağac mllselle-
aini geçmiş •e Yunan - Bulgar 
hududundaki karakolları da tef
tiş ettikten sonra ıarki Make-
donyaya gitmiıtir. a.a. 

Sayı11 ı 100 Para 

Spor 
bayramı gecesinde 

~-

Halkevimizde bir tem
sil verildi 

E•vvclki gOn Halkevimiz tem· 
ıil kolu tarafından 19 Mayıı 
Spor ve gençlik bayramı miln•· 
1ebetiyle Halkevimiz salonunda 
bir mllsamere verilmit ve bu 
m&ıımere de ( F ermanh Deli 
hazretleri) temıil edilmiıtir. 

Müsamerede bine yakın seyir· 
ci bulunmut ve piyes, baıından 
ıonuna kadar bftyllk bir muvaf • 
fakiyetle temsil edilmittir. Duy· 
duiumuza g6re, temsil kolumuz 
(Fermanlı Deli hazretleri) piye• 
ıinl pek yakın da tekrar edecek 

tlr. 

19 MAYIS B. Çemberlayn 
.. .. ,.. . 

Avam Kamarasındaki beyanatında 

. ·;mnastik hareketlerinden bir enstanie 
Erkek talPbelerın J yük bir kalabalık ve saat' ar· 

berJii heyecanlar için~e kbekl:·ı ca olmak üzer e seyrdm~kten 
liyen bu gruplardan blf ısmı kendini alllmadı 
toplamıı bulunuyordu. Aydın Halkevi~~e. ilk .. ~ı. ~a 

Resim ser~isinin aç.tlm.a mc· açılan ruim sergısıntn.! u~ı~ın 
raıimine Milli marıımır.la baş- füıtünde bir al&l: a gordügunü 
landı ve bunu lıbayunır. Özde- kayt ve işaret etmek yerinde .. olur. 
mir Gündnyın veciz bir açıı Reaim sergisini? açı1m~ torc· 

ni eaoasıoda ıebır, evelkı saat· 
söylevi takip etti. • b k b. 

lıbayımır. sözlcrind~, tiirk mıl· lere nazaran daha üyli ır 
l k r'ı beyce an irinde 19 Mayıs Sp. o.r 

letinin estetik ıanat ara 8 
T d d 

Olan Çok kuvetli zevk ve te· bayramı ıaatlarını intizar a ı ı. 
!oDU ı hıel ıaJfada 

may\illcrinden babıtUikten ıon· 
K 

-, b l . d• Spor hareketlerinden bir diğer ıörünüı 
ı.ı ta • e erın ~ 
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19 WAYIS 

Bat tarafı birinci aahlfedc 

Merasime hazırlık: 
Program mucibince ıaat 13, 15 

de orta ve ıanat okulları, Ay: 
dın•por kuliibll ve bisikletlilcrı 
6nlerinde askeri mOzika olduğu 
halde toplandıkları Gazipaşa 
okulundan hareketle ~por ıaba
ıına doğru yiiriimUğe baıladılar. 

Bilyllk bir enerji kütlesi olau 
bu grup g~çtikleri yerden btı-

ük bir hıılk kalabalığını da 
tuvvetli bir irade halinde peş• 
lerinden muasim mahalline sü· 
rilklOyor. Kesif bir halk kafıle: 
. bnyuk bir neşe ve kuvvetlı 

:,;, hareket halinde gittikçe bll-
yllven bir çığ halini alıyordu.: 

B ıyük bir yvrtdat ekıerıyeıi 
daha ağle yemeğindt:n bile çok 
evvel Avdınıpor sahasında top· 
lanmTt bulunuyordu. 

Halk, mekt .. pler, spor ve 

Nutuklardan sonrn, 

Jimna dik giyin işiyle oldukla· 
rı halde 6nde sonat ortada or· 
taok l talebt leri onların arka
sı,, da güresçi ve sporcularımız 
olrtnğu ba•de re ... im g "çide ~i
r ı şi' di, diri ve hart> ket c.abibi 
olan ziade kütle; hılkı ve 
büyükleri selimladılar kendileri 
de kendılerine olan büyük inan, 

1 

llbayımız zdemir un a!ın 
Spor bayrami münasebetıl açihş şününde 

Öğretmen Heydar Gü-
sö y ledikl erin utuk .... · ·"' relin söylediği uutuk 

n Bu n-iln yurdumuzda bütlln b DGG ıayın dinle• sayı • d ü l Sayın il ayımız, i•lerimizde müıbet ü.ş ~ce .e· 
Aziz yurtdaşlar1m, 

Aydınlılar; 
Bugün bu sabada ebedi 

şefimiz Atatürkiiu Samsun; 
ayak bastığı tarih olan 1 
Mayısın yıidönümilntl kutlamak 
için toplanmıı bulunuyoruz. 

Hepinizi hOrmetle selim· 
larım. 

