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Sayııı : 100 Para 

Alman - ltalyan 
'' izdivacı ,, 

Berlinde Kont Ciano ile Rib
bentrop arasında imzalanan ıi· 
yaıi ve askeri ittifak muahe· 
deıilc ıenelerdenberi iki devlet 
arasında devam edip giden mü
nıbetler meırulaıbrılmaktadır. 
Almauya tanımadıiı bir naze· 
nin ile evlen mit olmuyor. 1882 
Maeıiadeo ıonra otuz Oç ıene 
menk6ha11 idi. Ve nihayet 1915 
Hneıi ni .. aında Almanyanın 
ııkınb içinde bulundup bir 11· 

radaclır ki, yabancıların, daha 
mesut ve mllreffela hayat vaat· 
larine inanarak kocaııuı terket
•iı ve laattl oaa kartı dlf1Dan· 
lariyle el birliii yapmıJtı. Şim
di kocaıını aldatmak için ken• 
eline vldedilen ıeyleria hepıi 
•erilmecli diye k~ndiıiai kandı
ranlara karıı vaziyet almq ye 
daha raribi, Almanya da ken· 
diaine aadakatlidiiin kartılıj'ını 
temin etmek için eaki Ye yeni 
zevceıine yardım etmei• karar 
vermiı bulunuyor. 

ltalyayı 1882 ıeneıinde Al· 
manyamn kolları araıına atan 
lmilter ne U., bu giin de •ıa
iı yukarı ayni imiller Alman· 

ltalyaa anlaımaıını :· temin et· 
miıtir. 1870 ıeneıinde milll bir
liğini temin eden ltalya, baa-
dan aonra mOıtemleke hırınıa 
kapılmıttı. Milıtemlekeler de 
lnailtere ve Franıa tarafından 
daha çok evvel paylaıılmıı ba-

lundutundan 161 koydujıa Ta· 
•uı Fraua tarafından İfpl edi-
lir edilmeı ltalya, ... Almanyanın 
ittifakına rirdi. Fakat mesut 
bir izdi•aç olmadı. ltalya lı:oca
llnıa yardımına rOvenerelr, Af
rllcada bir takım teıebbllılere 
ıiriıti, Almanya, ltalyaya um· 
"-ta yardımı temin edemedi. 
ltal1aa t91ebblılerinin bir ta
kua eatrikalarla • 6nlemek laril
tere ve Fraaıa için mesele bile 
teıkil:etmedi: O zamanlar, in· 
filiz· Franıız antanb henftı 
iınzalanmamıtb bile. ltalya, A
dova hezimetinin yeıi içinde ni
hayet 1896 :ıeneainde Franaa 
ile Tuaua mesele1i ilzerinde an
laımıya mecbur kaldı. Bu, ltal· 
Yanın Almanyaya karıı ilk 
•adakablzliiidir. ltk ıadakat
ıizlik en zor olanı imiı. Baa· 
dan ıonra ıadakatsizlikler te
nıadi etti : 1900 Hneıinde ltaı. 
Ya, Franıa ile bir anlatma da· 
ha imzaladı. Bu anlatma ile 
Franıanın Faı Ozerindeki ;hak
larını tanıyor. Ve kendisi de 
l"rabluıgarbı alıyordu. Bu sa
dakataizlik ancak Alcuirea kon 
feransı sıralarında meydana 
çıktı. Fakat en bOyDk ıadakat• 
sizlik 1902 ıuinde Franunıa 
Roma bOyOk: elçiıi Barrece ta· 
rafından imzalanılan anlatma· 
dır. Bu 1902 anlqmaıiyle ltalya. ı 
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Sovyet lngiliz Paktı 
•• 
Onümüzdeki hafta içinde 

kat'i şeklini alacaktır 
Bu anlaşma da Türk - İngiliz anlaşması gibi evveli 

ilan sonra imza edilecektir 
Londra 2S - Alman menabiiniu, Sovyet mllıteoit üçler paktiaı esaı itibarile taıYip etmiıtir. 

makamab ile lngiltere arasındaki müzakerelerin Pakt ıureti Franıa tarafından taıvip edil· 
iyl bir hava içinde geçmemekte olduğu hakkında dikten ıonra Sovyel hBk6metine bildirilecektir. 
verdikleri haberlere rağmen İngiltere ile Sovvet- Pakt iSoümüzdeki hafta içinde her tlç h8k6met 
ler araıında karıılıklı bir pakt vtıcude getirmek arasında katt ıeklini almıı olacaktır. 
l~in yapılan mllzakeı eler de bu ıon güıderde bir laıiliz Sovyet paktı, TDrk lngiliz anlatma· 
prenıip anlaıma11na varılmııtar. Baıvekil Çem ıında olduiu ribi evvelce ilin sonra imıa edi· 
berlayn avam kamaraıında yapbğı beyanatında 1 lecektir. 
t,a meselenin daha fazla yuzuh keıbetmiş oldu- Gazeteler antaımanın bir glln meseleıl 
tuna 16ylemek ıaretile ba P.renıip anlaşma11nı olduğunu ve ıulh cephe.inin bu ıuretle ta-
taıtik etmiftir. lagiliz kabinesi yardım eıaıına mamlanmlf olduğunu yazmaktadı. a.a. 
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Vergi mükellefiyet ı lngiltere 
cüz-danları 

Maliye vekaleti bu hususta .. bir 
tebliğ neşretti 

Ankara 25 - Maliye vekl · 
Jetinden teblii edilmiştir. 

1 - MOkelleflerin verfİ ne• 
vilerine gare tahakkuk eden 
borçlarından ve bu borçlara 
karı• tediye edecekleri miktar· 
da ellerindeki miikellefiyet cftz· 
danlanaa yazılmak için 2184 
uyılı kanunla ihdaı edilmit 
olan verfi clzdanları her mal 
ıandıtında t,ez kaplılar 20 ve 
meıin kaplılar 50 kuruıa aabl· 
maktadır. 

Londra elçimiz 
Tevfik Rüştü Arasavam 
kamarasında ziyafette bir 

nutuk söyledi ...... 
Londra 25 - Tlrkiye m,ay1k 

elçiıi doktor Tevfik Rlftl 
Araı avam kamaraıında Yeri
len bir ziyafette parlimento 
lzalariyle 86y0k Britanyauın 

ıiyaıeti hakkında rarnımllı ve 
ılyledlii nutukta bilhaua Tilrk, 
lnıiliı anlaımaıının ehemmlye· 
ti tebarOı ettirmiıtir. •·•· 

.......... 1 

J zmirde bir zelzele oldu 
İzmir 25 - Bu ıabab saat 

5,SO geçe dipten gelen bir zel
zele olmuıtur. Haaar yaktur. 

a. a. .......... 

