
s.,... r 100 Para 

Cumhuriyette 
Şehircilik 

Enver D~mirag 

içtimai kalkınmalar ve g;ttik
çe olgunlaşan insan ruhunun 
bediiyata olan şiddetli arzu ve 
temaylHn ve bunlarn derli 
toplu ifadesile insan ruhundaki 
nizam ve ahenk ihtiyacı onların 
hu ihtiyaca cevap verebilecek 
mevzularla karşı karşıya bulun
durulması mecburiyetini ortaya 
Rtmağa kifidir. 

Yemek içmek gibi maddi mev
cudiyeti idameye vasıta olan 

hallerimiz önünde, bir de; ma· 
nevi varlığımızı tanzim edilmiş 

i 
1 
1 

ı 

bir vasat içinde yürütebilme za
rureti vardır ki bu zaruret, insan 
denilen mahluku, diğer mahluklar 

içinde temayüz ettirebilmek ne
ticesini husule getirmiştir. 

Yaşıyan her varlığın yaşa· 
masına Amil olan maddi edin-

me ve bunların uzviyet tarafın 
dan temessül keyfiyeti, basit ma-

nada ve daha çok alelade bir 
ömür sürme meselesidir ki 

" insan ., adı altında toplanan 
varlıklar bununla iktifa edeme· 
mek mevkiindedir. 

Şu halde, adına insan dedi
ğimiz mahluk, bu birinci ve 

*maddi olan ömür sürme karşı
•ında ve hatta bunun içinde, 
kencTIS1ne iUw!Bn olma ve üstün 
=rıai:ıe.Sıyle meı'ur bir varlık sa· 
yılma huıusiyetioi veren bedii 
bir temayule sahiptir. 

insan kendisine hükmeden bu 
temayüle cevap verici mevzular 
bulmayınca ve cevap verici mev· 
zular aramayınca yaşama ve 
mesut olma yolunda olduğu 

gibi, fikri dimağı ve ruhi olgun
luk yolunda mılik bulunduğu 
iokiıaf kabiliyetinden istifade 
imkinım da bulamaz. 

lnıan tarihi, insanları ilk de
virlerden bu gllne kadar on
ları ağaç ve taş kavuklarından 
çıkararak, göl üslüudeki evler· 
de bir müddet eğlendirerek ba
ıitten mUrekkebe doğru bir 
terakkiye sevketmekle bir va· 
zife yapmış değil bizzat .insan 
yaradılışında bulunan bedii te
mayüle yine insanlara cevap 
verdirmiş oluyor. 

Derli toplu ve cemiyet halin
de yaşama meselesi nizam kay
düşartlanna müvazi bir seyir 
takip eder. 
Derbeder bir ev, derbeder ruh

lu bir aile muhiti yaratmaktan 
batka nasıl bir şeye yaramazıa 
derbeder ve in an ruhunda var 
olan niıarıı ve ahenk ihtiyacına 
cevap vereruiyecek tertipte o~ 
lan bir şehir dahi, derbeder ve 
halta dejenere 1 uhlu bir cemi
yet kuta klar. 

Aydııı için müstakbel bir imnr 
rlinı hazırlanmış olması haberi 
karııımda, evveli Aydıoın yeni 
Yollar, yeni binqlar ve sair yeni 
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Polonya --
Hariciye Nazırı 
Bek; beklenen 

nutkunu söyledi 
......, .. , 

Varşova, 5 - Hariciye nazı· 
rı Bek bugün mebusan mecli• 
sinde beyanatta bulunmuştur. 
Bek evvela Polonya ile Biritan
ya arasındaki anlaımayı anlat
mış ve Almanya ile olan müoa · 
sebatın umumi bir tarihçesini 
yaptıktan sonra hali hazır va
ziyeti ve Polonya İngiliz anlaş· 
ması üzerine almanyanın 934 ta· 
rihli Alman - Polonya anlaşma· 
ıını fesettiğini söyliyerek bunun 
için de hukulıti mahiyette bazı 
itirazlar dermiyao etmiştir. 

a.a. ... ~·· 
Almanya-Litvanya 
arasında bir ademi 

tecavüz paktı 
imzalandı 

Berlin 5 - Almanya ile Lit
vanya arasında bir ademi teca
vüz paktı imza edilmiştir. Es

tonya ile de böyle bir pakt im· 
zalanmak üzeredir. a.a. 

.. ·~~oc t-••• 

Letros ve İngiltere 
Ekonomik nüzakereleri 

Londra 5 - Havas ajansı 
atinadan bildiriyor : 

İogilrere tarafından Yuı ... .,İs· 
tana ekonomik müzakerelerdt; 

1 

bulunmak üzere gönderilen Let
roıun vazifesi aynı zamanda 

Sofya - Atioa arasındaki bağ
la rı sılı lnştırmağn matuf ol~p 
olmadığı siyasi mahafilde sorul 
maktadır. Siyasi mahafıllerde, 

bu ziyaretin neticesinde yapıla
cak anlaşmanın, Yunanistanın 

en büyük elçisi olan totaliter 
devletlerin bu hususta yapacak· 

ları taıyika mukabil bütün ibra 

catta pek çok kolaylıklar g6s

terileceğinden bahsediliyor. . ~~ 

İngiltere Amerika 
ile ekonomik mü
zakerelere başladı 

- . t --

Lonrn 5 - Avam kamara
sında mabalefet partisi lideri 

Alleye cevap veren baıvel<il 

Çember)ayn, her iki hükümetin 

ihtiyacı için ham madelerin ih~ 
racı bakkmda Amerjka ile mü-

7.Rkerclcre baılanmış olduğunu 
bildirmiş \'e bu teşcbbü hn A-

merika hükumetinden geldiğini 

ve lngiliz hükumetinin mcsclo
niıı ehemmiyetini müdrik oldu
ğunu ilave ctıniş tir, a.a 

Belediye Meclisi Valimiz 

939 YıJ1 varidat bütçesini 122110 lira 
60 kuruş olarak kabul etti 

Belediye reisimizle bera
ber şehrin imar mınta
kaların1 tetkik ettiler ---

Belediye meclisi dim akşam 
saat 20,30 da Belediye reisi B. 
Etem Mendresin başkanlığında 
toplanmıştır. 

