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Dançig meselesin- 1 

de kim haklıdır? 1 
--+- 1 

Dançig meıeleıi Uzerinde Al
manya ile Polonya arasında çı .. 
kan ihtilif, bugiln için Avnıpa 
ıulhuou tehdit eden en bnynk 
tehlikedir. Malumdur ki Dauçig 
bftyllk harpten evvel, Almaaya
nın bilyük limanlarından biri 
İci. Ver.say muahedesiyle Dançlg 
Almanyadan nyrıldı. F al<at P",
lonyaya ilhak edilmedi. Burada 
muhtar bir hnkumet kuruldu. 
Milletler Cemiyeti de bir ko
miser vasıtaslyle. Dnnçtg ana 
yaıanın tatbikine ne2aret ~tmek 
•azifeıini tlzerine aldı. 

Hitler Almanyada iktidarı 
eline aldığı zaman, Dançigin iç 
politika vaziyeti aşağı yukan 
Alman yanın vaziyetine ben%iyo r· 
du. Serbeat şehirde milli, ır.ier
kez katollk, ıoıyal dem'"lc:rat, 
komüniıt, milli ıoıyali'' < olmak 
Oıere bir takım aiyı _.t partiler 
vardı. Hitler Alm~ Aıyanın mu
kadderatını elin,.,., aldıktan son· 
ra bu partil":.dn taıfiyesi için 
naııl bir :"/'Rıet takip etmitse, 
Dauçigdt .. ai milli soıyaliıt par
tisi d,..., ayıai yoldan yUrOmüı ve 
var~yete hiklm olmuştur. Avuı
• .urya aaıluıundan ve Çekoslo· 
Yakyanın parçalanmasından ıon
ra artık Hitlerin liderliğini ta
nıyan Naıi partiıi, Dançigin 
mukadderatını tamamiyle eline 
reçirmit bulunuyor. Binaenaleyh 
Almanyaya iltihak etmek için 
bu parti, Hitlerin bir iıaretlni 
beklemektedir. 

Almanya, 1934 ıenesinde Po
lonya ile dostluk mukavelesi 
imzaladıktan ıonra, Dançiı me
ıeleai, bu ilci devlet araıında 
elıemiyetli bir ihtillf mevzuu 
olmaktan çıkmıştı. Polonya - Al 
lllanya mflnaıcbetleri dostane 
teklini muhafaza ettikçe bu va
ziyet devam etti. Esaıea Al
lllanya bu ııralarda orb Avru
Pada mefguldu. Fakat Avustur
Y•yı ilhak edip Çekoslovakyayı 
Parçaladıktan sonra Almanya, 
Dançigin iadeıine razı olmasını 
Polonyadan iıtedi. Polonya bu· 
llu reddedince, Almanya 1934 
lllukaveleıiyle doıtluk mllnasebe
tine girimiı olmasına rııaimen, 
bu devleti tu::yık etmeie baş· 
ladı. Polonya da bu vaziyette 
kendisini lngiltereufo kollan 
•rasına atarak Almanyaya kar· 
tı dayatmıya başlamıştır. Şimdi 
Polonya - Almanya milnasebet
lerj ıon dcrtce gergindir. 
Almanyaoın Ye Polonyanıu 

Dançig üzerindeki hakları ne
dir? 

Almanya, Dançigi bir Alman 
l~bri olduiu için iıtiyor. Filha· 
kılca dört yüz bini tecavüz e
den nnfusunun ylldc doksan altı
•• Alınandır. Binaenaleyh milli
Yet prensiplerine göre bu ıeh
tin Almanyaya verilmllsİ icap 
ettiiine flipbe yoktur. 
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A. Ş. ESME;R 

PAZART!SIDIN BAŞKA HER GON ÇllCAR SİYASI H~ GAZITUI 

·Mısırda --
Müşterek askeri 

manevrala-r 
Kahire 6 - Bu Ayın ortala

rına doğru iki glln mnıterek 
İngiliz ve Mısır manevraları ya
pılacağı bildiriliyor. Benb ve 
Ammare mıntaklarında üç harp 
malzemesi fabrikası yapılması 
hakkındaki projeler bu hafta 
tetkik:edilecektir. Bu fabrikalar 
700 bin lnriliz lirası sarfolu
nacıktır. a.a. 

-··•~o+ .. -

B. Halifaks 
Sovyet safiri ile görüştü 

Londra 6 - Sovyetlerin Loa
dra sefiri Mayts\ci bu sabah ha· 
rlciye nazırı Lord Helifakıla 
ilSrüşmOştOr, a.a. 

Markoviç 
İngiltere hükumeti tara

fından davet edildi 
Paris 6 - Maten guetesioin 

yazdıtına göre: 

Fransız CumhurreiSi 
Yeni kararlar imzaladı. Bunlar bil

hassa milli müdafaaya aittirler 
Paris, 6 - Fransız nazırlar 

mecliıi bu sabah toplanmış ve 
hariciye nazırı Bone, beynelmi· 
lel vaziyet hakkında arkadıııla
rına izahat vermiş ve suthun 
muh•fazası için Papanın ıarfet 
tiği gayretlerden bahsetmi,Ur. 

Nazı,.Jar meclisinde başvekil 
Daladye aşağıdaki kararname
leri cumhur reisine imzalatmıı
br. 

1 - Yabancı matbuatın kon
troluna dair kararnıtme. 

2 - Pasif nıüdafaa hakkın· 
daki kararname. 

3 - Millt mlldafaa ihtiyacı 
için lazım olan madenlerin is· 
tihsaline dair kararname. 

4 - Aıkeri el koyma kanu
nunu tadil eden kararname. 

5 - Deniz harbı tehlikeleri
ne karıı ıigorta Ocretleri hak
lnndaki kararname. 

6 - Devlet dairelerinde faz
la kalan memurların hizmete 
y~rleştirilmesi. a. a. 