Yurdumuz içeriden dışarıdan 
bairce hücumlArına uğradığı. 
Türk'üğün başına karan1~k 
ve fe iket çöl<tüiil, herl<esın 
- ftdini kesip ne Y11P11e1tğ nı 
om b dt 
s aşırdığı bir zamPnda .e e 
sefimiz yurdu ve mi11eh kur· 
htrmak karariyle 19 Mayıs 
1919 da Samsuna çık•yurdu. 

Yıldönümünfi genç lk ve spor 
bayramı olarak kutlad•ğ mız 
bu hayırlı ve kurtarıcı_ hare
ket yurdun ku~tu1uş mucade
lel~rine, a91rlarca sui idare 
altında benliğini ve yüksek 
vuıflarını kaybetme derecele
rine gelen Yüce Ulu§umuzun 
yeniden doğuşuna başlang1~ 
olmak itib rile çok şümullu 
ve ulvi bir mana taşımakta
dır. 

Filhnkik . o k adar düşkün 
ve feci vaziyette o1ao yurdu
muz, bugün saadet ve refah 
içindedir. Harice karşı kuve· 
tirnizi tanıtmış ve ınill ~ tler 

. nrasındaki şe,.efli mevkiimizi 
elde etmiş bulunuyoruz. 

lnkilabımtz semerelerini 
w l A dünya meverme2f,.J.tfilt arş.rn."c" l\dUIJl• 

" l 11 yicilerim: 
rin hlkim olduğunu, ı mın .. : Her biri başlı bı,ına birer 
fanın liyık olduğu me.vk~~~ı kültür ıofraıı olan Halkevleri· 
aldığım,insana değer verıldıgı· mixin çatısı altınd•, AydıD1mız: 
ni sevinçle görüyoruz. da ilk defa bir değitikl~k, ~enı 

lnkılibımızın hedefi yurtta ve ileri bir çığır olan Reıım,. 
her 

'

eyin iyi ve güzel olma- sergisini açmak ilzere toplanakn 
sizlere buraya kadar gelme 

sıdır. zahmetinde bultınduğunuz içia 
Güzct, hereketli, canlı, uya· teşekldnlerimi sunarım. Aydına 

nık, merd yurdaşlar iıtiyoruz. geleliden heri her s-..bada hal .. 
Su, ışık, tf"miz hava, sıhhat kımızın sectsıi. muhabbet ve 

t .. mizl k i!ltiyoruz. kalpleı ini kazanmış bu'unan ıa· 
Yurdumuzu dağ•tm .. ğa çalışarı yın ilbay ve parti başkanımız 

d 
' 

miza Öz Jem·ır Gu .. ndayın deg" erli ikaz içerili dışarılı Qşman uı o 

karşı maddi varlığı ebedt ve müzabaretleri balkevi bat· 
kanı ve idare heyeti ark.ada, .. istirahatgabında, fnkat mane· ; larımnı ve Aydın Gazetest tah .. 

vt varlığı kalplerimizde bulu- , rir ailecinin ilgi ve yardıml~~·?• 
ebedi ve ulu ,,.fimiz ~ te•ekkürle anmağ't bir börçbılırım • nen t b" .., 

At ti1r1cün emrinde naat ır , Sayın d'nlef cilerim: 
mücadeleye atıldık, naaıl ç.a- " Yeni c~miyetin hayatında g~ .. 
lışhk n~sıt hedefimize var- ~ zel sanatların rolll !!&!ile . denı· 

' ff kı"yd ' ı·ıyor •. 5 .... at bir eg"' lencedır. Sa-maKta tam bir muva a . "... dO 
f" • ' nat güldürüc5, Ağlabcı ve -temin ettik 1,e, m"llt şe ımı:r;, · ' d s t medeni 
t · sündürücil ür. ana • 

vüce Cumhurreisiıniz . ~.mke.t . hayatın tamamlay1c1sıdır. Bu 
lnö ünün emriode gıttı çe · bükümleri ek~ik ve sakat g~-
arttıracağımız bir çalışma ; renler de vardır. Nasıl ki uz~ı-
ile bu mef k6relerimlzi de · yette b~yni, kalbi en mü hım 
tahakkuk ettirecek ve h~de· : sayan, di~er uzuvları • daha 
fe de tam bir muvaffakiyetle l "Aıağı,, gören adam, uzvı ha~ 

Yatın aheno-ini anlamam1t de-u1n~ . cstğıı. 11o d d 
ıq Mnyıcın her yıl dönümii 1 mektir. Cemiyet hayatın ~ a 

b·12•1m bu mefHı•e ctrflfında bu böyledir. k" 
Soıı asrın 1&nat yolunda ı toplanmamızn, el dil birliği ideolojisine tercüman olan Ebe-

yapmamıza. daha çok enerji ; di Şefimiz Atatürk de: . 
ile ileri atılmak karartnı al· "Sanatsız kalan bir milletin 

1 ı k r 1 ,1 L: .. : l."'_r• mamıza bir vesi e o nn ço lııur\adnevnr~,--oüyurmuııaroır 
onyramdır. Hepinizi candan • demek ki: 