Meclis bu toplantısında 939 
yıla varidat ve ma raf bütçele· 

rini müzakere etmiş \•e 939 yılı 

varidat bütçesini 122110 lira 

60 kuruş olarak kabul etmiştir. 

Asker ailelerine yardım kar

ş ı lığı olarak tanzif.ıt ve tenvi

rat resimlerine cvv~lce ilA · 
ve edil nİ§ olan yüzde on beş 

miktarındak i zammın yüzde 25 

e ibliğı görüşülmüş, ve uzun 

münakkşalardan sonra bu nis

betin mesken ve binalarda yine 
yllıde 15 olaralc ibkasına ve fa-

kat yalnız akar vergilerinin ylh· 

de 25 e iblağına karar veril
mittir. 

Masraf bütçesi iki madde ll

zerinde milnakaşa edilerek mub 

taç asker ailelerine 500 lira 

fazla tahsisat konuldu. 
Halkevine yardım tabsiıatı da 

B. T. Rüştü Aras 
Lord Halifaksı 

ziyaret etti 
---···~ 

Ankara 5 - Londre bfiyük 
elçimiz Doktor Tevfik Riiıtn 
Aras diln öğleden sonra İngil
tere hariciye nazırı Lord Hali
faksı ziyaret etmişti. a.a. 

-~~--

B. M. M. 
Toplandı 

1000 liradan 2000 liraya çıka· 
rıldı . 

Bütçe umum yekunu ise vari
dat blltçcsile muvazi olarak 
122110 lira 60 kuruş olarak 
kabu edildi. 

Bundan sonra ruzoamedeki 
diier maddelerin müzakeresine 
geçilerek vergi ve reıimlcr kanu 

nuna göre yapılmış olan ve geçen 
sene tatbik edilen tarifenin bu 
sene de aynen tatbiki kararlaı· 

tırıldıktan ıonra elektrik teıiaa · 
tı içio belediyeler bankasından 
istikraz edilen 30 bin liralık 

mukavelenamenin imzalanmaaı 
hakkında belediye reisi 8. Etem 
Mendrue selabiyet verildi. 

Belediye itlerinde gösterdiği 
yükıek alakadan dolayı beledi
ye meclisi ve ~ehir balkı namı· 
na iJbayımız B. Ôzdemir Gün· 
daya riyaset tarafından teşek· 
kür edilmesi karar altına alına
rak ruzoamede görlltillecek 
ba,ka bir madde bulunmadığın· 
dan nisan içtima devresine ıon 
verildi. 

± z 

Valimiz 8. Ôzdemir Gün· 
day diin belediye reisjmiz B. 

Etem Mendresle beraber, evelki 
akşam yapılan toplantıda bele· 

diye meclisir.ce tastik edilen 
tehir planının tatbikatı üzerin-

de muhtelif yerlerde tetkikler
de blunmuşlardır. 

~·--
Atletizm 

müsabakaları 
Haber aldığımıza göre bu gnn 

saat _16 ile yarın saat 9 da oi· 
mak üzere beden terbiyesi böl· 

ge başkanlığınca teşvik mahi· 
yetinde olmak üzere atletizm 

milıabakaları tertip edilmiştir. 

Müsabakalar sabada yapıla
caktır. 

Mandre 
verilen cevapta 9 Alma
nın memleketten çık· 

ması isteniyor 

Amerika hükumeti 
Bahriye bütçesini 1 

Londra 5 - Avam ,kamara· 

ııoda liberal mebus Mandre 
cevap veren dahiliye nazırı, 

nui tt·~kilitının daimi bir ta
ra11ut altında tutulduğunu ve 

9 Almanın memleketten çıkma· 

lan için rica edildiğini söyle-fazlalaştırdı ı 
-···-

Vaşington 5 - Parlemento 

1 temmuz 939 da başlayacak 

olan mali sene için donanmaya 

770 mil)on 473 bin 241 dolar 

tahsisat ayrılmasını taavip et· 
miştir. 

BiJ tahsisata 938 tahıi-

ıatından 50 milyon dolar fazla 

olmuş oluyor. a. a. 

miıtir. a.a. -·-
Alman 

' Başkumandanının Trab
lus teftişleri 

Roma 5 - Alman kara or· 
I duları baş ku~and&nı general 

1 

Braucekitseb yanında genel 

kurmay başkanı Paryanı ve 

• •0~- 1 Balbo olduğu halde Tomruktan 

fngiJtere tek)ifJerİnİ Trablusa gitmişler ve Trablus· 
daki hava kıtaatım teftiş etmit 

Anakara 5 - Büyük Millet 
Meclisi bu gUn reis vekili Maz· 
bar Germenin başkaolığında 
toplanmıı ve sanayi konforuna 
dair kanun layihasının geri ve

rilmesi hakkındaki baş vekalet 

Moskovaya bildirdi lerdir. 

1 Londra 5 - İngiliz Sovyet 1 AJ ı· J 
' müzakereleri, Fransa hükümcti manya Ve ta ya 

tezkeresiyle vakıflar umuın mü· 

dürlüğüdüo 939 bütçesini kabul , 
etmiştir. 

tarafından tasvip edildikten Hariciye nazırları bugün 
sonra telgrafla Moskovaya bil- görüşecekler 
dirilen cevap üzerine yapılmak· Roma 5 - R. Alman hari-

Maclis pazartesi günü t<;>pla
nacakhr. n.a 

tadır Bu husuıta ııkı bir ke-

tumiyet muhafaza ed lmektedir. 
·~~-

Litvinofun istif ası- Bir haftada 

ciye nazırı Fon Ribentrop ile 

İtalya hariciye nazırı kont Ci-

yano arasındaki mülakat yarın 

Milinoda haılıyacaktır. 