1 

2 - Borçlular tarafından 
YUkubülacak teslimat kendileri· 
ne ayrıca verilecek makbuzla 
beraber bu cftzdanlara kayde· 
dilecek gasterilecektir. MDkel
ldler iç\n cDzdaa alınmak mec· 
buri değildir. Aaca1' borç ile 
tealimat bir arada r ıasterilece· 
ğinden her vatandaı tarafından 
ahamaıı pyanı tavıiyedir. 

MOkellefler bu cOzdanları 
mal 1andıklanndan tedarik ede· 
bilirler. a a 

Bir Amerikan 
Denizaltı gemisi battı 
Mürettebatından 33 kişi 

kurtarıldı 

Nevyork 25 - Amerika do· 
nanmaıına menıup Koveloı 
denizaltı remiıi bir kaza neti. 
cesinde babnlf ve deniz altında 
75 metre derinlikte kalmııtır. 
24 uat ıllren kurtarma ameli · 
yeıi neticesinde 59 kiıilik mll
rettebatıadan 33 çil salimen 
kartarılmıt fakat 26 11 daha 
e•vel llmBıtOr. a a 

.. l • 

Barut sahşında ambalaj 
farkı kaldınlıyor 

Harbiye nazın -. 
Yakında Moskovaya 

gidecek 
Londra 2S - Ba:aaballki ga· 

zetelerin verdikleri habere gire 
lnıiliz harbiye nazırı refakatin· 
de harbiye:nezareti miltehalUl
ları olduju halde Sov1et ordulan 
ıefleriyle temuta buluamak 
iizere Moıkovaya fidecektir. 

a.a. 
••••• 

Ankara - İstanbul 
Hathnda yeni bir katar 

daha ihdas edildi 
Ankara 25 - Devlet demir· 

yollan, Ankara • lıtan.,al Ye lı· 
tanbul • Ankara araıında yeni 
bir yolcu treni ihdaı etmiıtir. 

Bu yolcu tireni Ankaradaa her 
flln ıaat 16.42 de hareket e
decek ve Haydarpaıaya ertesi 
g&all ıaat 8.20 de varacaktır. 
Haydarpaıaclan her fln uat 
14 30 da hareketle erteli g&nl 
6,55 de Ankaraya gelecektir. 

Tirenin Ankaradan ilk ha· 
reketi 27 Mayd 939 Cumartesi 
riln&dllr. 

Katarda ihtiyaca karıılıyacak 
derecede araba balanacaj'ı fibi 
yataklıvaıon •• lokuta da ba
lanacakbr • 

Bu tireade her tlrlü tenzillt
b biletler kabul edilecektir. 

a. •• . ... ' 

8.Bonne 
Barut fiyatları ucuzluyor 
Otrenditimize g6re labiıarlar 

Umum MlldOrlBtü bu ay ba11n· 
dan itibaren barut fiyatlannda 

Paket halinde sahlan barut
lara ambalaj farkı da illve edil· 
mek ıuretiyle sabf yapılıyor. 
Meıeli yilz kurup olan bir ki· 
lo barutun, yanm kiloluk pake· 
ti 55, çeyrek kiloluk paketi de 
30 kuruıa 11tdıyorda. S fi • • • k b J • 

Gilmrllk •e inbiHrla vekileti e rımızı a u etti 
1 haziran 1939 tarihinden itibaren 
barut ıabılarında amballj far- j 
kının nazan dikkate alınmaya- 1 
rak ıatıı yapılma11nı kararlar ybde oa aiılMtiade bir tenzilat 

yapacaktu, tıranıtır. 1 

A11kara 25 - Hariciye aa11-
rı B. Bonne don akpm Sovyet 
bllyllk elçiılni ve mBteakibu 
bUylk elçioıili kabal etmiıtir. 

Sayııı : 100 Para 

Vil•gett•: . 
Daimi encümen 

toplandı 

Villyet daimt enclimeni dün 
ıaat 15 te flbayımız Ô. Günda· 
yın baıkanlıiında mutad top· 
lantııını yapmıt ve gelen ev
raklar &zerinde sı6rüımelerde 
buluamaıtar. 

'Je6 

llyönkurul toplandı 
Partimiz ily&nkurulu dftn vali 

ve parti baıkanımız sayın Ôı· 
demir GGadayın :~baıkanlığında 
mutad toplantısını yapmııtır. 

sısıı; 

Maiyet memuru geldi 
Villyetimiz maiyet memurlu

fana tayin edildiğini evvelce 
yazdığım1z, ıiyasal bilgiler oku
lu mezunlarından 8. HOuyin 
Türkeı evvelki g&n ıehrimlze 
relmit ve dlin de vazifesine 
baılamııbr. 

B. Hlseyin Tftrkete vazlfe
liade bqarılar dileriz. 

Maarifte: 
......... w 

Maarif Şurası azalığına 
gösterilen namzetler 
2287 numaralı kanunun birin· 

el madde1inin 8 inci fıkraıı mu· 
cibiuce bu yaı Ankaradı1 top· 
lanaeak olan Maaif Ş6raıı lza· 
btına Yillyetimizden ilk &tre• 
tim iıpekteri B. Fikret Bat•· 
raola Çine Birinci okal ba, &f
retmenl 8. izzet Oıgen'in Maa
rif m&d&rltliiince namzet rlıte
rildilderi haber alınmııtır. 

-·~ 
Zira11tte: 

Ziraat fidanlığının 
motörü konuyor 
Ziraat fidanlığının ıu ihtiya· 

canı temin için ahnacıtını ha· 
ber verdiğimiz motorlln mftba• 
yaa if i bitmiı ve milteahhit 
mot6rtl monte etmek &zere ıeh • 
rimize relmiıtir. 

Mot6rilD monte edilme iıi, 
bu ayın aoauna kadar bitmit 
olacaktır. 

Etnakliyah 
Belediyelerce yapılacak 

Dahiliye veklleti, et nakliyatı 
nan belediyeler tararından ya .. 
pılmua hakkında bir kanun 
projeai laazırlamııtır. Proje ile 
etlerin fenni ya11talarla taıın

maıı ve nakliyatın daha acaıa 

mal edilmeıi temin edilmiı ola· 
caktır. 