1 ~nın'Can~11ureRetterı nde f 
gençlik kurumları ve diğer ku 1 güven ve sevgiyle ıtUmJa:rdıl ar, 

yetini tekrar göstermeğe baş
lam şbr. 

kutlularım aziz ve sevgili ~ Saoat, ilimden, abllktan, e· , 
yurtdaşlarım. r konomidcn ebemmiyetçe ne 

rum ve müea~eselu saat 14 de alkışlandılar ..• 
kadar yerlerini almış bulu · Resmi geçitten sonra sahada 
nuyorlardı. kendiliğinden temiu edılen ın-

T •m aaat 14te lıbayımız bera- tizamtfan sonra sırasile spor ve 
berlerinde Komutan, Belediye jimoa .. tik barekenlt rine geçil· 
Ye Halke~ i reislleri olduğu hal miş oluyordu. 
de talebe, sporcu gençl k ve Ortaokul beden terbiye i öğ 
halk grupudu teftiı ederek ha- rt:tmerıi B.Nesimi Gür .. oyu işa 
tırların sordular ve her gruhun reti üzerine hareket s;.hasında 
basında "s.sğol" cevabile karşı- yeri rioi elao Ortaokul kız te-
landılar; Jebeleri balkın büyük takdirleri 

ltbayımızın rroplerı t ftişin- kariısında jimrıastik numaraln-
den ıonra yerlerine geçmeleri rıoa başladılar ve ver ilen her 
üzerine bandonun çaldığı Mılli hareket emrini büyük bir dikkat 
marıımızla "Gençlik ve ıpor" ve muvaffaldyetle baıardılar. 
bayramı merasimine başlanmıı 
oluyordu.. Sıraıiyle erkek talebeler yine 

Mılli marf, bu fevka1Ade ka- ayni muvaffakiyelle ıpor ve 
labalığa rağmen derin bir sil· jımnastik gösterilerini tamam· 
kün içinde ve bir kişi tarafın lamış oldular. 
dan dinlenircesine noksansız 19 Mayıs proğramı maddele-
bir hürmetle dinlenildi. ri sırasiyle başarılmak üzere 

lıtilclil marşından sonra kür· eksilmiyen kalabalığm, sevgi ve 
ıOye ve mikrofon onüne gelen takdir nazarları altında saat 
İlbayımız, kısmı mahıusumuzda 18 ze kadar devam etti. 

Spor bayramında 
ypılan müsabaklar neticesi 

Genelik ve spor bayramı müna 
ıebetiyle evvelki gün atadyom
da yapılan müteaddit koşular, 
halkımız tarafından alik a ve 
heyecan ile karıılanmııtır. 

Bu koşuya ait neticeleri aşa· 
rıya yazıyoruz. 

Kızlar arasında yapılan 50 
metrelik aürat koıuıu bir incisi, 
ortaokuldan 197 Neh•Je becerik, 
75 metre mesafe . ile erkekler 
araaında yapılan koşunun birin
cisi, ortaokuldan 433 Kt:mal 
ıanat okulu talebeleri arasında 
100 m .. tr~liK koşun un t.iriciıi de 
ıaoat okulundan F atıbdir .• 

Bayrak koşusu: 
Bayrak koşusu da Orta oku· 

lun kız ve Erkek ve sanat oku· 
Ju talebeleriyle ayn ayrı olmak 
üzere 3 ekip tarafından yapıt.: 
mış ve bunda: Orta oknl 3 üncü 
sınıf kızları birinci, ikinci smıf 
kızlara ikinci, birinci sınıf kız 
talebeteri 3 üncü gelmişlerdir. 

Orta okul erkek talebeleri 
arasında yapılan bayrak ltoşu 
suoda yine ayni netıce alınmış, 
yani 3 üncü sınıf birinci, 2 ınci 
sınıf 2 inci, l iı ci sınıf 3 üncü 
gt im işlerdir. 

Sanat okulu talebelere ara
sında yapılan bayrak lco,uoııun· 
dada, 11anat okulu teknik 1, 
birinci; teknik 2; ikinci, ihıari 1 
Uçüncü. ihzari 2, dördüncü gel
miılerdir. 

... • • • • • • • • • _..... • • • • • ~ .... • • • ·~ • • - • --...-.. .. .-.=-. • .,,. ileri ne de geridir. Sanat da 

Denizlide 

Mütekaitler kulübü 
açıldı 

Haber aldığımıza gare eski 
sporculardan mürekkep bir spor 
kulubü açılmıştır. Bu kulüp, 

1 T alebc:_ve -~ençler 
Memleket hastanesini 

ziyaret ettiler - -

ötelciler gibi ıosyal bayatın 
temelli bir vazifesidir. Sanat 
eserini bayağı bir yalan, ve 
,,Olmasa da olur,, bir şey K"ibi 
anlamak cemiyeti anlamamaktır. 
Gerçi Hnatta yalı:n v1tr fakat 
yanlış yoktur. 

ihliyilrlar aresında keudi yıış 
!arına göre olan spor fubeleri ve ı 
güreş kolunu ihtiva etmektedir. 