-------:"oo~ ..... ~~~~:•~~~~~~~------
Romanya - Yugoslavya Hariciye 

nazırlarının görüşmeleri 
Belıırat. 6 (A.A.) - Roman

ya hariciye nazırı ile Yu-
goılavyı zimamdarları arasında 
yapılan garüşmelerden sonra 
netredilen resmi tebliğde : 

iki devlet adamlarının iki 
memleketi allkadar eden meıe-
leler Ye Avrupa devletlerinin 
zimamdarları ile mOtekabilen 
yaptıkları mOzakereler hakkın
da fikir teatisinde bulundukları 

kaydedilmektedir.· 
Her iki hariciye nazın Ro

manya ile Yugoslavya ve bun• 
ların dostlarile mtittdikleri 
tarafından tam bir tefriki me
aai zibniyetile takip edilen ıulb 
ıiyaıetinia haklı olarak takdir 
edildiği biltiln devletler tarafın· 
dan tam bir anlayııla karıılaa
dığmı müıahede etmişlerdir. 
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Neşriyat k~ngresi 

iki topls.ntı yaptı 
Ankara 5 ( A. A. ) - Birinci 

Tür~ neşriyat kongresi bu gfin 
6ğleden önce ve sonra kongre 
Baıu:anı ve maarif Vekili Hasan 
Ali Yücelin başkanlığında iki 
toplantı yaparak en< menlerden 
gelen raporlardaki d!iekler üze
rinde müzakerelerde bulunmuf 
ve bunları tanip ederek mesa
isine nihavet -.ermittir 

Orta okulumuz 
Selçuk~ gitti 

Orta okul talebelerimizden 
200 kitllik bir grup müdür ve 
muallimlerile birlikte bugün ıa
b•h trenile Sdçuka gitmişlerdir. 

Talebelerimiz harabelerde tel
kilderde bulunduktan ıonra yi· 
ne bu akıam tebrimizc döne· 
celderdir. _ _......_ 

Nazilli ortaokulu 
Dün akşam bir nıüsamere 

verdi 
Nazilli ortaokul talebeleri 

dlln akıam Sümer bankın tem· 
ıil aalonunda bir müsamere 
vermiılerdir. 

Roma ve Pariae gidecek olan 
Yugoslavya hariciye nazırı Mar
koYiç, Beynelmilel vaziyetin son 
inkişafları hakkınua müzakere
lerde bulunmak üzere İngiltere 
hükümeti tarafından davet edil-

Yunan - Alman İngiltere hükômeti: 
( Ma•i yıldırım ) ı muvaffaki

yetle temıil eden talebeler 
muhtelif rakılar ve rondlariyle 

mittir. a.a. 

Romanya 
Muahedesi ş~yiası tekzip İ Slovak willetini tanıyacak, 

ediliyor Londra 6 - Royter ajanıınan 
Atina 6 _ Salahiyettar mah- bildirdiğine göre fngiltere hü

kumeti Slovak milletini filen tı
nımağa karar vermiıtir. 

de çok ıUılü aabneler yaratmış
lardır. 

Mtıaamere çok kalabalık bir 
davetli huzurilyle geç vakte 
kadar denm etmittir. 

Talebeleri muvaffakiyetlerin
den dolayı tebrik ederiz. 

Hariciye nazırı 
Belgrada Pgitti 

fillerde, Almanyanın Yuneniıta

na bir muahede teklif ettiğine 
dair bir Alman menbaından ve· 

rilen malumattan hükümetin bir 

güna malumatı olmadığı bildi-

19 Mayısa Doğru! 
Belgrad 6 - Romndan ayrı

lan Romanya hariciye nazırı 
Gafcnko dün Belgrada gelmit 
ve hariciye nazırı Markoviç ta
rafından karıılanmıştır. 

İki nazır öğleden evvel uzun 
müddet görilşmilşlerdir. 

Gafenko öğle yemeğini Kral 
naibi Prenı Poluo misafiri ola-
rak yemiştir. a.a. 

Kral Karol 
G. Veiygandı kabul etti 
Bllkrcş 6 - Ge.neral Veiygand 

dtın Kral tarafından kabul edil
miş, ağle yemeğine alıkonulmuş-
tur. a.a. 

Ribentrop 

rilmektedir. . a.a. 
-· ... OC;tt••--

: Nazillide elektrik 1 

1 işi hallediliyor 

1 

i 

Nazillinin büyük ve ehemmi

yetli bir ihtiyacı olan elektrik 

iti teşebbDsü pek yakın zaman

da ku•veden file çıkmak üzere
dir. 

Öğrendiğimi7.e iÖr• Nazilli; 
1 çok az masrafla ve Belediyeler 

bankasından fazla istikrazda 

bulunmak11zın bir iki ay sonra 

tesisat itine giritecektir. 
• 

Milanoda 
Siyasi görüşmeler bugün başlıyor 

Milino 6 - Alman hariciye 
nazırı Fon Ribentrop ve refika-

sı bugün saat 11 de bura} a 

gelmiı ve Romadan buraya ge• 
lt:n hariciye nazırı Kont Ciyano 

tarafından karıılanmıştır. her 
iki na.ur otomobille Fon Rtbcn· 
trop\JJl ilıarnot edeceği otele git· 

mişlerdir. 

Saat 13 de Fon Ribentropun 
şerefine tehir emanetinde bir 
ögle yemeli :verilmiştir. 

Siyasi göriltmeler yarın öğle• 
den Eonra başhyacakhr. 

iki nazır arasında Polonya 
ır:ıeselesinin görQıüleceii bildi- ,. 
rılrnektedir. a.a. 

Büyük ve parlak tarihimizi 
idealimizle parlatbi'ımıı gOnlln 
20 inci yıl danümü.. Ve ebedi 
şef Ata tilrkiln Tllrk gençliğine 
en değerli armağanı.. 19 mayıı .• 

İnkılap tarihimizin batına taç 
yaptığı bu tarih; hçıı'T. ve taht
sız ve fakat en insani kayıtlara 
bağlanılarak kazanılan bu koca 
toprağın, her yıl yeni bir zafer 
kazanmasına ve her geçen 
günde hatka bir sevglle anılma
sına ~n kutsi hatıralar kucaklı
yan bir gün olmakla elbette 
diğer bütün a-üulerin en mai· 
rur ve en hatmetli batı aayıla
caktır. 

19 Mayıs; ana yurt toprağına 
ahlan bir ayağın. taçütaht kay
gısından uzak metaneti önünde 
Türk milletinin ileri günlerinin 
nizamıoı kayt ve onun ezeli sa
adetini iıarat eden bir ibre ha-
linde Samsun önlerinde kendi
sini glSstcrdiği gün, yukariki ta
rih bir yücelik ve kendine haı 
bir gururla tarihimize bir ıeref 
ve zafer · balesi içinde intikal 
etmek blik ve ıalihiyetini bula: 
bilmiştir. 