-···~ Belediyeler imar Heyeti 
Nafiaya bağlanıyor 

Dahiliye Veklleti, Yekllete 
bajh belediyeler imar heyetinin 
Nafıa Veklletine bığlanmaıı 
hakkında bir kanan projeıi ha· 
aırlaamıı ve projeyi baı•ekllete 
•umiftir. 
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Gezi Notları : 

Isparta da 
Gülyağcıl1k 

-2-
0. Becerik 

GUlyaicılık lspartada baıla
mıı, Burduru da peıine takarak 
beraber yilrilmnı, bir çok istiha
leler geçirmiştir. 

Glllyağı aranır, gül çiçeji pa• 
ra ederken, herkes bağını kırar, 
bahçesini bozar fil döşerdi. 

Gtllyağı ıatııı gllçleıir, çiçek 
alıcılar nazlan1r1a, gill bahçeleri 
bozulur, yine bağ bahçe yapı
lardı. 

324 senesinden itibaren Is· 
parta ve Burdur bahçeleri gDl
lnkten ~bağa, bağdan gDllDğe 
çevrilmiı durmuıtur. 

Bunun en milhim ~siri. gill
ya~ılıkta bize rakip geçinen 
Bulgariıtanda Kızanhk yattan 
Ye yağcıları olmuttur. 

GDlyağcılığımız ıimdiye ka · 
dar yalnız metru rekabetle mll· 
cadele etmemiıtir. Rakip mem· 
leket yağcıları, ıaf y~ğl~nmızı 
alır, kanıtırır, Alman ve diğer 
memleketlerin esans fabrikaları· 
na T6rk yatı diye satarak TDrk 
gUlyağlanna karp umumi bir 
emaiyetİizlik hava~ı yaratar
lardı. 

Buna ait bir çok hikly• ve 
Yakaları çocukluj"iımdan beri 
itidir dururum. 

Bu defa Isparta seyahatim· 
de ıebre girerken g6zllme çar
pan glllyağı fabrikaıını g6rfin .. 
ce, ıofar: 

- Bu fabrika demifti, Hne
aln ayı kadar glln çabpr on
dan sonra onbir buçuk ay bek
ler, zengin bir kadro bealer •. 

Şof3rden bunu dayunca : 
- Eyvah dedim, fabrika da 

rillctUere yar olmamıı, g&lyaj-
cıhtımıza vefa etmemiı.. . 

Bu buıuda lspartamn kıy· 
metli Ziraat bank mildBrilnden 
afrencliklerim tof6re az çok 
hak vermekle beraber bundan 
aonrası için çok Omit nrici idi. 

lçartada glUyaiı fabrika11 
ıırf, T&rk gtılyağcılığını koru· 
mak ve iakifaf ettirmek için 
kurulmuıtur. 

Fabrika kurulmadan evvel, 
mtHeaddit m1lteıebbiıler bir çok 
1ra11nlarda çalııırlar, çalııanla-

rın ayni bilgi ve ihtisaaa sahip 
olamamalarından bir kalitede 
yağ almak mllmktın olmaz, ve
saitin lptidailiğinden de çok te
lefat olurdu. Bir alıcı, iıtediii 
evsaf ve kalitede yağ bula
mazdı. 

Bu mabzurlann &ilnll almak 
i~in Somer ve lı bankalal'ı 3 
yıl evvel 100 bin lira ıermaye 
ile bu fabrikayı kurmuılardır. 

Isparta gtllcilleri evelce beı 
gram yağı bir altın liraya ıa· 
tarlar, gtıl çiçetinin okkaıım 
20 kurup kadar mubayaa eder-
lerdi. Buna alıtan gülcüler tim· 
eli çiçeğin 4 - 5 kurut etmesini 
azınaamaktadırlar. 

lıparta giilciHeri evelce 500 -
600 bla kilo çiçek iılerken, 
rillyajcılıim geçirdiji buhran 
ytlzünden ıon aenelerde bu mik
tar 200 bin kiloya kadar an,. 
mlıtnr. 

BurlinkO gülyaiı fiyatına na
zaran çiçek fiyatının dOtkün ol
IDaııaın bir Hbebi de, ·.:-Haede 

yında Ko
Dilekleri 

Yurdun her tarafını ilgilendiren bu-dilekler 
memleket htiyacının hakiki bir ifadesidir 

Ankara 24 (A. A.) - Cum· 
huriyet halk partiıi ocak kon· 
grelerindea baılayıp 11ra ile 
vilAyet kongrelerinde toplanan 
ve mahallerince yapılmak im· 
kAnı olanlar ayrıldıktan Hara 
ve ana iılere mllteallik olup 
parti umumi idare heyetine ge· 
len dilekler tualf edilerek 29 
Mayııta toplanacak olan bllyllk 
kurultaya sunulmak illere lıi'e
ıırlanmııtır. 

Yurdun her tarafının ilrilen
diii bu dilekler, memleket lh· 
yaçlarının muhtelif mevzularda 
bilbaıaa aıağıdaki ana nokta· 
larda toplandıtını ra.termell
tedir. Bu hllllsaya atfedilecek 
dikkatli r5zler, balkımdln ,,.,. 
dun ve milletin terakki yolun
daki intihabının •• yart ilati
yaçlariyle yakin ve ıaurla ilfl· 
sinin aksini gireceklerdir. 
1 - Bapelc•lete alt dllelclw: 

1 - lo6nl maharebuinla ce
reyan etttti sahada piyade ıl
perlerinin oluduğu yerde fn3ntl
niin bir heykelinin dikilmesi ve 
Çanalrlıalecle Tiril lraliHmanla· 
ğının tanı ile m&tennıib bir a• 
bide yapılmaıı. 

2 - Sanat ve tarihi kıymeti 
olan abidelerin tamiri Ye iyi 
muhafazaaı. 

3 - Aut · mesarhklann her 
~•rafta yaptınlma91na baılanıl
ma•. 

4 - Memleketin mahtellf 1er-: 
lerlade meYcat 11hht maden n• 
lannın ve kaplıealanmn lıtlh 
edilerek istifade edilir hale ge
tlrilmeıi. 

2 - Adlige oelt4l«lıW ilt 
dilekle,. 

1 - Adliye binalarının " w 
ceza evlerinin tnıaıı ve ceza 
evlerinin i•lllu. 

2 - Olmayan yerlerde aoter 
likler ibdaıı. 

3 - Mahkeme teıki1ltı111n 
balen me•cut olmıyan ktlçlk 
yerlere kadar tqmili. 