Kulüple mütekait sporcular· ı 
dan milbim bir ekseriyet bulun 

19 Mayıs spor ve gençlik 
bayramı dolayısiyle orta oku
lumuz kız ve erkek talebelerin· 
den ve gençlerden mürekkep 
bir gurup evvelki srün akşam 
üzeri büyük merasimden sonra 
memleket hastaban~sine gide
rek hastalarımızı ziyaret etmiş· 
ler ve kendilerine geçmiş olsun· 
da buluomuşlardır. 

Sanat olma ay ı. iç bayatı· 
mız, duygularımız, itıtiras ve 
iradelerimiz sonsuz kalırdı. Sa
nat olmasaydı kainata bakar 
f•kat ona bir değer kazandıra .. 
mazdık. Sanat olmasaydı değiı
me, yeniletme imklnlarından 
haberdar olamazdık. 

maktadır. 1 
ZIT 

Aydın Spor - Sümer Spor 
EM ***. 

Macaristandan ıimal Afrika· 
sına, Çine, Hindisi ana ve Ruı

Bu gün Aydın sahasında karşılaşıyorlar 

!T:7=' yaya kadar yapılan Turk aana
tı olmasaydı insanlar yapıcılık· 
ta mantıki, vuzuhu, bütünlüğll, 
maku.iyeti öğrenem ·zlerdi. Mi
ke( A ., jello, Le Onardovioçi, 
Ref el nasıl beynelm lelse bizim 
de Mımar Sinan, Kasım, haf az 
Osman, .Mustafa Rakım gibi 
bütiıu beşeriyette değer taııyan 
Türk sanetkirlarımız vardır. 
Eserleri insanlığın malıdır. Eğer 
sanat o'ma•aydı Tolilstoyun 
dediği gibi: Yar1nın kişaneıin· 
de yaıamayı bu gün öj'rene-

Bölge likioin en mühim maçı 
olan Aydınsporln Sllmerspor 
arasındaki fut bol maçı bu gü-ı 
saat 17 de başlayacaktır. 

Bölge f&mpiyonunun belli 
olacağı bu maçın çok hararetli 
ve ayni !amanda çok da ali
kalı olacağına füphe yoktur. 

İlk devrede Aydın takımı 
Sümersporu 1 - O yenmış ve 
oimdiye kadar biç yenilmemiş 

olduğundan şampiyonada başta 
gelmekte ise de Sümer takımı · 
da Aydına karşı evvela msı ğlu
biyetindea başka mağ übiyet 
kaydetmiyerek iki puvao farkla 
ve onu ikinci olarak takip et· 
m ştir. 
· Bu gün oynanacak mnçta 
netice yine Aydının lehine çı
kacak oluraa Aydınspor 939 

yılı için de şampiyonluğu ga· 

ranti etmiş oltc ktır. Hatta iki 

takım onuyu berabere bi -

le biterlerse Aydmspor yine 

şampiyonadalri ileri vaziyetini 

muhafaza edecektir. Eğer Ay-

dınspor yenilirse puvanları mü- mezdik. Ve eğer aanat olma-
aavileşeceğinden ondan sonra saydı dilsiz kalırdık . 
birincinin tayininde gol averajı 
bakim olacaktır ki bu suretle 

ıampiyooun belli olması için 

m 1çların tam mile bitmesine in· 

tizar etmek lazım gelecektir. 
Bu gün her iki tak mın da 

yenilmemeğe çalışacakları ve 

birıaenaleyh spor ıeverlere gfi

zel bir oyun seyretmek fırsatı 

verecekleri ümit edilebilir. 

Sayın dinleyicilerim, 
lıte bu kadar miliıim ve yük

ıek mevkii olan guzd sanatla· 
ran bir şubesi bulunan resmin 
- küç k ve müt .. vazi de olsa -
ıergimizin Avdınımızda ilk ola
rak eçılmasiyle gelecek yılların 
çalışılmHına ileri bir bıı vere-
bilm~si için ıiz güzel ıaoatları 
sevenlerden himaye, teıvik ve 
müzabaret göreceğini umar be· 
pinizi hllrmetle ıelamlanm. 
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"Rocbow Prusya murahhaıı 

iken• askeri komisyon celsele
riode yalnız Avusturya cıgaraıı 
içebilirdi. Bir cıga ra tir ya kisi 

olan Rocbow da memnuniyetle 
bunu yapabilirdi f .kat cesaret 
edemedi. 

Ben geldiğim zaman buna 

mani olabilecek biç bir ıebep 

göremedim ve riyaset eden dev• 

Jetten bir kib rit istedim. Bu ha· ı 
reketim onun tarafından ve di

ier centilmenlerce hayret ve 
memnuniyetsizlikle karıılandı. 

Şiipbesi:r: onlar için bu bir ha
dise idi. Bu sefer yaloız Avus-

turya ve Prusya cıgara içtiler. 