na sarih sebepler yakalanan ka~akçı Fransız d~~anması •• ·ı • ı Ankara 5 - Geçen bır haf· 
gosterı emıyor ta içinde gümrük muhafaza teı l\Ianevra yopıyor 
Londra 5 - Havas ajansın- 1 killtı tarafından cenup hudu· Cebelilttarık 4-Bütün Fran-

dan : d k duoda 34 kaçakçı 195 kilo gilm· ıız onanması tar ve garp 
Sovyet hükumeti hariciye ko- rük kaçağı 2 at ege b6lgeainde istikametlerinde olmak üzere 

miseri Litoynofun istifasaı ıe-
bepl~ri h kkındıı sarih malumat kara &ularmıızda avlAnan 6 ya-
ulmRdığıodıuı ıiyasi şumulünU bancı ile 3100 kilo barul ve 
öl~mek için ihtiraz gösterilmek-
tadir. a.a. 

bir balıkçı sandalı ele geçiril-
• mittir. a a 

limandan ayrılmıılardır. Do
nanma manevreyı yaptıktan son· 

ra tekrar Cebelllttarıka d6ne-
ccktir, a.a. 
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voz 2 AYDIN 

Aydın şehrinin 
Müstakbel imar planının tadil ve ıslahı 
hakkında mütehassısın izahnamesi 

-2-

Uçak Şehitleri İhtifal 
Proğramı 

Tiplerinden de görüldüğü Uıere 
bu tarzı hal ile Belediye mühim 
mikdarda yol inşasından kurtul
duiu gibi mahalle aralarında 
bilhassa yaz mevsiminde gelip 
geçeceklerin gölgeden yürümele-
ri eıbabı da temin edilmiş ola
caktır. 

Bu gün harap bir yaziyette 
olup tedricen inşa edilecek olan 
Zafer ve Çıksorut ve Cumburi· 
yet mahallerinin teşekkül vazi
yetlerinde yol istikametleri, ada 
genişlikleri ve seyrüıefer du· 
rumları islaha çok muhtaç bir 
halde bulunduğundan; elyevm 
yeni inşa edilmif olan binaların 
vaziyetleri ve arazinin topoğra· 

fik vaziyetleri göz önünde tu· 
tulmak şartile yol şebekesi 
yeniden tanzim edilmiştir. 

Ayni zamanda iktisadi ye tüc· 
cari bakım itibarile bntün mu
amelelerini Aydın şehri ile ya· 
pan ve Aydın vilayetinin cenup 
tarafındaki kazalarile Muğla vi· 
llyetinin Aydın ıehri ile olan 
irtibatını temin eden Aydın -
Muğla yolunun Aydın şehrine 

girdiği zaman takip etmekte ol
duğu yoldan başka - seyrüseferi 
kolaylaştırmak kasdile • ıehri 
çevrelemek Ozre Nazilli ve İz
mir cihetlerile doğrudan doğru
ya ve ıebri katetmeden gidile· 
bilecek bir yol ıebekesi tesis 
edHmiıtir. 

Bu ıebeke ayni zamanda ıeh
rin bikim rüzgarlarının aksi iı
tikametinde ve şehrin şarkında 
tesis edilen hayvan pazarı ve 
mezbaha ile irtibat ed~r. Bu 
ıuretle Aydının cenubundan ve 
garbından gelen hayvanatın 
tehri kirletmeden pazar ye mez 
bahaya kolaylıkla İsalı tahtı 
temine alınmıt olur. 
Diğer taraftan Aydın tehri

nin hinterlandı mühim teylin 
mahıulü temin etmekte olduğun 
dan bu harici yollar vastasiyle 
kolaylıkla kezalik şehrin için
den geçmeden sanayi mıntaka· 
sına sevkedilmiı olurlar. 

Şehrin dahilinde yeniden tan 
zim ve islib edilmiş olan yollar 
umumiyetle belediye yapı ve 
yollar kanununun tarifat ve 
hükümlgri genişlikleri avanproje 
üzerine yazılmış ve vaziyetleri· 
ne göre de tipleri ayrıca tersim 
edilmiştir. 

Bunlardan başka olan şehrin 
merkezi kısmını teşkil eden ve 
bu günkü balkevinin önilndeki 
yolun genişliği kafi şekilde tev
si edilmiştir. Bu vaziyet ayni 

zamanda rekzedilecek cumhuri
yet abidesi önünde yapılacak 
her türlü toplantılara ve geçit 
resimlerine mu~takbel vaziyet
te de cevap verecek vüsaatte
dir. Muğla istikametinden ge· 
lip şehrin ticari kısmına giden 
yolun demir yolunu katederek 
geçmekte olduğu köprünün bu 
mıntakada tevsi edil~n yol lge
nişliği kadar tevsii zaruridir. 

Yeşil sahalar : 
Kuruhnuı olduğu sabanın kuv 

vei iobatiyeıinin fevkaladeliği 
Aydın şehrinde istenilen şekil 
ve tarıda yetil sabalar yetil 

yollar ve parklar ihdasına ta• 
mamen müsaittir Evvelce yapı· 
lan istikamet pllnında göz 
ödünde tutulmıyan bu husuıat 
için yer ayırmak mecburiyeti 
vardır. 

1 - 15 Mayıı 939 Pazarteıi 
günü Uçak şehitleri ihtifali ya
pılacaktır. 

2 - İhtifale iıtirak edecek· 
ler : 

A : İlbaylık, komutanlık il 
genel kurulu, Şarbaylık, Şarku· 
rulu, Halk partiıi, Halkevi, Par
ti örgUt6, Uçak kurumu, diier 
kurum ve milesseseler ve daire 
amir ve memurluı. 

B : Alaydan bir kıta. 
C : Jandarma ve Polis. 
D : Okullar ( San' at, Orta 

ve ilk okulların son sınıfları ). 
E : Sporcular 
H: Halk. 
3 - Saat 10,30 ta törene iı

tiklil marşile başlanacaktır. 
A : Marştan sonra kıt'a ko

. mutanı töreni açacak ve hazır 
olanları hava şehitlerini selim
lamaga davet edecektir. 

B : Tam bu anda tören ye
rindeki bayrak, yavaş yavaş 
yar.ya indirileceği gibi resmi 
ve hususi dairelerdeki bayrak
larda yarıya indirilecektir. 
Bunu temin için tlSren yerin
den fiıek atılarak iıaret veri
lecektir.I) 

C: Fişekle beraber bütün 
nakil vasıtaları ve insanlar 
oldukları yerde bir dakika du· 
rarak ihtiram resmine iştirak 
edacekl erdir. 