4 - On liraya kadar alacak 

20 - 25 gtln çahfaa fabrika da· 
imt memur kallanmasındu mu
rafaa artma11, maliyet fiyatuaın 
yOluelmesidir. 

Glilyağı piyaaaııDdaki rekabet 
dolayısile yağ fiyabnı artırmak 
kabil olamadığından ve bu va
ziyette çiçek fiyatını yOkult
mek de mDmk&n olamıyacatın
dan, fabrikayı idare edtin fh'ket 
yalnıı kampanya zamanında me 
mur kullanmak suretile maaraf· 
ları indirmek Ye mlitahlilin eli
ne dalia fawla para reçmeıini 
temin etmek kararını almıf ve 
tatbika geçmiftır. 

Bu isabetli tedltirle çiçek fi. 
ya ta ıimdiden bir kuraı )1kael• 
mittir ki, ~eeek -•le;ile ~ 
raz daha yllkHltilmek ıuretlle, 
Isparta glllllklerinin tekrar ba· 
i• çevrilmeıiain lhGne geçilmif 
olacaktıi. 

davalarına ihtiyar heyetlerinin 
de bakabilmeai. 

5 - Bir bafta1a kadar mab
k6m olanların ceıa mDddetleri
nba nahiye merkezlerinde ge
çirmeleri, alelumum IUraıllık 
cDrilmleri için mevcut ceza h6· 
kDmlerinin artbnlmaıı, meıhut 
ıUçlar kanana bftldlmlerlnia k&y 
lere de teımlli. 

.J - Dola/lige oelt•llMte . 
ait dilekler 

1 - Belediye itleri, tehirle· 
rin imarı, ıu, elektrik itlerini 
yapıbllmek için h8k6metçe 
ana vadeli krediler temin edil· 
meal, Ye kaylerln llıtiyaçlannı 
karıılayabilmeleri için fakir be
lediyelere h6kGmetçe mlaamp 
tekilde varidat temini •• yar
Clımlar yapılmaıı. 

2 - Ntlfas itleri : !•illa•• 
maamelesinln claha 'kolly bir 
hale ıetirilmell ve harçtan mu
af tutulma11. 

5 - ICayıbilz pculdana al· 
fuıa kaydedilmeleri Ye hu rOne 
kadar n&fus kayıtlantaı yaptı" 
mamıı olan vatanlaflaftia e•I· 
11z nllfuaa lsaydedl•elerbda 
temial. _ 

4 - Belrlit.mı fttliy• tabi 
tutulmalan. 

5 - Teıldllt iflen : 
lrtiltat kolaylaia halnmından 

bazı kaza, nahiye •e kly ltai
lılıklannda tadillt yapılma11 •• 
baza 'yerlerde aahiye, kasa Ye 
Yillyet teıkillb vllcada •etiril
mui we ·mevcut bir kııım nalai
yelerin tam tepkklUI laale if
ratı. 

6 - Hlklmet daireleri : 
HDklmet daireleri iyi olmayan 

yerlerde hanlana taUim ve 
tevtil. 

7 - Poliı iıleri: 
Pollı teıkilitının, buluamıyaa 

koçak kaaabalara ela tepaill •e 
me•clit olaa fYtirleircle tftlU. 

8 - Kay itleri : • 
Kly kallriama [ifhlin pllnlaı· 

maıı, bazı 1D111takalarda kljlf. 
yO tazyik eden ıabaa itinin kal· 
dınlarak buna mukabil vergile· 
re muayyen bir miktar illveıi 
veya ıalmnın 11kı hir ıurette 
tanzimi, ll&y kanan•nan, tatbik 
eclilen yerlerde, la&ldlmlerhle tim 
olarak riayet edilme81. Kay lia
auauaaa tattık eclilmiJea ,.,_ 
lere ı.,mlll, kly kanana titMld 
iflnde b11 kanua clıtmcla lre:;IB
ye mftkellefiyet yBkletilmemeıi 
kly kanununun befinci m•ddni 
ile kay mecliııerlne verile'l ka
za balrlnna yakan bir makam 
nezdinde itiraz hakkı verilmeai. 

4 - Malig• wkdletine ait 
difelder: 

1 - Altilmnam nrrileria tev· 
laidl " bir elclea tahsili, hayvaa 
vergiıinin biNs a&lia hiclirilmeai 
•• fift lla,.ailarıncfan vergi 
• • .-... ı. 
- 2 - FmClıkbk vffa~e ğ'lbi 
yeni yapılaD bal ve bab~eler
dea on .... verıi alın11M1ma11, 

böfday koruma •ergisinde tab· 
fif yapılmaıı. 

3 - K6yl0 tapu senetlerinin 
harçtan ve k6y binalarının ver
giden muafiyeti, kadastro işle· 
rinia tesrii, kasaba ve köylere 
tef mili. 

4 - muhtaç ve araziıiz köy· 
IBye emvalimetrUke, hükümet 
ye evkaf arazilerinin tevzH ve 
halalıarın uzun vade ve ucuz 
fiatlarla satılması. 

5 - Eski m&tekait maaılan
nm artınlmaıı . 
.S Maarif oektfletlnl alilcada,. 

eden tli lekler 
l - Muhtelif yerlerde ma· 

halll ilitiyaçlınn karııhğı ola
,.k hse, orta, ilk ve aanat o· 
kullan, kız enstitOleri, ticaret 
lltfti, mUlt kit · phane ve mtl· 
•ler a~lma11. 

2 - Mektep kltiaplannın u· 
cuzlatılmaıı ve vaktinde dağı· 
tılma11 •e tedriı senesi içinde 
dejiftirilmemai. 

3 - ilk teClrlıat itinin umu· 
mi a.&tpye -ahnma11, olmazsa 
aıaml betçeden villyetlere yar
ilam J•pılma11. 

4 ..._ bk mektep mıallimleri
aba •aaflannın umumi muvaıe· 
ltedea •erilmesi. 
6 - Nafıa 111iinakaldt oe mu
malıa6erat, ticaret ve iktisat 

vekil.tlerine ait dile/der 
1 - Adapaıarı • Bolu hatb 

iDtaah baıta olmak nzere eaas 
demiryollanndan ba11 ıebir ve 
kaaabalar içeraine tali hatlar 
yapılma11. 

2 - Hat boyunda nOfuı ke· 
aafeti ve iktiHlil faaliyet dola· 
yııiyle ihtiyaç ıg6rilnen yerlerde 
ara istasyonları yap:lma11, am
barlar teais ve mevcutlarımn 
tevıii. 