Türk milletinin ve hatta onun 
en genç oğullarının yepyeni ve 
dipdiri tarihimizin, baykırıth ve 
öf'ünüılü serlevbaıı H)'ılan bu 

tarihle bükUlınez bir bütün olu· 
. ıu ve dllnya milletleri arasında 

en temiz maoasiyle müstakil bir 
de-.let kuruıu, gilçlüklerin ar
kaıından koşan, kolaylıkların 
Ustilnden a,an veya aşmasını 
bilen bir idealin neticesi olmakla 
tarih sayfalarmda kendisine en 
hakla ve yaratan bir köşe edi-
nebilmiıtir 

19 Mayıı,. genç Türkiyenin 
genç çocukla ının ve şu kısa 
manaıiyle Ebedi Şefin izinde 
çelikleşen idea\ ve hürriyet i
tıkı Türk gençliğinin, en zinde 
ve en temiz duygularla bağlan· 

1 dığ'ı, en hasıaı -.e en kıskanç 
bir ürperişle sarıldığı öyle b;r 
tarihtir ki, asırların en debdcli 
tarihi bile ouuo yam başında 
bir günlük huap scibi küçük. 
bir saatlik mesele kadar basit 
ve dunuk kalıyor. 

19 Mayıs, y r.i ~evirlcrin ye· 
ni devirlere Ahlan ve oralara 
doğru uzayıp g:den Türk ide· 
alinin tJığ'ında k.almı bir yoldur. 
Bu yolun sonu ebedi inkılapçılı
ğJmıza ayak uyduran bir ahenk 
kucaklar. 

Bu ahenk ise bu günün ço
cuklarının, dinç, z:ude ve hür 
sesidir. 

Ve nihayet 19 Mayıs, 19 as
rın bedelidir. 

Envsr Demiray 
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Aydın şehrinin 
Müstakbel imar planının tadil ve ıslahı 
hakkında mütehassısın izahnamesi 

-3-
Adliye ve hapishan• : 
b) Bu binalar için ıehria bir 

kenarı adedilen yude inıa 
edilmeleri tasavvur edilmit ve 
hapishane bina11nın da inıaatına 
baılanmıı ve ikmali kuvvei ka • 
ribeye gelmiıtir. 

Adliye bioası henüz inşa e • 
dilmemi, isede bapiıhane yakı· 
oında yeri tefrik edilmiıtir. 
Halbuki bu binaların kırk met• 
re solunda orta mektep •• mllt 
temilitıoıo ve çok yakınında 
da ilk mektepler mevcut bulun· 
makta ve ıehir mnıtakbel pll
nıda tetkik edildiği zaman eY· 
Yelce kenarında buhındutu hal· 
de timdi takriben tehrin mer· 
kezi bir noktaaında yer almak· 
tadır. 

Bu dtııtınceler dollyıııladırki 
hapishane için intihap· edilen 
mevki lAzım gelen ,eraiti haiı 
olmadığı kanaatındayız. Fikrim· 
ce en iyi bapiıbane yeri ayni 
zamanda mabbuıların bedeni 
mesailerini temin için •aıl bir 
1aha olan uki rum malıalleıl • 
nin bulunduğu mıntakada hııa· 
ııdır. Burada adliye sarayının 
inıaıı da mnmkllndBr. Bu huıu· 
ıun temininin faydalı olacatı 
kanaatındayım. Burada meyda· 
na ge.tirilmit olan hapishane 
blnaıı baıka bir ıuretle tadilen 
kullanılabileceği imkln dahilin· 
de glSrillmnıtGr. Bunu temin 
etmek ıehrin umumi yazlyetinin 
tetkiki bakımından çok faydalı 
g6rOlmüıU1r. 

Meteoroloji binası : 
Yeniden yapılacak meteoro

loji mlie11eaatına ıehrio garbın· 
da bir yer tahıiı ıdilmit Ye 
keyfiyet ait olduğu dairece de 
muvafık görillmtııtllr. 

Sular idaresi : 
Aydın ovasında yapılmakta 

olan fennt teıisabn iıletmeaini 
temin için yapılacak itlıtme 
mUdürliljii, memurin evleri ga-

raj Ye atölyeaia halk ile olan 
milnaıebetinin ye demiryoln ile 
irtib tmın kolayhkla temini 
için Muğla - İzmir yolunun iki 
tarafında "Ye ıehrin garp mın· 
takaıında bir saha ayrılmııtırki 
ıehirle alikaıı tamamın temin 
edilmit olduğu gibi mUmknn 
mertebe de ıllkônetle çahımak 
esbabı da glSz önQnde tutulmuı
tur. 

Posta fle telgraf : 
Poıta ve telgraf idareıi ha· 

libazırda icarla bir yerde otur
maktadır. Y apılmaıı zaruri olan 
P. T. T. binası için hOkdmet 
Ye ticart t mıntakaaına yakan 
olmakla beraber demir yolu ile 
olan alikasıda göl 6nünde tu
tuhrak bir yer tefrik edilmiı
tir. 

içtimai "• sıhhi müesseseler 
HALKEVI 
Cumhuriyet meydanının bir 

tarafını tezyin ve tahdit ede· 
cek olan bu mncıieae bu rnn 
halkeYinin bulunduğu yerin ar· 
kaııtıda yapılncakhr. Vakıa bu 
gUn bir balkevi Ye onun alnc
maa1 mevcut ise de ihtiyaca kl
fi ıelmodlii 16rülmcktedir. V • 

ayni zamanda ıerek yapılıı 
tarzr, ıerek teıkilltı bu 1l1Dkll 
ihtiyaçları karıılayacak bir 1aal 
değildir. BinaeDaleyh yeniden 
yapılmasına atiyen ltbum ı&rli · 
lecek olan bu müe11eae için 
llzım gelen ıaha tefrik edilmlı· 
tir. 

Spor kuliJba : 
Şehir parkının garg cepheıin• 

de bu gün inıaıına baılanmıthr. 
Mevki muvafıktır. 
Şehir oteli : 
Şehirde: bu giln Otel evıafına 

ıayan bir müe11eae yoktur. Bu 

ıtın dahi hiı edilmekte olan bu 
ihtiyaç iktiıadi vaziyetinin inki-

ıafında kendisini tamamen g&ı
terecektir. Bu buıuı için parkın 

kezalik rarp tarafında bulunan 
ve temini niıbeten kolay olan 

l>ir zorluk bi11edildiii takdirde 
(2) No, lu otel yerinin intihabı 
muvafıktır. 