Fakat diğer murahhaslar bu 
hadiseyi o kadar ehemmiyetle 

telckki ettiler ki bunun hakkın

da memleketlerine birer rapor 

g&nderdiler.· Her hangi bir kim· 

ıc bunu Berline yazmış olacak

ki, kıraldan bu hususta bana 
bir auttl geldi. 

Kendisi cigara içmezdi. bel
ki de bidise bu itibarla hoşuna 
gitmemiştir. KüçOk saraylar da 
ı. .. , • ._ "nvnk bir alaka uyan
dırdı Tam alh ay yaloız iki 
boynk devlet cığara içti. Bun· 
dan ıonra Bavaria murabbası 
olan Scbbrenk te mevkinin şe· 
refini cığara içerek teyit etti. 

Şliphe etmiyorum ki Saksonyalı 
Noatitz de bu şekilde baılıya
caktı ve öyle zannediyorum ki 
henüz 'bu hususta nazırından 
ll>üsaade istihsal etmemişti. Ma

mafih ertesi sefer Hanover mu· , 
rahbası Botbmer'in cıgara iç· 

ıneğe başlaması üzerine o da 
tabakasmı çıkararak bir c ığara 

Y•kb. Yalnız Würtemberg ve 
D., mstadt'lılar kalıyorlardı ki 
onlar da esesen c:ğara içmiyor-

lardı. Fakat devletlerinin bay· 

ıiyet ve ehemmiyeti bunu icap 

ediyordu Bu itibarla ertesi gün 
Würtcmbergli de cıgarasını çt· 
kardı. 

Onu timdi de gözlerimiz öolin- . 
de canlandırabiliyorum: uzun boylu 

1 

ince ve bir adam, çavdar sa-

h>auı renginde, belirsiz bir ined
la ana vatanı olan Swab için 
ihtiyar edılen bir fekakirlık 
gibi cıgarasımn yarısını içti. " 

Baıka bir gün Thıtn, Bis
hlarckı gCSnılekle kabul etti. 
Biımarck .. Tamamen haklısınız. 
liava çok sıcak,, diyerek ceke
tini çıkardı. 

O, iı hususunda da ayni şe· 
killeri buluyordu. Plin, kasdan 
Prusyanın menfaatlerini aykırı 
bulunan bir siyaset kabul ede
rek devletler io kseriyetini te
ıniu ile Prusyanın akalıiyette 
bırakılma ı, ve onun ya kendi 
tararıoa olan bir karar vermek 
Yahut da aç1kça konfederasyon
la bozuşmak ııklarında birini 
tercih mecburiyetinde birakmak-

tı. Mevzuubahsolan her şeyde 
ayni sabnalar tekerrilr ediyordu. 
Simdi de, sıra, Prusya için ve 
Prusya daraıJiyle inşa edilmiş 
ol .-ı n filoya gelmişti. 

Bir çok devletler biuelerioe 
dllşen parayı vermedikleri hal
de Avusturya filosunun konfe
derasyonun mülkiyetine geçD)e· 

sini istiyordu Bu itibarla mese• 

le örf ve adetler birliği mese
Je,1 idi. Pru4'yanın te,is etmiş 

olduğu birliği parçalamak ve 

bu suretle onun baş<trm1ş oldu· 
ğu yegAne büyük işi yıkmBk 

için Prusyaya muhalif olan parti 

tarnftndıın bf1yük gayretler ıar• 
fedi1mektevdi. Bu ve buna ben .. 

zeven teseb'-'O!!lere kal'Sı B1s· 
m11rck dst;mi surette "'nd~faarf a 
kAldr. RAskn hir 1?'0n Diyet mec• 
li!!inin, AvucıturvnM~r br1tfaod1tn 
bir ıııiUh ~ibi kulhn1lan mua· 
melel~rinin neşri meselesi mev
zuu hahıııoldu . HAsılı, bOtiln 
münaıebat b11Zan ciddi hazan 
da seçma olan münaz;ııaf 1tr se
risinden başka bir ,ey de~ildi. 

Nihavet Bi!llnıarck kendisini 
tanıtabildi. Sinirleri kuvvetli 
olm•vaın 7•vaıtlt L-nnt Thun her 
ciddi mUnaka,~den sonra akşam 
nzeri 1&at bette yatağına girer· 
di. 

Bu şekilde mUnakaşalar de· 
vam edecek olursa, sıbbatının 

bu vazifeyi ifaya müsaade et· 

miyeceğinden şikayet ediyordu. 

Halefi olan Herr. V. Prokeıch 
fstanbuldaki vazifesine gitmek 

Dzere F rankforttan ayrıldığı :ıa· 

rnan " Bisrnarck yerince A.1nllı 
Ali ile konuşmak bu yaralıya 
fark ruyaıı gibi glecektir ,, de· 
miştir. 

Aydın -·-
Öğretmenleri gezilerine 

çıktılar 

Evelki gün şehrimiz ilk okul 
&ğretmenleri müfettiflerile be
raber 25 kişilik bir kafile ha
linde Tire ve Ödemişe doğru 
hareket etmişlerdir. Öğretmen
lerimiz, dün Tire de kalmışlar 
ve bu sabah Ödemişe geçmiş· 
!erdir. 