3 - Devletin baıladığı su 
ve kurutma itlerinin tevsi ve 
teflDill. 

4 - Şehirleri birbirine bağ
liyan eıaılı istikametlerdeki yol 
Ye ldSprllerin iallbı, yol vergi• 
lerinin yalnız yol iılerine ıarf ı. 

5 - Samsan, Trabzon ve 
Merıin limanlarının iaıaıı ·ve 
buı iskelelerde mendirek, iı· 
keleleri olmıyan ıahil tehirlerin~ 
ele ele iakeleler yapılmaıı. 

6 - ihtiyaç g6rillen kliçilk . 
kaaaba ve nahiye merkezlerin· 
de de posta ve telgraf merkez
leri açılma11. 

7 - Halka ucuz radyo temi
ni. köylerin radyolanması için 
k6y idarelerinin mecbur tutul· 
ma11. 

8 - Alelumum hayat pahal · 
lıbğını kaldıncı tedbirlerin ~~n· 
ma11. 

9 - Çimento, ıeker, gaz, 
benzin, mazot, fiyatlerinin daha 
çok uçaıdatıimaıı. 

10 · - Pamuklu meaıucatin 
ucuzlablmaaı, k6mUr fiyatleri-
Dia balkın iıtira edeblleceti 
b.dde cf6tilrftlmui ve alelumum 
ey mahrukatının uzualablmaeı~ 

11 - Afyon müstahsillerinin 
t~prak ofisi ile mevcut vaziyet• 
lerinin islAhı ve alelumum af· 
yon istihsal ve sabf itinin dil• 
zene konulma11. 

12 - Muhtelif yerlerde ıe· 
ker, mensucat, meyan kökü, 
konserve, iplik, pamuk yağı, 
1abuo, kOıbe, kendir, . meyva 
kurutma, pirina, çay, çu•al, 
ıayak fabrikaları açılması. 

13 - Pancar fiyatlerinln art 
tınlmaıı. 

14 - ihtiyaç g&rtılen b~zı 
ıabil ıehirlerimize vapur utra • 
blması ve navlunlarının tenzili 
ve sefer tarlf~lerinin ihtiyaca 
uygun fekilde tanzimi. 

15 - lstib,al ve iıtlbllk 
kooperatif iılerinde hariçte ka· 
lan ve muayyen mevzuhrla ~it· 
tigal eden it zümrelerinin de 
kooperatifleıtirilmesinin temini. 

~16 - Yerli · fabrika maame
lerinin satışlarında mutavaı•ıt 

ellerin icaldmlmaıı. 
17 - Balıkçılığın iıllh •• 

himayesi. • 
18 - Lnzum g&ıtılen yerler· 

de · ticaret odası, toprak ofiı 
ajanlığı ve bankalar ıubelerlnl~ 
açılması. 

19 - Alel6mam ticaret itle
rini kolaylafbracak n mabıul· 
lerimizi kıymetlendirecek bazı 
mllteferrik dilekler. 
1 - Sılılıat o• . içtimai mua
oenet vekdletine ait dil11/clo 

1 - Doktor ve sıhhat me
muru, ebe eksitinin her ye de 
tamamlanması. 

2 - Olmıyan yerlerde haı· 
tahaae, diıpanser, eczahane •· 
çılması . 

3 - Sanatoryomla11n arttırıl· 
ması, ııtma, trahom, verem. 
frengi mOcadele teıkilltmın 
artırılması ve mıntakalannın 
tevsii. 

4 - Kininin ve alelumum i
laç fiatlarıntn ucutlatılma11, 
doktor vizi a ücretlerinin bir 
nizam ve diıiplin altına alınma11. 

S - Çok çocuklu ailelere 
yardım iıine hükumetin fazla 
ehemmiyet vermeıi. 

6 - Muayyen mıotakalarda 
rontgen merkt:zlerinin açılmaıı, 
hGk6met tabiplerinin muayyen 
zamanlarda köyleri dolaııp ııh
bat kontrolu yapması. 

7 - f ıkin itlerinin ıOratle 
tanzimi ve mıntakalannda 111ı· 
bati bozan batakl ıklann kura
talmaıı. 

8 - Gümrük ae inlılstı,.ıa,. 
fHllc•letine ait dilelcl•,. 

1 - lıpirtonun, tuzun, barut 
ve saçmanın ucuzlatılması. 

2 - Ziraat iılerinde kulla· 
adan ve gümrnk ~uafiyeti dı
tında kalan diter ziraat allt 
ve edevatının da gDmrlkten 
muafiyeti. 

3 - lıtaıyonlarda tuz ıatıtı· 
aın temini ve tuz ambarlarının 
çoğaltılması. 

4 - Şarapçılıjın iılib ve hl· 
may .. i. 

5 ..:..... tnbiıalla;ın alacalı yat 
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Alman - ltalyan " izdivacı ,, 
Bat tarah birinci aahlfede 

1 - Franıa taa ruza lifia· 
dlfı ve. 

2 - Kendisinin sebebiyet 
•ermediii. 

Bir lavbe giriıtiii takdirde 
bitaraf kalmayı taabhllt ediyor
du. 

Bundan 1anra ltalya, reamen 
Almanyaya batla kalmakla be-
raber, Fraaıa ve İngiltere ile 
açıktan " kur ,, yapmıya baıla· 
dı. Almanya bunu g6rmtlyor 
IDu idi ? Harpten sonra neıre-
dilen vesikalardan gördüğ6 an-
1 .. ılmaktadır. 

Fakat almanlar, bu sadakat
ıızliği ltalyanın ytbilne vurmak
tan çekindiler. Zevahiri muha-
faza etmek alman dıt politika
ıının en eıaslı bir hedefini tef-
kil etmiştir. ltalyanın bayle bir 
•açunu alman baıvekili tarihte 
llltthur olan ıu ı6zlerle izah et
llleğe çahfllnştı. 

Bntun meıele bir zevcenin 
kocaıına sadık olmasındadır. 
Bundan emin olan bir koca, 
baloda yabancılarla dans etti 
diye zevcesini kUkanmaz. Biz de 
ltalyanın sadakatinden eminiz. 
Varsın Fransa ile istediği ka
dar .. kur " yapsın. 