Şehir kalühü : 
Parkın bir tarafında halke•i· 

nin •e diğer tarafında da ıpor 
kulllb6nftn mevcut olma11 ıehir 
kalObtınOn burada teıiainden 

ıarfınazar olmaıını iıtilZlm et· 
tirmektedir. Cumhuriyet mahal-

leıi olvannın iıtikbal Yaıiyeli 
her halde bir kulfip binaıının 

bu mıntakada teaiıini iltilıam 
ettirmektedir. Ana bir cadde 
Ozerinde bulunan ve bahçeıi ol
mıyan Gazi mektebinin ıebir 

kultlbü haline if rai edilmeai ye· 
rinde bir telif olacağı lcanaatın
dayım. Bu binada yapılacak e· 
ıaıh tadllllarla bu huıuı tama· 

men temin edilir. EaaseD mek· 
mektepler bahıinde de ıöylen· 

diği üzre Cihan oğlu camiinin 
ve medre1e1inin çok harap bir 
halde bulunmaıı göz öntınde 
tutularak ıazi mektebinin bura-

da ve mektep ibtiyaç\arın kar· 

tılayacak bir tarzda inşa edil· 
meıi lazımdır. 

Hastane: 
Bu gtln muntazam bir ıurette 

inşa edilmiı ve tevıi edilmek
te bulunmuı olan haıtanenln 

mevkii yuinde ıörülmOıtO.r. 
Bilbe11a nekabat deneainde 
ihtiyaç lıi11edilen bahçeye lDzu
mu n!ıbetlnde ye geniıc•. bir 

Hba tefrik edilmiıtlr. Yalnız 
tınii dOtlntıldOjil ıaman bina
nın ınneıleme 9aziyetioin milm· 
klln oldup kadar iyi bir tarz
da yapılmaaı çok fıydıb ve 
lüzumludur. 

Dispanser: 
Hastahane binaıının şehrin 

bir kenarında tee11ilı etmiı ol· 
m&11 ıehir ıekeneainio büyük 
bir me1afe katetmeıini mucip 
olacağı dltünlilmtlt ve ayak 
illerinde fakir halkın tedavisi
nin temini için halk p~11arı ci· 
varında bir diıpaaaer ytri td· 
rik edilmlttir. 

Bu huıuı ayni zamanda pa· 
zar ıtlaleri mUteklıif bir halde 
ıelen k6ylüler içiD çok faydalı 
olacakbr. 

- So11u •Ör -
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Sümer Halkevi 
Ar kolunda 

Sümer Halkevi Arkolu baıka- Muhatab1m birden !bire suı-
nı ve fabrikanın değerli Re11a- muıtu: Sigaraıını derin derin 
mı Bay Hamdi Berdiyi ancak bir kaç defa çektikten ıonra 
atölyeıiado bulmak kabil oldu. çok acı bir şey hatırlamış gibi 
Ziyaretimin maksadını daha i· içini çekmişti. Ben devam ettim: 
çeri girerken anhyan kıymetli - Kolunuzda keman ve Man· 
resam kendine baı bir nezaket· dolin derslerinden baıka ne gibi 
let beni kabul etti. Karşı kar- dersler veriliyor. 
ııya oturduk. hk ıualimi - Keman ve mandolinden baı-
sormıya hazırlanıyordum. O iıe ka saz, Cura, Bailame: elimiı· 
oturduğu sandayeıinde bUtiln de bu sazlar bulunmadığı için 
derslerini layikiyle bazırlamıt henfiz derslere baılanmadı. Fa-
çahıkan bir talebe edası Ye kar kat yakın bir zamanda başhya-
gusuzluğu ile beni bekliyor, ıi- cağız. 
garasındau havaya doğru bele· Bu işte 
zonlar çizerek yükselen duman· ruz. 
ları dalım dalgın ıeyrediyordu. - Bu gecikmeye ıebep tah-
Birincl ıuali:ni sordum. ıisatın azlığı mıdır? 

- Ar kolunun bugtınktı kad- - Hayır •. Zaten Ar kolu se· 
roıu kaç kisidir ? nenin ortaımda açıldığı için pa-

Kıymetli muhatabım bir iki rası yoktur fakat biz diğer kol-
ıaniye düşünüp zihninden ş&y· \ardan para alıyoruz. Sazları ve 
le bir bf'!sap yaptıktan ıonra ihtiyacımız olan daha bir çok 
anlatmıya baılıdı. . etyayı sipariş ettik, 

- Ar kolunda çalııan ve 1 Değedi başkan bir dakika 
daimi bir faaliyet gösteren kırk dütllndllkten sonra .. 
arkadat vardır. Şllpheıiz bu il - Bilmem ki ne ı<Sylesem ? 
miktar günden güne çoğalıyor. Bunu yazmasamz daha iyi olur. 
Şunu bilhassa iaaret etmek iı- 1 Muhatabımın yllzü birdenbire 

! terim ki Ar kolu yeni açılan değiımitti. Ben de başka ıuale 
bir kol olmasına rağmen balkın 1 geçdim. 
gösterdij'i alaka ehemmiyetli· J - Piyano dersi de verilece· 
dir. Bu bizi ıon derece memnun j ğini duydum yakrnda başlayacak 
ediyor. Halkın musikiye karıı 1 mı ? 
derin bir se•gi ve hevesi oldu- - Evet, iki hafta ıonra bat· 
ğuna ıüphe edilmez, Her gllktl hyacağız. Piyanomuz var. Bura· 
mllracaatlar bize bunun hakiki da muallim bulunmadığı için 
olduğunu KÖ!lermiıtir. fzmirde bir arkadaşla mutabık 

Kolumuzun çalııma programı kaldık yakında gelecek kendisi 
fU tekilde tanzim edilmiıtir. işçidir, tamirhaneye yerleıtire-
Haftanın muayyen gilnlerinde ceğiz orada çalı,acak aynı za-
kemao, mandolin ve musiki bak 