Bu gecede İzmir-Afyon treni· 
le şehrimize dönecekleri umul· 
maktadır. 

f ..... _ Abone şeraiti .••••••• 1 1 Yıllığı her yer için 6 Ura. 1 
ı Alb aylığı 3 liradır. ! 
J idare yeıi: Aydında C. H. ! 
! P. Basımevi. i 
İ gazeteye ait yazılar için İ 
f yazı işleri müdürlüğüne, ilin- f 
i lar için idare müdürlügüne i 
! 'DÜracaat edilmelidir. i ..................... - ......................... . 
lmtfyıı.z uhlbl ve Umum1 Netrlyat 

üdüra ı Etem Mendre• 
BHıldığ'ı yer 

C H P Baaım6Yi 

Aftll 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNJ,.U~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
PAZAR 21/5/39 
12.30 Program 
12.35 Müzik (KUçUk orkestra 

..:§_cf :Necip Aaıkın) 

1 - Lindner · Şarp ilahı Ba· 
~üs şerefine dans 

2 - Cari Rydabl ·Melodi 

3 - Lehar -Göttergatte ope· 
retinden potpuri 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

13. 15 Müzik {Küçük lorkeıtra 
· Şef :Necip Atkın) Devam 

1 - Hannı Löhr ·Büyük Vals 
2 - Carlo Thomsen - Dua 
3 - Wınkler Danma Cbidu-

ila (l!lpanyol üvertürU) 

13.50 14 30 Türk müziği 
1 - Hicaz peıveri 

2 - Şerif içlinin hicaz şarkı: 
(Derdimi llmmana döktüm) 

3 - Şekip Memduhun hicaz 
şarkı :(Mahvol!llıın o talı) 

4 - Udi Fahrinin hicaz şarkı: 
(Bahar olsa çimenzar • .t) 

5 - U. F. h. ş. :(Taksim) 
6 - Halk türküsü :(ince ça· 

yır biçilirmi) 
7 - Karcıgar tiirkn :(Benliyi 

aldım kaçakdan) 
8 - Saz ıf"maisi 
15.30 Milli klinıe mllıabakala· 

rı (19 Mayı• Stadından naklen) 
17.30 Prostram 
17.35 Müzik (Pazar çayı) Pl. 
18.15 Çocuk saati 
18.45 Müzik (Şen oda m6zi· 

ği :lbrahim özgilr ve ateı böcek· 
leri) 

19.15 Türk müziği (Faı•l he
yetit) 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği 

1 - Nihavend pt-şrevi Os
man beyin 

2 - Osman Nihıdın nihavend 
ıarkı :(Yine bu yıl ada asenıiz) 

3 - Şemsettin Ziyanm şete
reban ,, :(Oldu şep mahmurun) 

4 - Halidunun su:ıinak ~arkı: 
(S8yle ey canan) 

5 - Şamsettin Ziyamn hicaz 
şarkı :( .ı\nılsın yar ile) 

6 - lsak Varanın butenigar 
ıarkı :(GönDl aana çokdab) 

7 - Himen Şenin bcltenigir 
farkı :(Derdimi ummna .. ) 

8 - Şükrü Oımaoın buselik 
farkı :(GönUI harareti .. ) 

9 - Artakiuio nibavend ıar· 
kı :(Kollasam ıaçlarını) 
10 - Neveser saz semaisi 

21.00 Neşeli plaklar -R. 
21.10 Milzik (Riyaseti Cum

hur Bandosu • Şef :Ihsan Künçer) 
1 - Sousa ·Marş 
2 - J.Strauss -Cenup gülle· 

ri Valsi 
3 - Cezar Franck ·Re rni

nör senfonisinin Lentosu 
4 - Kora11koff -Hint farkııı 
5 - TschaikoWsky ·İtalyan 

kaprisi' 
22.00 Anadolu ajansı (Spor 

servisi) 
22.10 Müzik (Cu;bınd) Pi. 
22.45·23 Son ajans haberleri 

Ae yarınki program • 

PAzARTEI 2215/39 
12.30 Program 
12.35 Türk mOziği (Pi.) 
13 oO Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
12.15-14 Müzik (Operet selek-

ıiyonları) 

18.30 Program 
18.35 Müzik (Oda mUziği · Pl ) 
19.00 Konuıma (doktorum 11-

ati) 
19.15 Türk müziği (Halk tür· 

kUleri ve oyun havaları) 
19.30 Türk müziği ( Faııl he· 

yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.00 Türk meziii (Klasik p-

rogram') 
idare eden : Mesud Cemil 
Ankara Rodyosu küme heyeti 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat. kam· 

biyo nukut ve Ziraat bouaıı 
(fiyat) 