D: Bir dakika sonra bayrak· 
lar tekrar çekilecek ve hare· 
kete geçilecektir 

E: Bundan sonra ilbayhk ve 
parti komutanlık, belediye 
halkevi, bava kurumu, spor ve 
hayır kurumları. okullar tara· 
fından şehitler anıtına çelenk 
konacaktır. 

F: Daha sonra alana konula· 
cak halk kürsüsünde bava ku• 
rumu adıQa bir zat tarafından 
bir ılSylev verilecek bir okullu 
kız da şiir okuyacaktır. 

G: Söylev ve şiirden sonra 
bir subay kumandasında bir 
manga er tarafından havaya 
üç el silah atılarak törene son 
verilecektir. 

4 - Törenden sonra geçit 
resmi yapılacaktır. 

Geçit resmi şu sırayı takip 
edecektir. 

A: Askeri bando ve kıta 
B: Okullar (sanat orta ve 

ilk okulların son sınıfları) 
C: Sporcular 
5 - Tören yeri anıt alanı

dır, 

6 - Belediye tarafından sa
at 10,30 da alana bayrak çe
kilmif ve parti tarafından halk 
kürsüsü konulmuş bulunacaktır. 

7 - Bu program çağ'ırı ye· 
rinedir. 

Proıram komitesi 

Şehrin tekasüf etmiş olduğu 
mıntakalarda bu ihtiyacı karıı· 
lamak içia cumliuriyet mahalle
ıinde Güzelhisar camii karşısın · 
daki ada ki bu günkü halinde 
ancak pek az bina iıtimlikini 
icap ettirecek derecede bina 
İDfa edilmemiı olduğundan· kal 
dıralmış ve yerine tamamen 
teıcir edilmek üzere şerit ha
linde bir yeşil saha vücu· 
da getirilmiıtir. Şehrin mer
kerinde bulunan ve tarh ve 
tanzim edilmesi lazım gelen 
park bu saha ile ayrıca bir ye
til yol vaıtaıiyle birleıtirilmit· 
tir. Bu suretle mektep 
çocukları nakliye vastalarile 
karıılaşmadan mekteplerine gi · 
debilecekleri gibi ayni zamanda 
bilhassa ya mevsiminde balkın 
iş merkezine de güneşin yakıcı 
tiddetine maruz kalmadan gi
dip gelmeleri temin edil mit ola· 
caktır. Bu suretle yapılan bu 
yeşil aahalar ayni zamanda mın 
taka yeşil sahaları vaziyetinde 
de istimal olabilecek kabiliyet
tedir. Demir yolu güzergihmın 
sanayi mıntakasından gayri 
yerlerde de kezalik yapı ve yol
lar kanunu mucibince muayyen 
genişlikte boş sahalar bırakıl
mış olduğundan buralarda mey· 
dana getirilecek olan yeşillik
ler mücavir bulunduğu mahal
lerin mıntakayı umumi parkları 
mahiyetinde olacaktır. 

RADYO 

Cumhuriyet mahallesinin ye· 
niden teşekknl etmekte olmaıı 
ve bu mıntakenın da bilhassa 
mekteplerin mQtekiaif bir va· 
ziyette teessns etmif bulunması 
bu mıntakanın atiyen ıehrin 
tenezzüh yeri olacağından bu 
mıntakad'l yeıil sahalara ve 
parklar tesisine fazla ehemmi
yet verilmiştir. 

Resmi miiessesat : 
a) Hühümet konağı ve miiı· 

temilita bu gün teessüs etmiı 
bir vaziyettedir. Yalnız hüku
met konağlnın şimal tarafında 
kafi vüsatte bir yeşil sabanın 
temini lazımdır. Bu saha ayni 
zamanda hükümet iie işi olan· 
ların bilhasa köylünün yaz mev-
ı~minde istirabnt ve intizar ye
rı olarak tahıis ve istimal olu· 
na bilir. 

- Sonu var 

CUMARTESi 6/5/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

13.30 Program. 
13.35 Müzik ( Operet 

yonları • Pl. ) 

seleks-...... 

14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

14.10 Türk müziği. Çalanlar: 
Reıat Erer, Refik Fersan, Züb-

til Bardakoğlu. Okuyan : Melek 
Tokgöz. 1 - Şehnaz pcırevi. 
2 - Dcllal zadenin - Şehnaz 

ıarkı • Etmedin bir lahza ihya. 
3 - Şemsettin Ziyanın - Şeh
naz şarkı • Hem aldandım hem 
aldattım. 4 - Zühtü Bardak 
oğlu - Santur taksimi. 5 - Le

minin - Hicaz şarkı • Neşem 
emelim. 6 - Selabattin Pınarın 
Hicaz şarkı - Yüzüm gülsede 
kızlar. 7 - Saz semaisi. 

Aydın Tire teıtezzühü 
Halkevi Sosyal yardım JUbesiyle Kızılay kurumu tarafın

dan 14/5/939 Pazar günü Tireye bir gezi tertip edilmiştir. 
Gezi tirenle yapılacaktır. Gezi tircni o giln sabah saat 

6,55 de Aydından kalkarak 10,48 de Tireye varacak ve Tireden 
19,5 de hareket edilerek 23,15 de Aydına gelinecektir. 

Seyahat ücretleri gidip gelme birinci mevki 250 ikinci 
200, üçüncü 150 kuruıtur. ' 
. . Seyaha~e iştirik edeceklerin Tirende her türlü eylence ve 
ııtırahatlerı temin olunacağı gibi Tirede de hoıça vakit 
ıeçirebilmeleri için icabeden tedbirler alnmıttır. 

Biletler Kızılay merkeziyle HalkeYinde satılmaktadır. Bu 
fırsatı kaçırmamalarını snym hdkımıza tavsiye ederiz. 

• 

14 40 15.30 Müzik ( Neşeli 
plaklar ) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Dans saati· Pi) 
18 15 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti ) Tahsin Karakuş ve ar
kadaşları. 