1 

manda haftanın muayyen gün-
kında umumi maliimAt öğrenci· lerinde piyano dersi verecek. 
lere öğretilir. Keman derslerine 

1 

- Öğrenicilere çalışacaklan 
devam eden timdilik 15 arkı- aletleri siz mi temin ediyor su· 
daı mevcuttur, keman 6ğreticimiz nuz? 
kıymetli arkadaşlarımızdan Bay - Evet, lazım olan aletleri 
Hikmet Aktalay e1ash bir me· alıyoruz, sonra ayda bir iki li· 
tod ve muntazam bir proğram ra taksitle veriyoruz. Bu suret-
dahilinde çah,tırmalarına de· arkadaşlarda kolaylıkla keman 
vam etmektedir. Mandolin CSğ · ve mandolinlerioi temin ediyor· 

reticimiz de 8. Hidayettir. Bu lar. • 
gilnkil mandolin öğrenicisi yir- - Resim derslerine devam 
miyi tecavüz ediyor. Bu miktar· eden kaç talebe bulunuyor? 
ların günden güne fazlalataca · - Resim dersleri henfiz baş· 
ğına eminiz. Dersler altı aylık lamadı iki hafta ıonra dersle-
kurs ıeklinde tanzim edilmiıtir. re de başhyacağız Arkadaşlar 

- Bu kursların ne tekilde arasında resim bilenler var. 
çalııhklarını izah edermisioiz. Onlar şimdilik kendi,kendilerine 

- Meseli birinci altı ayhk çalışıyorlar. Resimde gayemiz 
kursu bitiren talebe imtihana halkın zevkini okşıyacak tab-
tAbi olduktan sonra ikinci bir lotar yapmaktır. Altı lay !oora 
altı aylık kurs ıınıfına geçer. da bir sergile çahşmalarımızın 
Eter imtihanda muvaffak ola- semeresini göstereceğiz. 
mazaa ayni kurıa devam etmek - Arkolu ilk konseresini ne 
mecburiyetindedir. Ôğrioiciler zaman verdi? 

gecikdiğimizi biliyo-

1 i 

1 , 
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Donanma 
Hareketleri karşısında 

Almanya 
Denizci devletlerin alAkadar 

oldukları siyasi gerginlikler ıı· 
ralarında, bu devletlerin :donan
ma hareketlerine huıuıt 1 bir 
ehemmiyet verilmektedir. 

Harp gemileri, meıela Birle• 
tik Amerika donanmasında yllz· 
15 ni!betinde olduğu gibi, za• 
ruri olarak, mürettebatın ta• 
mamlanması müıtaına, hemen 
hemen bir kaç ıaat zarfında 
harbe müheyya bir bale sokal
maktadır. Bu gemileri, tesir 
yapılması istenilen her hangi 
birJ noktaya göndermek, eaki· 
denberi malum olan bir politi· 
ka cilvesidir. 

Ancak Alman harp gemile• 
rinin lspnyol sularında ilkbahar· 
da manena yapm&11 daha 6n· 
ceden takarrür etmit olmaıı 
milaa1ebetiyle, bizler, olup bi
tenler arasında bir istisna teı· 
kil ettiğimizden, yabancı devlet· 
lerin donanma hareketlerinde 
yakından tetkike değeri olan 
cihetler görmekteyiz. 

Doyçe Algemayne Saytung 

vel de söylemiştim, Ar kolu yeni 
teşekktıl ettiği için bu konsere 
liyıkı ile hazırlanarak çıkma
dı bu konserde allka ile 
karıılandı. Göıterit kolu ile 
beraber Sultanhiıarına gitti· 
ğimiz zaman orada da ufak 
bir konser verdik. Halk 
alafranga parçaları ve ne,eli 
mllziği allka ile dinliyor. 1934 
de Ankarada bulunuyordum, 
Flormanik orkeatra bir konser 
veriyordu. Elli kişilik bu konser 
heyetini ancak y~rmi kiti dinli· 
yordu salonun boşlıığu oradaki· 
lerin nazarı dikkatini celbet· 
mitti. Her ıeyde olduğu gibi 
ilk zamanda halkın zevkini or
kestra veya oda müziği ve 
ağır parçalar okıamamııtı kon
ser için halk bir hafta evvel 
biletlerini almıştı. Bu da kös· 
teriyorki zaman ve kulak dol· 
gunluğu ağır parçaların bile 
zevkle dinlenmesini kolaylaıhr· 
mıttır. 

- Büyük konseimizi ne za
man verecekıiniz ? 

- Bunu timdiden söylmek 
doğru değil, bütün gayretimizle 
hazırlanıyoruz. Mamafi büyük 
konserden evel konserler vere-
ceğiz. Her on beş günde bir 
pazar aktamları çay saatı ya· 
pıyoruz, bu toplantılar samimi 
ve neşeli oluyor. Ufak konıer· 
terimizi de bu çay saatlarında 
vermeyi dilıünüyoruz. 

Değerli ressam ve baıkana 
teıekkür edip ayrılırken kendi· 
ıini masasında ıükunetle bekli~ 
yen fırçalariyle bat baıa blfak· 

her altı ayda bir imtihandan - Halkcvluinin yedinci yıl 
geçerek uulı bir auretto ye- dönümü günü verdik. Biraz ev- Naim Özel 
tiıtkilmit olu~ ·Eter kolumuza ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tım. 

yeniden kaydolunan öğt enici 
bulununa bunlar ikinci bir bi· 
riııci alta aylık kursa de' am et· 
mek üzere derslere baılarlar. 

Kolumuzun bntnn iyeleri yioe 
haftanm muayyen gllnleriode 
musiki hakkında umumi maJü .. 
mat derslerine girerler. (Şunn 
bilbaıaa dinlemenizi rica ederim.) 
Bu deraleri yani muaiki hakkın-
da umumt malumat deralerini 
en güzel bir metod dahilinde 
rlSsteren kıymetli arkadaşları· 
mııdan Bay lzzettir. Bu değerli 
arkadaıımız fabrikanın tamir· 
hane kıımında itçidir. 

Aydın Tire tenezzühü 
Halkevi Sosyal yardım ıubesiyle Kızılay kurumu tarafıuo. 

dau 14~5/.939 Pazar günü Tireye bir gezi tertip ~dilmiotir. 
Gezı hreole yapılacaktır. Gezi tireni o gün sahalı 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. ' . 
. . Seyaba~e iştir~k edeceklerin Tirende her türlü eylence ve 
ısh~aha~lerı ~e?1!n ?lunnccğı gibi Tirede de hofç& vakit 
geçır~bılmelerı ıçın ıcabeden tedbirler alı ımııtır. 