21.25 Neseşi plaklar ·R. 
21.30 Folklor (Halil Bedi YCS· 

Df'tken tarafınd n) 
21.45 Müzik (KüçUk Orkest· 

ra · Şef :Necip Aşkın) 
1 - Grunow -Bertin ve Vi

yana Vafsi 
2 - Ziebrer ·Aşık ·Romanı 
3 - ., ·Karnaval ço· 

cukları 
4 - Hipmann ·Faotni 
5 - Kozmak · Viyana opere· 

tinden potpuri 
22,SS Mü:ıik (Senfonik ·Pi. ) 
23.00 Son ajad!I haberler\ ve 

yarınki program·. 
23.15 24 Müzik (Caz'oand ·Pi.) 

ilin 
Aydın C. Müddeiumu

miJiğinden 

1 - 9/Haziran/939 tarihin· 
den Mayıs/940 sonuna kadar 

Aydın ceza evi m~hkiimlarına 

vasati günde 400 adet verilmek 

üzere muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gnm· 
dan yerli buğdayından yapıl
mış ikinci nevi ekmek c~za 
evine teslim edilmek ıartiyle 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf 
usulüle yapılacaktır. 

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

4 - Ekıiltmeye iştirak ede-

cekler teklif mektuplarını ve 
bu iibi taahbiltlere girebilecek-

lerine dair ticaret odasından 
alacakları vesikalarla birlikte 

9/Hazirao/939 cuma günü saat 

16 ya kadar makbuz mukabi· 

tinde C. M. U. liğine tevdie 

mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale mu· 

amelesi 9/Hazirao/939 cuma 

glloO saat 16 da Aydın C.M.U. 

liği dairesinde toplanacak ko· 

misyon huzurunda yapılacaktır. 

6 - Masraflar müıteriye a· 
ittir, 

7 - Daha fazla malumat al· 
mak ve şartnameyi görmek is· 

teyenlcr C. Müddeiumumiliğine 

müracaat etmeleri lazımdır. 

12 16 20 26 1333 

ilin 
Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmiye konulan İf 

10941 lira keıif bedelli Aydın 

memleket hastanesi kalorifer 
teıiıatı işidir. 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır. 

a - Sıcak sulu kalorifer tc· 

siıntı için umumi ve fenni şart· 
name. 

b - Kalörifer ve sıhhi tesi· 

Ht projelerinin nasıl tanzim 
edileceğine dair talimat. 

c - Kalörifer tesisatı ile u• 
mumi santral keşfi. 

d - Kalörifer tesisatı h k· 
kında izahaame 

e - Hu!lusi şartnama. 
f - Eksiltme ıartnamesi. 
b - Mukavele projesi ve re• 

ıimler. 

lstiyenler bu evrakı Aydın 
Nafıa müdürliiğünde görebilir· 

ler. 

3 - Eksiltme 5/6/939 Pa7.a r• 
teai gftoü !aat 15 te Vililyc t 

Daimi Encümeninde yapılacal(
br. 

4 - Eksiltme kapalı ıarf 

u•uliyle yapılacak ır. 

5 - Eksiltmiye girmek isti· 
yenlerin 821 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve Aydın vilA
yetinden bu iş için ahn

mıt ehliyet veıikası ibraz etme• 
si llzımdır. 

6 - Teklif mektupları yu· 

karda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir ıaat evveline kadar 
Viliyet Daimi Encllmenine ge

tirilerek makbuz mukabilinde 
encümen reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mel<tup· 

ların nihayet üçüncü maddede 
yazıt. saate kadak gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühilr mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması 

lAzımdır. Posta da olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

(1320) 7 11 16 20 

ilin 
Vilayet daimi 
Encümeninden 

Vilayete ait 934 Modeli V 8 
tip Fort Hizmet otomobili satı· 

lıktır. Taliplarin 25/5/939 tari· 
bli perşembe giinil saat 15 de 
yüzde 7.5 tamiaat akçalariyle 
Vilayet encümenine fazla malü
ma t almak iıteyerin her gnn 
encümen kalemine müracaatları. 

1335 13 16 lR 21 

Vilayet daimi 
encümeninden: 

Ziraat fidanltğma 100 top 
dikenli tel ve 2 - 4 X 40 mili
metre kalınlıiında ve 6 metre 
uzunlunda 57 adet T demiri 
alınacakhr. 

Taliplerin 0/0 75 teminat ak· 
çalarile 25/5/939 tarihli perşem
be günü saat on beıte açık 

eksiltmeye iştirakleri için vilayet 

encümeııine ve fazln malumat 
almak istiyenlcrin her gün en
cümen kalemi ve zira at müdürliı
ğUne müracaatları iJan olunur. 

13 16 18 21 1336 
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Gramofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polyd~r 

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

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

ilin 
Aydın nafia eksiltme 
Komisyonunda 
Aydın sanat okulu demir atöl

yesi inşaatında kullanılacak 1880 

lira 10 lcuruı keşif bedelli in

ıaat malzemeai alımı açık eksil

tmeye konmuıtur. 

Bu ite ait k~tif ve ıartname 

Nafıa müdürlnğünde görüle-

bilir. Ekıiltme 29/5/939 Pa

zartesi günü ıaat 11 de Nafıa 

mOdllrlDğil oda11nda yapılacak

tır. 