19.00 Konuşma ( Dış politika 
~- ..\iseleri ) 

19.15 Türk müziği (Halk tDr · 
küleri ve oyun havaları - Sadi 
Yaver Ataman ) 

19.30 Türk müzigi. Çalanlar: 
Vecibe, · Ruşen Kam, Cdvdet 
Kozan. Okuyan : Müzeyyen Se· 
nar. 1 - Saba peşrevi. 2 -
Supbi Ziyanın - Saba şarkı -
Semti dildare bu demler. 3 -
Dedenin · Bestenigar şarkı . 
Ben seni sevdim seveli. 4 -
Kürdilihicazkar şarkı - Neşe ile 

1 geçen ömrümü. 5 - Leminin -
Kürdilihicazkar şarkı .. Bir ken
di gibi zalimi sevmiş, 6 - Ru-
meli türküsü. Koyun beni yük
seklere. 7 - Halk türküsü -
İkide turnam. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Temsil ( Geyik avcısı -
Geç Osman ) Yazan - Ekrem 
Reşit. 

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

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik ( Sonat • Beet

hoven Kreutzer • sonate Keman 
ve piano ) Necdet Remzi Atak 
Ferhunde Erkin. 

22.00 Haftalak posla kutuıu 
( Ecnebi dillerle ) 

22.30 Müzik ( Küçük orl es
lra - Şef : Necip Aşkın ) 

23.00 Müzik ( Cazban - Pi. ) 
23.45 2• Son ajans haberleri 
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Spor ve Spordan 
maksad 
Yazan : Spor eQ'itmeni 

Mustafa lber 
Spor bir vasıtadan ibarcttil', 

Musabakalardan maksadımız da 
ıpora teıviktir. Bu itibarla yir• 
mi kişinin spor yapmasın• ve 
binlercesinin bunu seyretmesini 
memleket sporu için faideli gör· 
müyoruz. Biz memleketimizde 
sporu yaymak ve bunu bir 
memleket işi olarak başarmak 
istiyoruz. Spor iki muayyen ga · 
yeye varabilmemiz için bize la
zımdır. Bunlardan birincisi mem· 
leket müdafaasıdır. Eskiden üç 
senede ancak bir tüfeği öğretir· 
lerdi. Bugün askerlik bütün dün· 
yada bir buçuk senelik bir za· 
mana inhisar etmektedir. Bngün
kü yaşayış şartları içinde bun• 
dao fazla bir zaman da ayır
mak kabil değildir. Dünkli uzun 
aske · lik zamanına ve az öğre· 
nilecek şeye mukabil, öğrenile
cek şey çoğalmıf ve zaman kı
salmıştır. Bu itibarla görğUsii 

kuvvetli, disiplinli, enerjik ve 
cevval insanlara ihtiyaç fazla
laşmıştır. Bugün · yurd müdafa
ası sağlam bünyeli ve sağlam 
vücutlu gençlerin omuzlarma 
yüklenmiştir. Ordunun istediği 
vasıflardaki insanları yetiştire
cek en eyi vasıta spordur. 

Spordan ikinci muayyen ga· 
yemiz de iş verimi olacaktır. 
Her hangi meslekte olursa ol· 
sun ıpor yapan insanlar diğer
lerinden daha fazla muvaffak 
olurlar. Bu itibarla da spora 
lüzumu kadar ehemmiyet ver
mek ekonomik noktai nazardan 
faideden hali değildir. 

Ecnebiler bizi olduğttmuz gibi 
tanımazlar, Biz kendimizi onla
ra tanıtmak içil\..!'ı- • · i
kadar propaganda ·;~Dı4:';rz ... 
dır. Bugün En kuvvetli propa· 
ganda vasıtalarından biri de 
Çünkü dünyada bütün milletleri 
ayni derecede alakadar eden 
ve halk tabakalarını alakalan
dıran spor hareketleri bizi de 
hariçte taoıtmağa en güzel bir 
vasıta olabilir. 

Bütün bunlart gözönünde tu
tarak sporu bir memleket, bir 
devlet işi olarak benimsemek 
ve bunu en kuytu yerlere ka
dar. götürmek hepimiz için bir 
vazife olacaktır. Memleketimiz
de muayyen spor hareketlerini 
yapan ve bunlar da beynelmilel 
dereceler alan sporcular çıka
cağına bundan daha kötü fa
kat büyük bir kUtlenin derece 
alması bizim daha ziyade arzu 
ettiğimiz bir şeydir. Ecnebilerle 
yaptığımız temaslar neticesinde 
uğradığımız mağlabiyetler de 
bu spor yayılmamasının ta
bii bir neticesidir. Çünkü spor 
yayanımız azdır ve bu azlıktan 
ancak bu kadar derece alına 
bilir. Yarın spor yayıldığı tak
dirde çıkacak aslar daha geni' 
bir zümrenin iyileri olacaklar· 
dır. Derecelerimizde sporun ya-
yımı ve terakkisi nisbetinde 
artacaktır. 

Spordan makeat oyunlarla ve 
wuhtel.f hareketlerle betleni 
kabiliyetlerimizin azami inkiıafı 
ile mütenasip bir vücut ve ku· 
vetli cihazlara sahip olmakla 
sportmen bir ıporcu olmaktır. 
Sporla fizik ve moral kabiliyet-

Devaau 3 tinci Hhlfede 
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BISMARK ! Spor ve Spordan 1 Cumhuriyette 
1 maksad Şehircilik 

ilin 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
ı:s-

Yazan: Jameai Wgcliffe H11adlam 

T11rc11me eden: M. Nedim Müren 

Battarafı 2 lcl Hyfada 

!erimizin inkitafı ile sportmen 
olmaktır. Her kes sporcu ola• 
bilir fakat her ıeyden evvel 
sportmen olmak lizımdır. Sport· 
men büyilğüne saygı, küçüğüne 
aevgi dengine samimi larkadar 

- 24 - lık gösteren demektir. 