Bıletler Kızılay merkeziyle Halkevinde ıahhu11ktadar. Bu 
fırsatı kaçırmamalaum sayın bPlkımıza tavsiye ederiz. 
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Dançig meselesin
de kim haklıdır? 

Ba9tarafı 1 inci Hyfada 

Diğer taraftan Polonyenın da 
Dançig llzerindeki hakıarı var
dır. Gariptir ki Dançig bir Al
man ıehri olmakla beraber, ta· 
riht mukadderatını çok uzun 
bir devrini Polonyanın himayesi 
alt.oda geçirmiştir. On ikinci 
aırın ortalarında kurulan Dan· 
çig ıehri, on dördüncü asrın 

ortalarında ccrmen şövalyele
rinin ittihadına girmişti. Fakat 
on J. • inci asrın o taları ada Po· 
lonya lnrallarının himayesi altı
na geçti. 

Ve dahllt ve hatta harici 
münasebetlerinde muhtar, fakat 
Polonyanıo himayesi nltındaki 
bu idare 1793 sene.inde Polon · 
ya takıim edilinceye kadar 
devam etmiştir. Polonyalılar 
Dançigin bu muhtariyetine h6r
met ettiler. Ve hürmet etmek 
istemedikleri zaman da Dançlg 
kendi haklarını Polonyalılara 
kartı mfidafaa etmeğe muvaf
fak oldu. Dançigin P1usyaya 
geçişi, 1793 ıenesinde Polonya 
taksim edildiği zamandır. Bun· 
dan on bet sene sonra da Dan· 
çfg gene Prusyanın elinden çık· 
b. Ve Napolyonun istillsına uğ
radı. Viyana muharebesinden 
ıonradwr ki Dançig nihi olarak 
Pruıyaı11n eline geçmiştir. De· 
mek ki Polonyanın tuibi iddi
aıı o derece boı değildir. On 
b . . , d 
eşıncı asrın ortasın an on se-

kizioci asrın sonuna kadar Dan
çig Polonyıının himayesi altında 
kalmıştır. Malümdur ki böyle 
tarihi iddianın muteber olaca• 
ğını, bizzat Hitler, Pragın it· 
galini haklı göstermek için ile · 
ri ıilrmil~tür. Londra radyosu, 
evelki akşam, Polooyanın Dan
çigi himayesi altına almayı tek
lif edeceğini bildirdiği zaman, 
Danç;g için bnsbütün yabancı 
olan bir rejimin kurulmuı ileri 
sürülmüş olmuyordu. 

Diğer taraftan Polonya, Al
rnanyanm milliyet prensibine 
korşı, iktısadi zaruret prensibini 
il<:ri sllrmektedir ki, bu da Al· 
ınanyanın hayat sabası prensibi 
demektir. Polonyalıların iddia· 
larma göre, Dançig Polonya 
için yalnız bayat rıahnsı değil, 
teneffüs cihazıdır. Almanya 
da son zamanlarda bu hayat 
sabası nazariyesi (jzerinde ısrar
la durmuyor mu ? Doğrusu Al· 
manya, Çekoslovakyayı ilhak 
etmezden evel D nçig mesele
ıiode daha haldı görOnllyordu. 
Bazı vaziyetler de milliyet preıı· 
•ibinin feda edilebileceğini, ken
di kareketiyle gösterdikt\!D son
ra, timdi milliyet prensibi üze
rinde o kadar ısrar edemez. 

Bununlit beraber, Polonya, 
Dançig meselesini Almıınya ile 
görUşmeğe hazır olduğunu bir 
çok defalar bildirnıi~tir. Ve bu 
ıneaeledc Polonyanın en çok 
haklı oldnğu no~tada budur. 
F kat Almanyanın Çekoslovak
ya ve halyanında Arnayutluk 
hakkıııda tatbik ttikleri şiddet 
siyaseti Po'onya hakkında da 
lalbik edilmek istenilmiştir. Ya 
ni d&h•acı ansızın hftkim vaıi

Yetine geç1p, kararını vererek, ı 
icra memuru olmak istc.mi~tir. 
fıtc Polonya btıP k ti nmıya 
razı detildir. Ve bliyle bir mu · 

AYDtN 

RADYO 
PAZAR 7 /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 Kcı. 

12.30 Program. 
12.35 Müzik ( Kilçük orkes· 

tra - Şef: Necip Aıkıo). 1 -
Paul Lincke - Olimpiyadlarda • 
Marş. 2 - Freid W itlter - Ril
ya • Keman solo ve orkestra 
için. 3 J Strauss .. Neıeli valı 
operetinden - Buıeler va1sı 4 -
Becuer - ilkbahar (Melodi). 

13.00 Memleket saat ayar1, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Kitçük orkcatra 
Şef: Necip Aıkıu Aşkın ) De
vimı. S - Volgraf - Kalbim 
aıkla doldu .. Ağır valı. 6 -
Dobnanyi - Dügün valaı. 7 -
Fiseber • Tatil günleri slllti: a) 
lıte dağlar b) Beklenilmiyen bir 
teıadüf c) Suların ıük neti d) 
Avdet. 

13 50 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Reıat Erer, Ruıen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Musta· 
fa Çağlar. 1 - F erabnak pef
rev 2 - Meleksin Ferahnak 
farkı : Tirterr yüreğiın 3 -
Ferahnak şakı. Rruhum da ba
har açtı. 4 - ishak Varooun 
Eviç ıarkııı. Kalbimde açılmıf. 
5 - Halk türküsü. Çıkayım 
gideyim be kuzum. 6 - Halk 
türküsü. Sabah olıun ben bu 
yerden gideyim. 7 - Halk tllr· 
küsü. Senin yazın kışk benzer). 

14.20 14 30 Konuıma (Kadın 
saati • Çocuk terbiyesine dir.) 