F •kat Alman baıvekUi bu 
ıazleri aaylerken, ltelyanın muh 
temel bir harpte Almanya ile 
~raber yDrftmlyeceğini, bitaraf 
.. ıacatını, hattı belki de karşı 
tarafa lltilıak edeceiini bilivor· 
du. Alman harictyeslnln 1896 
leneılnden sonra bBy&k harbe 
kad•r devam eden on sekiz 
19Hllk rlıli evrakı glsteriyor 
kl Almanlar, İtalya hakkında 
baıka tOrlG dBtllnmOıler baıka 
tftrlll ıaz ı3ylemisler. 

Dtlşfindiikleri doğru imiı: 1914 
•eneai tazında bOyOk harp çı-
lcar çıkmaz, ltalya, Almanyayı 
'Ve Avusturyayı harbin mGneb· 
bibi addederek miiıellea ittifak· 
la girittiği taabbfitlerin aıll 
bahis mevzuu olmadı~nı iddia 
etti ve bitaraf-ir•ldı. Ve C.rıı 
tarafın kazanacağına emin ol-
duktan ıonra onlar tarafından 
Yapılan vaatlere inanarak otuz 

hleyvalftrı vaktinde ve değer 
fiabnda alması ve me•cut güç
lllklerin bertaraf edilmesi. 

6 - Gümrnk muhafaza teş
lcilltıoın geniıletilmesi. 

7 - Köylil ve halk sigarala
rının ucuzlatalmaıı, kayltl için 
•igara kAğıth tlitiln paketleri
nin de ıatalması, tOrk ıigara ve 
tlltUnlerinin nefaaetinin arttınl· 
11ıa11. 

8 - Müsait yerlerde ~ tiltiln 
•e t6mbeki ekilmesine izin ve
tilınesi, ttıtlln mıntakalarında 
ıntııtahıil malının iyi muhafaza11 
için ambarlar yapılması ve ima· 
lltbaneler te1isi, tütiln zGrraıoın 
••ruz bulunduğu mütkillibn 
kaldmlmaıı için tedbirler alın
ınaıı. 

9 - Ziraat vekdletine ait 
dilekler : 

1 - Orman kanununun tat· 
bikatını kolaylaıtırıcı ve bu hu
ıuıta halkın mGtkülAhnı izale 
edici tedbirlerin alınması, nizam· 
name ve talimatnamelerin ba· 
ıitleıtirilmesi. 

2 - K6yl0nlin ziraat itleria
de. kullanmak için ihtiyacı olan 
•iaç ve kereıhnin daha kolay 
temini. 

3 - Kereste~· ve mahrukat 
rubıatiyelerinin vaktinde ve ko
laylıkla Yertlmeılniu temini. 

Oç ıenelik koca11na karı• vazi• 
yet aldı. 

Biz reçen laafta lngiltere ile 
anlqbğ•mız zaman, Sevr mu
alıedeıini imzalatmak istiyen 
eıki dOşmanlarla bu yolda mn
nasebete giriftiğimizden dolayı 
alman gazeteleri bizi muabaze 
ettiler. Kendilerine vaktiyle ya 
pılan sadakatsizlitin mtiklfatı· 
nı temin etmek için almanların 
ftalyaya y•rdım vldetmeleri 
daha aykırı dejil midi(? 

ÇDnkO, ltalyayı Almany•nın 
kolları arasına atan Amil budur. 
Almanya'ya kartı harp yapmak 
için ltalya'ya 1915 Loııdra mu
ahedesiyle lngiltere ve Fransa. 
bir takım vatlerde bulunmuşlar
dır. ltalya bu vatlerden bir k11· 
mının yerine getirilmediğini iddia 
etmiı ve bunları temin etmek 
için bir kaç ıenedenberi eski 
müttefiki ile ııkı münasebete 
1riri1mitti. 

Şimdi ba mıınasebete meıru 
bir tekil verilmektedir. Yani 
iki devlet araıındaki milnase· 
betler ı882 senesiyle 1915 se
nesi araSJndaki vaziyete geri 
d~nmektedir. ltalyanın tarihi 
glSstermittir ki, bu devlet mua
hedelere ve mukavelelere pek 
az ehemmiyet •ermektedir. 
Harekitı üzerine Amil olan d6-
ıftnce, girittiği taah6tler değil, 
o dakika içindeki meaf aatle· 
ridir. 

ltalyanın clıı polltika11na dal
ma, bir ltalyan hariciye Yeki· 
linin ., mukaddeı ea-oizm " adım 
verdiği dllıDace imli olacaktır. 
Poincare de ı9ı2 senesinde 
muhtemel bir harpte ltılyanın 
takip edeceği hareket hattını 
izaL ederken ayaı mlltalaada 
bulunmuıtu. Binaenaleyh imza· 
lananan mukaveleye bir nBma· 
yişten batka mlna atfedilemez. 

Eıki Alman clOttumuza gelia
ce; bu defaki izcli•acın otuz iç 
yıllık evlilik bayatından daha 
memt olmasını temenni etmek
ten batka kendi heıabımıza ae 
yapabiliriz. 

A. Ş. ESMES 

4 - Devlet ~~ ormaalarındaki 
yabani fidAnların halka mecca
nen verilmesi. 

5 - Her cinı .. damızlıkların 
ve haralann çoğaltılması. 

6 - .. Baytar ihtiyacının te· 
mini. 

7 - _ Fidanlıklarınıu çoğ•lhl
ması, ve her iklime gire mec· 
canen fidan dağıtılması, ipek 
b6cekçiliğinin ve kozacıhğın iı
labı ve geniıletilmesi, tohum 
daiıtılması ve para yardımı ya· 
pılması. 

8 - Ziaat alitının kol!ly ve 
ucuz taksit ile tedarikinin te· 
mini. 

9 - Muzir hayvanlarla ve 
zirai hastalıklarla mOcadele iti· 
nin genişletilmesi ve vaııtalan· 
nın ve bilhassa kükDrtfin ucuz
latılması. 

1 O - Alelumum tohumların 
iılabı iıi, toprak mahsullerinin 
Standardizasyonu iti ve zirai 
kombinaların, dallilde ziraat 
fabrikaları ve ameli ziraat mek· 
tepleri. açılması. 

11 - Ziraat memurlaıaın ih
tiyaçlanoın izalesi. 