Büyük gayret göstermek ve Prusya program1 ilin edildi. Sporu sadece bir eglence ve· 
tabsi nüfuzunu kullanmak su• Hükumet diğer Alman devletle- ya heyecanlanmamızı düşünerek 
retile mecli5 reisi bulunan ve rini yeni bir ittihada girmeğe yapmış olamıyacağız ileri mil-
ayni zamanda mutediller parti- davet ediyordu. Yeni kanunu letler arasında spor ciddi bir 
sinin lideri olan Heinrich von esasi Frankfurt kanunu esasisi iş olarak ele alanmıştır. Olimpi· 
Gagrn. ini monarşi lehinde olacak fakat bu lüzumlu görül- yatlarda, milletler arası temsili 
ekseriyeti temin etti ve Prusya düiü niıbette değiştirilecek ve temaslarında spor harekttleri-

... 
Eno•r Demiray 

Battarafı 1 inci Hyfada 

bir takım maddi kalkıomalarla 
ögünmesi değil ancak her biri
mizde bulunan nizam 've ahenk 
ihtiyacımızı tatmine hazırlan
ması bakımından sevinmemiz ıe· 
rektir. 

Müstakbel Aydın şehri, bu· 
gün halledilmesine hazırlanılan 
dava sonunda gelecek neslimi· 
zin en mutena bir ruh sahibi 
olmalarını temin edebilecektir. 

Şehir ve belediye veya bele· 

Aydın tapu sicil mu· 
hafızlığından 

Aydının koçarh nahiyesinin 
çakmnr köyünün manavlı kava· 

iı mevkiinde doğusu ıevki ba
bsı dere ve oıman veresesi ku· 
ıeyi uncu huao oj'lu tabsin 
ulutürk güneyi iımail oğlu oı· 

man ve vereseleri ile çevrili 
55 ağaçli zeytinlik ibrahim oğ· 

lu ibrahim bacaksız mustafa 
oj'lu mebmetten haricen sabo 

almak suretHc elinde bulundu· 
tundan bahsile tesçilini istemek 

tcdir. Tapu fihristi üzerinde 
yapılan araıtırmada kaydı ol-kıralı ilk olarak Alman impara- ittibad isteğe bağlı bulunacak- nin zaferleri milletleriain savaı-

torluk makamına ıeçildi. Nisan tı. Kıral bu siyaseti ileri götür- : larda da yenilmezliğin~ bir de- · 
İptidasında kendisine :tahtı tek- mek için Her von Radowitzi lil olmuştur. 

diye önünde şehircilik meselesi 
curnhuriyet hükumetinin üzerinde 
iırar edici bir planla durmuf 
olduğu bir mevzu 1ayılmakla, 

madığından gazete ile ilin ta

rihinden 11 gün sonra mahalli
ne memur gönderilecektir. lif etmek üzere seçilen bir mu· nazır olarak tayin etti. Bu a- Bedence, ruhca, zekaca daima 

canlı kudretli bulumamıza yar· rahbas heyeti Berline vasıl ol· dam, yüksek karakterli ve çok 
d dım eden spora dünya kurula-

u. AJmanyanın istikbali onun kabiliyetli bir adamdı. Alakala- lı-'anberi ehemmiyet vermiş 0 • 

cevabına bağlı idi. Eğer kabul rının tenevvüü ve büyük bilgi- lan ecdadımız vücut güzelliği, 
edecek olursa, ihtilal hareketi· siyle temayüz etmişti. Kıral o- kuvvet ve tahammül hudretini 
nin başına geçmeyi taahhüt et- nun şahsında kendisinin edebi- bütün dünyaya ölçü olmak sure-
nıiı olacaktı. Bu suretle yeni yata karşı olan alaka•ın1 pay- tiyle luymetlendir-=rek ele al-
kaounu esasiyi bütün devletlere laıabilen bir adamı huluyordu, mıştır. 
zorla kabul ettirmek, ve ica- Radowitz Frankfurt parlemen· Osmanlı devrinin son zaman 
hında onu muharebe meydanla· tosunda Aza olarak bulunmuş ları milleti · hareketsizliğe ve 
rıoda Avusturya'ya kar11ı miida· üf . h f k ı binnelice zafiyete düşmüştür. 

y ve m rıt mu a aza arlar ara- d lk 
faa etmek vazifesi keodiıine Cumhuriyet i aresinde i 
terettüp edecekti. Bununla be- sında ande gelen bir mevki defa idman cemiyetl~ri ittifakı 
raber o y~lnız Prusyayı değil elde etmişti. Bir Roma katoliği kuruldu. 1936 ıeneıinde Türk 
fakat bütün Almanya'yı, hemen olduğu için din ve mezhebinin spor kurumu adına çevrilerek 
hemen bUtün kudreti umumi liberallere ve cumhuriyetçilere partimizin yüksek himayeleri 

k Ud f · · l altında çok kısa bir zamanda reyle müotehap bir parlamen- ar~ı m a aası rçıo öne atı mış· 
toya veren ve kendisine ancak tı. Çok bel;ğ bir hatipti. yurdumuzuo her köıesiode spo· 

run yayımına şahit olduk. Spor 
bir talik hakkı bahşeden bir ka- Ciddiyet ve belağatiyle kısa 

işlerimizin progriimlı, disiplinli 
nun esasi ile idareye mecbur bir zamanda Alman vatanper· 

kontrollu bir şakilde iokiıafını 
olacaktı. Kıral bu teklifi, re'yi terinin kırılan ümitlerin yeni temin maksadiyle bilyük millet 
umumiyi kabul edemiyeceğini, bir bayat verebilmiıti. meclisinin 29/6/938 Çarıanba 
çünkü Alman imparatorluğunun Bismarck yeni nazıra büyük günü toplantısında beden ter· 
unvan ve kudretinin kendisine bir nefretle bakıyordu. Haki· biyesi kanununu kabul etti. 
bir halk meclisi tar fından ve- katte Radowitz, ihtililden onun Spor işlerimizin devlet işi ola· 
rilmiyeceğini ileri slirerek red- kadar teneffür ediyordu. Çalış· rak ele alınm.uun bayırla ve 
detti. O bunun yalnız kendisine verimli çalışmalarını görmekle 

kan ve vatanperver bir Prusyalı ı· · kendisine ıu'.. -• .. rdan, yani Alman ıevinç ıyıı. 
idi. Fakat bu iki adamın tabi- S h t b" "ht" t · t.-,.J. eh ilerinden kabul edebilirdi. por aya ı ır ı ıyaç ır. 
atinde esaslı bir fark vardı. Vücut ve ruh, beden ve karek-K1ralın kararı Prusya mecli· 

sinde de müzakere edildi . ve Radowitz Almanyayi manevi ter sağlam'ığını takviye eden 