17.30 Proiram. 
l 7.35 Müzik (Pazar çayı) Pi. 
18.15 Koou,ma (Çocuk ıaati) 
18.45 Müzik (Şen oda müziği 

• İbrahim Ôxgür ve attf böcek· 
leri) 

19.15 Türk müziği. Fasıl he· 
yeti) 

Çalanlar : Hakkı Derman, 
Hasan Gür, Eıref Kadri. Ham· 
di Tokay, Basri Üfler. 

Okuyan: Celil Tokseı ve ar• 
luıdaşluı. 

20.00 Memleket saat ayan, 
Ajan!I ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Tfirk müziği : 
ÇalaıJ lar: Vecibe, Reıat Erer, 

Ruşen Kam, Ceı·dct Kozan. 
Okuyanlar: Necmi Rıza Abıs

kan, Safiye Tokay. 
1 - Be!tenigar peşrevi, 2-

Haşim beyin Besteniglr ıarkııı: 
(Kaçma mecburundau) 3 - Mu&-

1 tafa lızet efendinin bestegir 
şarkı: (Gayrıdan bulmaz teıelli) 

4 - Hafız Yuıufun beatenİiir 

farkı - Çok sürmedi a-eçti. 5 -
Ruten Kam: Kemançe taksimi. 

amele karşısında kendisini ıi · 

lahJa mildaf aa edeceğini bildir· 
miştir. lngilterde b.- vaziyette 
Polonyaya yardımda bulunmak 
taahhüdü altıoa girmiştir. 

Şimdiye kadar otoriter dev
letler tarafından muvaffakiyet
le tatbik edile ı emri vaki po
litikası, Polonyanın bu kararın
da ilk defa olarak şiddetli bir 
mukavemetle karşılaşmaktadır. 
Avrupa politikaaı, bu mukave· 
metin mllcısir .. olup olmıyacaiı 
na göı c istikamet alacaktır. 

A. Ş. ESME!\ 

6 - Arif beyin Rast ıarkı
Zabiri bale bakıp. 7 - Bimenin 
Hilzıam ıarkı · Sukuula geçer 
Ömrüm 8 - Nasibin Mehmedin 
Hüzzam ıarkı - açmam açamam 
söyleyemem. 9 - Udi Ahmdm 
karcığar şarkı- Varken gönülde 
bin türlü yas. 1 O - Karcıiar 
saz semaisi . 

21.00 Neşeli Plaklar· R. 
21.10 MUzik (Riyaseti Cumhur 

Bandoıu • Şef İhsan Küncer) 
l - G. Pares . Marş 2 -

A. Corbin • Santiago (İspanyol 
valıı) 3 - Borodine - 2. inci 
Senfoninin birinci parçası. 4 -
E. Clarke - Samimiyet (Kornet 
Solo içio parça.) 5 - Smetana 
- UJtava (Senfonik parça. ) 

22.00 • Anadolu ajanıı (ıpor 
ıervisi) 

22.10 Müzik ( Cazban - Pi ) 
22.45 23 Son ajan'I haberleri 

ve yarınki proğram. 
PAZARTESİ 8/5/939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - PL 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve metoro!oji haberleri. 
13.15-14 Müzik ( Senfonik 

Pliklar ). 
18.30 Program. 
18.35 Milzik ( Nettli mtiıik ) 

PJ. 
19.00 Konuıma ( Doktorun 

saati) ,..... 

19.15 TUrk müziği ( Halk mu
aikiıi ) Halk tllrk6leri vo oyun 
havaları : Sadi Yayer Ataman. 

19,35 Tilrk mOziti ( Karıtık 
program). 

Çalanlar : Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gllr, Baari 
Üfler, Hamdi Tokay. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk mUıiği ( Klbik 
proiram) 

İdare eden : Meaut Cemil. 
Ankara Radyosu Küme he

yeti. 
( BestekAr Rahmi beyin hatı· 

raıı için eserlerinden mürekkep 
program. 

21.00 Konuşma. 
2115 Eıbam, tahvilat • kam· 

biyo - nukut ve ziraat borsaıı 
( fiyat). 

21.25 Neşeli plAklar • R. 
21.30 Mtizik konufrnası ( pan· 

tatonizm ). 
21.45 Müzik (Hava sazları, 

oda müziği ). 
1 - Moıart 2 - Klarnet Ye 

Faırot için. Divertimento No. 4 
( Si bomel majör ). Allegro 
Adagio Larghetto Rond• ( Al· 
lcgretto ) Menuetlo - Trio. 

Klarinetler - Hıııyrullah Dur 
gu, Mahmut Ziya Eskin. Fagot 
- Hasan Erııün. 

2 - Blum - Duette ( 2 Fagot 
için ) Allegro moderato Rondo 
( Alla breve ) - Andante • Huao 
Ergün, Mu!tafa Seıar. 

22.15 Müzik ( KUçUk Orkestra 
• Şef : Necip Aşkm ) . 

1 - Schrıeider - Me,hur Röf
reulcrden - Potpuri, 2 - Gangl· 
berger - Ehaneler ormanında 
3 - Stolz - Viyanada ilkbahar 
4 - Paul Lincke - Olur. olur 
(Şen parça ). S - J. Strau11 
- Hay~t ıize neşe versin (Vals) 
6 - Lehar • Götlergratte o· 
peretinden PpupıJri, 

22.45 Mlizik ( VırlDozlar - Pı) 
23.00 Son ajan!' haberleri ve 

yarinki program. 
ı3.4S-24 MAJik ( caJband Pi) 

lngiltere 
Kralının Kanada 

seyahati 
lna-iliz baıbakanı parlemento

da verdiği izahlarda, kral Yt 

kraliçenin, Kauadaya 14Repolae" 
ilo hareket ctmiycceğini ıCSyle
miştir. 

"Repolıe,, uin Avrupa sularını 
terketmemcıi muvafık srGrllldü· 
ğünn söyliyen ba9bakan, kralın 
11 Empren of Austrılia,. trans• 
atlantiii ile yolculuk elmeıi ka 
rarlaıtırıldığını ilave etmiıtir. 
21.850 tonilitoluk olan bu ge· 
mi, bundan bir kaç gün evvel 
muntazam seferlerini§:!bırakarak 
Auebceke avdet etmiıtir. 

Bu gemi, Alman teıgllhların
da inşa edilmiş olup, versay 
muahedeai mucibince, itilAf deY 
letlerine devredilmiıtir. 