12 - Ziraat memurlarının a• 
çacağı kredi ve alelumum kredi 
kooperatifleri hakkında mınta-
kaların huıusiyetlerine rlre 
liAıi t~klUier. · · 

1 :: RADYO 1 
CUMA 2615139 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

1648 m. ı82 Kcı. 120 Kw. 
T. A . Q. ı9,74 m. ısı95 

Ka. 20 Kw. 
T. A. P. 3ı,70 m. 9465 Ka. 
ı2.30 Program. 
12.35 Türk mOziği (Pi.) 
ı3.00 Memleket aaat ayan, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13 ıs 14 Mlizik (Senfonik mll-

zik • Pi. ) 
18.30 Program. 

ıS.45 MOzik (Operetler Pi.) 
19.00 Konu~ma (Haftahk ıpor 

ıerviıi). 

19. ıs TDrk mOziği (Faaıl be
yeti. ) 

20.00 Memleket aaat ayarı, 
ejaoı ve meteoroloji haberleri. 

20. ı5 Türk mUziji. 

1 - Oıma11 bayin binam 
peırevl. 

2 - Muıullu Osman lieyin 
btlzzam Ş. ( Neşeyalii lutuia .• ) 

3 - Etem efendinin hDızam 
prkııı: ( qki çeıaıin. ) 

4 - l .. k V araaıa binam 
ıark111: ( Bilmem bende naııl. ) 

S - Ahmet Raıim beytQ R· 
fllı ıarkııı: (Benim aen nemıin) 

6 - Ayaf tOrklil: ( ~J•• 
çiçek açmıf, ) 

7 - Sadettin Kaynatın mu• 
hayyer ıarkı11: ( Seni ey eli. ) 

8 - Sadettin Kaynatın mu

hayyer f&rkııı : ( Adına ınd 
içerim. ) 

9 - Leminin uıak ıark ... : 
( Ruhunda bulliin. ) 

10 - Lemini11 111&k tlltk• ı 
( Neler çektim neler: ) 

21.00 Konutma. 
21.16 Eıbam, tallvillt, kam

biyo - nukut ve ziraat bor1a11 
(fiyat). 

21.25 Nqeli pllklar - R. 
21.SO MOzilr ( Riyaıeti Cum· 

hur Fil. Ork. Tef: Praetoriaı.) 

1 - Ermaano VI olf - F erra
ri: Divertlmeato Re maj3r, 
op. 20. 

a) Variazinni su un temt cap-
b) Canzone pastorale 

c) Siciliana 
ç( Final, Rono 

2 - Adnan Sayrın: Di•erti-
mento. 

3 - Claude Debu11y: La mer. 
a) De l'aube amidi ıur la mer 

b) Jeux de vapeı 
c) Dialogue du vent de la mer 
22 30 MOzik ( Melodiler ) 
23.00 Son ajanı haberleri ve 

yarınki program. 

23. l S 24 MOzik (Cazband) Pi. 

Zayi 
lı Bankaaımn ikinci ihraç 

9ı 78 numaralı 6 adet muvakkat 
1enedini ıa yi ettim. 

Yenilerini alacatımdan eaki· 
leriaia bükmil olmadıtını illa 
ederim. 

Doktor 
Nafiı Yaııan 

ilin 
Aydın C. Müddeiumu· 

miJiğinden 

ı - 9/Haziran/939 tarihin· 
den Mayıı/940 1aaaaa kaclaı: 
Ayd111 ceza evi malık6mlanna 
vasati rUode 400 adet •erilmek 
ilıere muhammen bedeli 1ı3t5 

liradan ibaret beheri 960 rr••
dan yerli butdayından yapıl

mıı ikinci aevi ekmek ceza 
evine teslim edilmek f&rtlyle 
ekıiltmeye konulmuttar. 

2 - Eksiltme kapala ıarf 
uıultUe yapılacaktır. 

3 - Mu•akkat teminat mlk
tan 848 lira 62/5 kuruttur. 

4 -- Elmiltaieye iftliik ede
celder teklif mektuplannı ve 
bu ribi taabh&tlere girebilecek
lerine dair ticaret oda11ndan 
alacaldan velllrlllarla birlikte 

9/Halliran/9!9 cama faiil • 
ı6 ya kadar makbuz mulc:abl
liade C. M. U. litlne tevclie 
mecburdnlar. 

S - Ekıilhne ve daite mu· 
amelesi 9/Haziran/939 cuma 

ıtlal faat ı6 da ~clla C.M.U. 
liti daireainde toplanacak ko· 
mlqoa hunraada yaptacıktır. 

6 - Muraflar mllıteriye a· 
ittir, 

7 - Dalıa fazla mal6mat al
mak ve ıartnameyi rlrmek il· 
teyealer C. MBddeiumamilitine 
mDracaat etmeleri llzımdır. 

12 16 20 26 1333 

Aydın tapu aicil mu· 
hafızlığın Han 

AycLaın Karapınar aalaiyeai· 
Din Erbeyli lll~nlln ltly tfftn 
mevkiinde dotusu tilrkmea ha· 

C1 ali kanıı emiae •e obar ot· 
lu ıalib babsı ıekerci lna heı· 
na ve bacer kuzeyi ali kızı ea · 
ma gineyi dunnuı ali laafidi 
hilıeyin ile çevrili ieytinli bala· 
çe Süleyman karw Alamet kı· 

a Lmanm eedcllaen kalmak 
ıuretlyle S0 - 60 ıenedir zU
Hyetlnde iken 931 yılinda 118· 
mliyle veraıetinin otlu Ahmet 
ve kıza Veıile ile kencliainclen 
evvel 6fen kızı Haticeain ev
latları Raıit ve Naciyeye mun• 

ba811' bulunduia mahkemedea 
verilen veraıet illmından aala

tılm11br. 

Ba vereaeler taraflarından 

namlanaa tesçiJl iateailmekteclir. 
Tapu ıicillinde lbyclı olmadıfia 
dan razete ile illa taribindea 
ı 1 ınn aonra mahalline tabki· 
kat yapmak lzere memur rl•· 
derilecektir. 