F tesirle ıslah etmek isti)·ordu. spora hepimizın inanla olarak 
rankfurt kanunu esasısının k 

- Sonu var sarılması icap etme tedir. 
lllefru bir mevcudiyet olduğunu , :".3"' .. rx ·=;=;: ~ ~ 
ilin ve kıraldan teklifin kabu· 
lünü rica eden bir takrir ka-

bul olundu. Bu münasebetledir 
ki Bismnrk küçük bir mlifrit 
ağacı partinin lideri olarak ile
riye atıldı. Derhal evelki mese
leleri ortaya attı. 

Kıralın hususi imtiyazlarından 
olan bu hususu müzakereye 

nıeclisın salahiyeti olmadığını 
iddia etti. 

Bismarck, teklif edilen bir 
taca daha kuvvetle muhalefet 
gösterdi. O Prusya kırahnın 
parlmanter bir meclise tabi tu
hdacağım ve salahiyetlerinin 
tahdit edileceğini anlıyordu. 
Nutkunun hulasası şu idi: "Prus
ya, Prusya olarak kalmalıdır. 
Frankfurt tacı çok haklı olabilir. 
Fakat onun hakiki parlaklı 
iını veren altun evveli Prusya 
tacını eritmek suretiyle kaza
ndmalıdır ,, diyordu. Bu nutuk 
büyük bir hiddet tevlid etti. 
llundeo on bin nusha tabedile
rek, aksülamelci partinin haki
ki preosib ve g qyelerini gösler
tnek maksadiyle, müntchiblere 
dağıtıldı. 

Bismarr.k Prusya He Almno
Yanm ne §cl~ilde olursa olsuo 
bi1 leş11Jcsinc karşı muhalefetini, 
Prusya hüküoıclinio kendi t-.rzı 
hallini ileri sürdüğü zamau da 
göıterdi. 1849 seoeıi yazmda 

Aktif 

HESABLAR 

Kasa: 
Banknot 
Gümüş 

Bronz ve Nikel 
Bankalar 

Mevduat karşılığı : 
6,175 lirası 325 adet 3 üncü tertip 
sivas - Erzurum tahvilatı 

oo 5 Zarar karşılığı tahvilat hesabı: 
22 adet 3 üncü tertip Sivas . Erzrum 
tahvili 

Senedat cüzdanı 
Borçlu hesabı cariler 

Muvakkat hesAblar: 
Kırtasiye lavazımı ve kıymetli evrak 
Damga ve posta pulları 
Hissedaran kazanç ve buhran verğileri 
Sair mtJhtelif huablar 

Menkuller 
1930 ela 8 ıenellk atııor· 
a sıllan tiemanharı 

Kasalar : 1,130. - 730. -
Nakinalar: 325. - 205. -
Tesi1111t : 738. - 538. -
Mefruşat 1,174. - 794. -

3,367. -
--= 

2,267. -

Menkul olmayan mallar : 
1931 de 8 •enellk amur-

aslı tismanı 

Bank binası 24,500 8,000. -

Nazım hesablar 

Yekun 

:ıw.ttLLl .A. YDIN 

31/ 12/1938 tarihinde 

Lira K., 
-

24,475. 
22. 
88. 98 

536. , 47 

114. 143 
67. 56 

251. -

ı-
400. 1-

120. 
200. 
380. 

1,100. -
= 

Lira K. 

24,585. 98 

18,375. 44 

15,750. 

436. o 

91,000. 

195,679. 88 

969. 46 

1,100. -

16,500. 

12.430. 46 

376,8'27. 26 
.-'!::a . .. - .. 

1 

Aydın ıehrioin bu pliolı ~israr 
karşısında öncülilk edercesine 
it başı editi gelecek neslimize 

. belediyemizin en mutlu bir 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
veya her hangi bit ayni hak 

iddia edt:nler varsa yerinde 
bulunacak memura yahutta o 

müjdesi ve nihayet çok yakın 
zamanda bışanlan iı dahi yine 
gelecek nesle bir armağanı ola
caktır. 

1. Buna göre, cumhuriyette şe· 
1 

sıüne kadar 1237 fiş numaraai· 

le daireye müracaatları ilin o-
lunur. 1317 

hircilik davası, esas itibarile 
maddi, gaye itibarile manevi bir 
kıymet davasıdır. 

Bu manevi kıymet, cemiyette
ki maşeri ruhun nizam ve ahenk 
sevda ve ihtiyacından doğan 
bedii hamleler manzumesidir. 

Bu günün belediyesi bu kıy· 
mete cevap verebilmek için fe· 
birciliği plinınm ön safına at
mış olmakla isabet ediyor. 

Fransa 1 
Japon mallarının Fransaya 

girmesini menetti 1 

Paris 4 - Resmi gazete bir 
emirname neşretmiştir. Bu emir- j 
nameye göre Fransız hükumeti 
hususi bir mezuniyet olmadıkça 
Japon mallarınm Franaaya ve 
Fransa müstemlekelerine a-irme
sini yasak etmiştir. 

• ••• 

B.A.NXASININ 

tanzim kılınan Bilançosu 

HESABLAR 

Sermaye 

İhtiyat sermaye 

Mevduat: 

Alacaklı cari hesablar 

Tasarruf Tevdiatı: 

Vadesiz (Küçük cari heasbları) 

Vadeli 

~;, 5 Zarar karşılığı 

Muvakkat hesablar : 

Mevduat munzam karşılığı 

Teminat mektubları karş1lıtı 

1938 seneainc ait İhbarlı mevduat 
faizleri karşılığı 

ilin 
Aydın tapu sicil 
muhafız lığında: 

K&şkiln istasyon mevkiinde 
doğusu belediye arsası batısı 

güneyi yol kuzeyi Safiye ağacı 
evi ile çevrili 180 M2 ev küçük 

Osmanoğlu Mthmedin iken ve

raıeti vereselerine müntakil O· 

lup işbu yer vereseler namları

na tescili için köy kurulundan 

getirilen şahadetnamede zikro
lunmaktadır. 