Muvakkat temi~at miktarı 141 
liradır. 

lıteklilerin muvakkat teminat

ları ve ticaret odaıı veıilrala · 
rile yukarda yazılı glln ve aa· 

atte aafia mtldlrllliil odaıma 

relmeleri. 

14 18 23 26 (1342) 

3212 AYDIN 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağlık yurdu, timdiıilc 

cerrahi kadın hastalıktan ve 'ontken ıervisleri ikmal edilerek 

açılmıı. Hasta kabulllne batlamışbr. 

Yurtda birinci ıınıf mlitabassıı doktorluımız tarafından her 

tilrlil erkek k•dın ameliyatları ve rontken ma1tyeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fennin aon kabul ettiği tıbbi e1Aılar •• elerkaid 

dairesinde takip· edilmektetir. 

• • 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan •.. , ...... . 

Pazarteıi 

Çarpmba 

" 

Saat 

J - 4 

4-S 

2-S 
S-4 

Doktor arkada,ımuna ••• 

Operat8r Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları mutahanın) 

Operat&!' Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gllzaçan 

(Gas haatalıkları mutahan11t) 

: Per ....... 4-5 Doktor Mubıia 
(iç haatahkları ıaatahau111) • i " s-' Doktor ŞeYket Kırbq 

<lataal haatalıldar mutahU1111) 

1 c... 4 - 5 Doktor Mtlnif Erman 
(Kaclın hutahklan mataha••) 

Cuaartut 2 - S Doktor Naflı Y aıgaa 
\ • S - 4 Doktor Halli G8ıaydıa 

.......................... '] 
as _ a m _ u a 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Maayeaelıaaeılnl ·camlıariyet malıalluinde •••kat 

B. ha.ama eYiae naldetmittir. 

hutalaruu lıer rl• 1aat yediden 1eklze kadar n 
lfledea ıonr ıaat Oçten alhya kadar kabul eder. idrar. 

kan, balıam, •addel gaita Ye her tttrll talalllltı icra 
eder. Veremlllerde feania ea aon tedaYiıi olan Pin••• ı 

r•l toralui ile ha.talan tedaYi eder. (971) 

·~·&•X•:•X•X•X•Z•JS\L•:wa&ilii& • 

...... ~ ...... ~ ... .al~ ... ~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 
1 Gazete Kita.p Evi 
İ Kıta~~d!lafta Çık:.~. Kitapla~ı1atı 
1 lnıanlar Alemi 

Hay9anlar Alemi 

i 
Pratik Almanca dersleri 
Pratik lngilizce 
Atatilrk 

e Beyaz kitap 
• Atat6rk iki cephesi 
• Kaynak 
f Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 
• Define adası 

Faik Sahri 
Faile Sabri 
Sevket Dilmaç 
Enver Kalaklı 
M. TOrh•n Tan 
Ha1ük Cıamil 
Burhan Cahit 
A. Candemir 
F~bmi BaMa, 
Muzaffer Nayır 
Şükufe Nihal 

1so 
130 
130 
125. 
50. 
So it 
~ı 
50 t 
so. 
so. 
75 

@ Y i$1nız dönilyorum 
<f En b!lyfllc kaybımız 
~ Eoktor Moronun adası Hami Varoğlu 50 • 
il Bu kitapları Avdında Süleyman Gezer· 0:1muı Sezginer • 
'9 Gaz,.. te kitap evioden tedarik edebilirsiniz. Sipari9ler taah- D 
ll. hn•lü gönderilir. {f) 

raı. ... , .......... ""'"~··
-=çr.;~Vakıflar müdürlÖğünden 

Miktarı Mahalle ve Mevkii ve- Muhammen3edeli 
Cinsi Metre Mu. ya k6yü ya sokağı Lira K. 

Diikkln 5 Hamitabat M. Hükümet cad. 250 00 

Dükkla 32 
Bahçe 3335 " " 

Belediye öoii 
Osmatıoğlu S. 
Mahalle civarı 
kumluca 

200 
120 

00 
00 

Tarla 19495 Sovancılar M, Davulcu 600 00 
Yakan da cinı, mikbr ve mevkilerile mubaoımen be-ielleri 

ya%ılı Çine Vakıflar idaresi akaratından 4 kıta gayri menkulün 
mülkiyetleri açık artırma saretile ıatıfa çıkarılmışlardır. Verilen 
bedel haddi llyık g6rllld0jii takdirde ihaleleri 9/6/939 cuma gOnil 
saat 14 de Çine bükümet konağında Vaktflar idaresinde yapıla .. 
caktır. ihale bedelleri pqindir. Arttırmaya iştirak için muhammen 
bedelin % 7,S iu niıbetinde muvakkat teminat yabnlacakbr. 
Taliplerin veya f flzla malfımat almak isteyenlerin Çine Vakıflar 
idareıine müracaatları illa olunar. 

11 20 25 2 1330 