SlzO ıeçea yerde mlllkiyet 
veya ber ll•nıi Mi ayni bak 
iddia edenler •ana yeriade 
bulanacak memura •e yahutta 
o gllae kadar ı274 fit numa
n"11e mlraeaatlan ilb i11111w. 
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vez. • 
Aydm Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Ayduun kepez ve diiı alan 

mevkiinde dotusu teker oilu 
batı11 emir •ne kuzeyi ıeker 
ojlu glineyi uncu diri oğlu zey• 
tinlikleri ile çevrili beı aiaç 
zeytin Aydının kurtulut malaal • 
letinden mehmet otlu ibralıimin 
malı iken mumaileyhin bundan 
50 60 sene eYvel vefatiyle ma
lı yeglne varisi kızı duduya 
kaldıtı Aydın belediye mBmeı
ıiliiiaden verileıı ilmübaberle 
bildirilmiıtir. Saza geçen yerin 
tapu ıicillinde kaydı olmadıiın· 
dan ıazete ile ilin tarihinden 
1 ı fOD IODra maballiaeı ketif 
memura sr&nderilecektir. 

saza reçen yerde mnlkiyet 
veya her laanri bir aynı hak 
iddia edenler varsa yerinde bu
lunacak memura veyahutta o 
g6ne kadar idareye 1267 fit 
numarasile miiracaatlan ilin 
olunur. 1359 

T-itk JıaTa kurumu 
~y!m -şubesinden 

Koçarlı saya bu aene klmilen 
demir llOrular içine alınmıı ve 
fübt tt blıit ._yeıinde safiyet 
ve h11nıını yollarda hiç bir 
suretle kaybetmiyecek vaziyete 
ptiiilmiıtir. 

Bu ıuyun, en mtıkemmel ıe• 
nlt •e YUatalarla Aydına aak· 
li •e arzu edenlere ıablma11 
iıl, lalrumumuea aerubte Olan• 
mQftar. 

Yakaüa aakliH batlanacak• 
br. 

Şimdiden abone kaydedilmek
tedir. Bidayette mOracaat eden
lere ve abone kaydedilmek 
lıteyealere kolaylık ~&sterile• 
cek Ye teazillt yapılacaktır. 
Kayıt iflade para alınmaz. 

Mllcemel •e mazbut kaplar 
•e fİteler lçillde mühOrlO ıola· 
rak te•zi edilecek olan bu ıu· 

Y• lalSll oldutu kadar ueaa 
tem edttinesi de takarrllr et· 
mittir. 

Abone olmak isteyenler laer 
tin ve her ıaat, hnknmet '901· 
Tannda olan merkezimiz blfo • 
ıaaa mBracaat ederek lslmlerini 
kaydettirmeleri Yeya tahriren 
telefonla bildirmeleri rica olu• 
nar. 
13SS 26 30 2 6 

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından 
Umurlu k6ytlnün ıoğuk kayu 

mevklinde ıarkan muhacır kııı 
lıafize garben bopannı durmut 
ıimalen klhyanın oğlu molla 
mustafa ceauben yol ile çemli 
8 d6n0m incir bahçesi ayni 
kiytlea kaaap ali otlu aUnin 
iken pehlivan oğullarından lall
ıeyin otlu h•cı bayram aUye 
.. tarak Ye mumaileybin vefa· 
tiyle bu yerin vereselerinden 
faclime Ye durmut• k•ldıtı klSy 
brahnadan retbilen ilmubaber
deD anlaıılmaktadır. 

Bu yerin tasarrufunun talıki· 
ki için mab.nine memur ı&n
derilecektir. f tiraıı olanlar ••r· 
n gazete ile lilan taribiıiclen 
ıs ılln IODra yerinde buluna
cak memura ve yahutta o ın· 
ne kadar ı276 flı numara ile 
A"'9 ~ akdi aiıüafıdlfına 
mllrauatlan ili• olunur. 1356 
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Merakhlarına Müjde 
• 

10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, O_deon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul 
Beaımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııhr 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veaikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiıtir. 

fiyatı: 25 Kuruştur. 

---~- - - ---· . - ____ _.--.---

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulilne baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mntahassıs doktorluımıı tarafından her 
türlü erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ye elerkaid 
daireıinde takip edilmektetir. 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehaneıini 'Cumhuriyet mahalluinde a'f11kat 

B. lhtanın eYine nakletmiftir. 

haltalannı her gün saat yediden ıekiıe kadar •• 
lflede11 ıonr saat Dçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, meıddei gaita Ye iter ttırlll talalillb icra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedaYiıi olan Ptnomo-
torakai ile haıtalan tedaYi eder. (971) 

_... 66166W00 ,.,--. ~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 
• 

Gazete Kitap Evi 1 
. .{' .. - . :..,.... . 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 
Kitabın adı Yaz!!!. Fiyatı 

ln1anlar Alemi Faik Sabri 150 
Hayvanlar ilemi Faik Sabri 130 • 

Pratik lagilizce Enver Kalakh 125 • 
Atatilrk M. Turhan Tan 50 • 
Beyaz kitap Haluk Cemil 50 • 
Atatürk iki cephesi Burhan Cabit 50 • 
Kaynak A. Candemir 50 • 
Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Baldat 50 • 

f.1 Define adası Muzaffer Nayır SO • 
• Yalnız dönüyorum Şükufe Nihal 50 • 
ti En büyük kaybımız 75 • e Doktor Moronun adası Hamdi Varoğlu 50 • 
4' Bu kitaplan Aydında SUleymao Gezer - o~man Sezginer & 

Gazete kitap evioden tedarik edebilirsiniz. Siparitler taah- • 
htı •lü ı6oderilir. • 

..... a.J ...................... . 

ilin 
Aydın nafia eksiltme 
Komisyonunda 

lan ve ticaret odası vesikala· 

rile yukarda yazılı glln ve sa• 

atte nafia müdürlüğii odasına 

gelmeleri. 

14 18 23 26 (1342) 
Aydın sanat okulu demir atöl

yesi inşaa tanda k ullanda c ak 1880 ~!Yk~~~~!lll!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l9 
lira 10 kuruş keşif bedelli in- ı ··--· Abone ıeraiti ........ , 
şaat malzemesi alımı açık eksil- J Yıllığı her yer için t» lira. 1 
tmeye konmuştur. ı Alta aylığı 3 liradır. f l idare yeri: Ay~ında C. H. i 

Bu ite ait keıif ve şartname i P. Basnnevi. 1 
Nafıa müdürlüğünde görüle- i gazeteye ait yaZ1lar f çi11 1 
bilir. Eksiltme 29/5/939 Pa- f yazı iqleri müdürlüğüne, Hin- 1 
zartesi ıünü sa.at 11 de Nafıa ! lar için idare müdürlüğüne ! 
müdürlilğli odaımda yapılacak- i.~~.~~.~~.~-'!.~~~~~~: ........... J 
br. 

Muvakkat teminat miktarı 141 

liradır. 
l.teklileri11 mu•akkat teminat-

lmtlya& ı•hlbl ve Uauuat Neırlyat 
llldDrG ı itam 11-4, .. 

Budclalı r-r 
H P ...... Ti 