Bu yere itirazı olanlar var.sa 
ilin tarihinden 11 gün ıonra 

mahalline memur gönderilecek
tir. 

Alakalı olanlar varsa 1255 
fit numaraıiyle müracaatları 
ilin olunur. 1318 

Lira K . 

55,944. 60 

68,093. 45 

50,902. -

9,575. -
677. 54 

840. 07 

Pasif 

... Lira 

100,000. 

50,000. 

174,940. 

436. 

K. 

05 

04 

1939 senesine ait iıkonto ıenedleri 1,421. ı 82 
faiz kar ş1lığı 

Sair muhtelif alacaklılar 

Sair muhtelif hesablar : 

Muaml"le ve memurin verıileri kartılıkları 

Taleb olunmıyan kuponlar kartılıkları 

Nzım hesablar 

Safi kir 

Yekun 

~!_4.: .. .ıb7 
15,729. 10 

306. 48 

516. 51 

. 

16,552. 

12,430. 

22,468. 

376,82_7 .:..! 

09 

46 

62 

26 



\'il • ' 

Her çe,it tuhafiye mallan ye en iyi ıtrıyat çetitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alitı musi· 
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuYarlak 

fıntazi cep fenerleri Ye taze pilleri elektrik lambaları enYai 
çeıit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi m11lar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

·------------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çabıan 
radyolarda gelmiıtir. 

,_- 12 ay veresiye satıf --

·MEHMET GÜRER 
D!MİRYOLU CADDESİ 32/2 AYDIN 

--~ 

. .,.. 

t81 .............. ~._.~ ........... ~ ... ~ 

talebelerine l Okul 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları ha2ırlanmııtır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

Ş. O F ÖR 
Ehliyet veaikaları iyi tecJit edilmiş olarak tab edilmiftir. 

Fiy~tı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BamneYi 

....................................... 
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0HALKEMAVi0

•• 

Bakım Evi Muayene Saatları 
lbayen• glnl 

Pazartesi 

hh 

" 

1 " 

ı Cama 

t Cuaarteıi 
• -.. 
-· 

" 

Saat 

J - 4 

4-5 

2-3 
3 - 4 

4-5 

s - 6 

4-5 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkadatımızın adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaım•ı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(G6z hastalıkları mutahaHııı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahastı•ı) 

Doktor Şeyket Kırba~ 
(intani hastalıklar mutahauıaı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutohaHm) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Gısıaydın 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Mua.yenehaneıiı:ıi Cumhuriyet mahalteainde aYdkat 
f 8. lb!!lanın evine nakletmiştir. 
f hastalarını her glln saat vedidcn sckiıe kadar ve f ~ 

f 5!'1eden sonr saat Uçten aİtıya kadar kabul eder. İdrar, 
+] kan, balgam, maddei gaita ve her tllrlll tahlilltı icra 
t] eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
•1 toraksi ile hastaları tedavi eder. · (971) 

l!~~es~~ıa~~~T~~~""B~~ms 

f 
f. 
t 

• • 
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41 Süleyman Gezer-Osman Sezginer : • • Gazete Kitap Evi 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 

Kitabın adı Yazan Fiyatı 

Riza Tevfik R. Gökalp Arkın 60 
Makber Abdülhak Himit 50 

41 Kiralık konak Yakup Kadri 75 
41 Yezidin kızı Refik Halit 60 
4 Bir içim su Refik Halit 60 
@ Atalar sözü Sadi G. Kırımlı 50 
fi Edebiyatçılar geçiyor Halit Fahri 50 
• Ôğretirn ve eğitim Kizım Nami Duru 50 
• Anadolu yol notları. Nahit Sırrı, 50 
G Sarnıç Sait Faik, Hikayeler. 25 
{« Sana ta dair Halit Ziya 50 
$ Halk ziraati Şükrü akar 100 • e Arıcılık Dr. Fuat Ali Önan 50 I> 

Bu kitapları Aydında Siileyman Gezer - Q5man Sezginer I> 
Gaz te kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah- f.> 
hü'lü gönderilir. I> 

Erbeyli İncir istasyonu ı 
Müdürlüğündan: 

(1509) lira (44) kuruş keşif 
1 

bedelli Erbeylide incir ıslah iı
taıyoou arazisi içinde yaphrıla· 

ları ve ticaret odası vesikaları 

ile yukarıda yazılı gün ve aa
alte vil i.yet nnf ıa müdilrlilğü 

odasına gelmeleri ilAn olunur. 

cak sulama suyu biriktirme ha
vuztk inşaatı açık eksiltmeye 9 * 
konulmuştur. 

(1316) 6 9 13 17 

........ Abone teraiti ····-··ı 
Yıllığı her yer için 6 lira. l 
Altı ylığı 3 liradır. i 
lciare yeriı Aydıud:ı C. H. i 

Eksiltme 22151939 pazartesi 
günü saat 10 da vilayet nafıa 
mlidürlüğü odastnda yapılacak
tır. 

Bu ite ait keşif, metraj, şart· 
nama ve sair evrak Erbeylide 
İncir ıılah istaıyonu mlldilrln
ğüude görülebilir. 

Muvakkat teminatı (113) lira 
(21) kuruştur. 

lataklileriu Aydın vilivetin
rleu bu it için alat:aklar1 ehliyet 
vesikaları, muvakkat teminat-

P. Buımcvf. • i 
gazeteye ait yaıılar için ! 

yazı işleri müdürlüğüne, ıl~n i 
lM için idare mödinlll~Uo" i 
'11Üracaal edilrnelldır. j .... , .... -...................................... . 

lmtlyaı •"hibi ve lJmumt Netrfyat 

Mlldilrü ı Elıl'at M .. ndrea 
Haaıldığ'ı yer 

C H r luııııevl 