Mebuslardan biri, kralın, ne· 
den loıiltere tezgahlarında inıa 
ediJmit olan bir gemi ile ıeya • 
hat etmediğini ıormuıtur. Bu· 
nun üzerine baıbakan bu gemi· 
nin makinaları, Gla1govda ya• 
pılmış olduğunu söylemiıtir. 

Lord Beaverbrookun ıazete• 
leri, programdaki bu deiitikliği 

kendilerinin bir muvaffakiyeti 

saymaktadırlar. Bu gazeteler 
lngiliz donanmasından dij'er iki 
dritnotun ıimdilik faal olmadık· 
larını ileri allrerek, Republaenin 
Avrupa ıulanndan ayrılma11 

mnvafık olmıyacaiına iıaret 
etmiıtir. 

ilin 
Aydın Nafia Müdürlü

ğünden: 
Hastane d<Sşemelerinin tebdili 

için lüzumu olan 3483 lira 85 
kuruı ketif bedelli kereste ve 
lioolyom alımı iti açık ekıiltme· 
ye konmuıtur. Bu işe ait keıif 
Ye şartnameler Aydın Nafıa 
müdilrlilğDnde görillebilir. Ek
siltme 22/5/939 pazartesi gUnil 
ıaat on betde Aydın Viliyeti 
daimi encümeninde yapılacakbr. 

Muvakkat teminat milıttarı 
262 liradır. 

İsteklil~rin muvakkat temi
natları ve ticaret odası vesika
larile yukarda yazılı srOn ve ıa· 
atta Vilayet Daimi encilmenine 
gelmeleri ilin olunur. 

7 10 14 17 1318 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Karabayıt, G61biaar, Şahanlı 1 

Mendres geçit gemilerine veri
len bedeller liyık had g6rülmedi
ğinden 5/6/939 tarihli Pazartesi 
günü saat onbeşte ihalesi icra 
kılınmak ür.ere bir ay müddetle 
pazarlığa bıriıl.kılmışlır. İlin o-
lunur. · 1317 

,,~ 

YOZ: 3 

Filistinde vaziyet 
Gittikçe ehemmiyetini 

Kaybediyor 
Londra 6 - Royter ajansı• 

nın Kudilsten aldığı habere gö· 
re: 

Filistin isyanı ehemmiyetini 
gittikçe kaybetmektedir. Mave-

rayı Erdun ovasında askrr ıle 

asiler arasında bir müsademe 
olduğu haber verilmektedir. 
Öldüğü söylenilen bilerio şefi 

Mehmed Hammame, kaçarak 
hududu geçmeğe mnvaffak ol-
muştu. a.:a. 

Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş 

10941 lira keşif bedelli Aydın 

memleket hastanesi kalorifer 
tesisatı itidir. 

2 - Bu ı,e ait şartnameler 

ve evrak şunlardır. 

a - Sıcak sulu kalorifer tc• 

ıi11tı için umumi ve fenni şart• 
name. 

b - Kalörifer ve sıhhi tesi· 
sat projelerinin nasıl tanzim 

edileceğine dnir talimat. 
c - Kal6rifer teıisatı ile u· 

mumi santral keıfi. 
d - Kalörifcr ttsisatı hak· 

kında izaboame 
• - Huıusi ıartnama. 

f - Ekıiltme ıartnamesi. 

h - Mukavele projeıi ve re· 
simler. 

lıtiyenlcr bu evrakı Aydın 
Nafıa müdnrHliünde görebilir· 

ler. 
3 - Ekıiltme 5/6/939 Paur

teıi günü saat 15 te Vilayet 

Daimi EııcOmeniode yap.lacak
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 

u,uliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek iıti

yeolerin 821 liralık muvakkat 

teminat vermesi ve Aydın vila

yetinden bu ış için alıo

mıı ebl:yet vesikası ibraz etme· 
ıi llbımdır. 

6 - Teklif mektupları yu

karda üçilocü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar 
Vilayet Daimi Encümenine ge
tirilerek makbuz mukabilinde 

encümen reiıliğine verilecektir. 
Po5ta ile iönderHecek mektup· 
ların nihayet • üçüncü maddede 
yazılı saate kadak gelmiş ol· 
ması ve dıt zarfın miihilr mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması 

lAzımdır. Posta da olacak ge· 

20 

Sağlık Yurdu açıldı 
Aydıı:ıda Ha1an efendi mahallesinde !ağlık yurdu, tim· 

- dilik cerrahi kadın hastalıkları ve lODtken ıtrviıleri 

_ ikmal edilerek açılmıf. Hasta kabulüne bawlamıştır. 
Yurtda birinci sınıf nıütahassıı doktorlrırımız tarafından 

@ her türlü erkek klldın ameliyatları ve routken muayeneleri 
yapılmakta ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esas· 

~ lar ve kaideler dairesinde takip edilmektetir. 

J··~"· ., " 
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Gramofon Plak 
--------------- ----

Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

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

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav-

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU CADDESİ 

3212 AYDIN 

• mz-: auzrrm 

Okul talebelerine 
Beıımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııtır 

Taneai 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

Fiyab: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BM•••i 

·Ô 

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

Pazarteıi 

ç.,, •• ı.. 
" 

Pe11embe 

c •• a 

Cumarteei 

" 

Saat 

J - 4 

4-5 

2-S 
J-4 

4-S 

s - ' 

4-5 

2 - ' 
3 - 4 

Doktor arkadatımıua adı 

Operatar Medeni lo1er 

Doktor F\lat Bayraktar 
(Cilt ltHlahkJarı mutahau .. ) 

Operat6r Nari Erkaa 
Doktor Şe•k•t Gaıaçan 

(Glı laaetahkları mu'91ıauam) 

Doktor Mulaıin 
(it lautahklan mutalaue111) 

Doktor Ş.•k•t Kırbat 
(laMDI laa1tab1d•r ••talaauı11) 

Doktor Mlalf Enaa• 
(Kaduı baltalıklan matalta1eı11) 

Doktor Nafiz Yaırra• 
Doktor Halil Glhaytlın 

Doktor Şevket Kırbaş 
l\1em1eket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehasıııı 
Mttayenehaneıi11i Cumlaariyet aahalleıiade aYukat 

B. lhıanın eYin• aaldetmifttr. 
&utalanm her gftn saat yediden seklı:e kadar ye 

qtedea eonr ıaat ftçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, maddei gaita ve her t!rlll tahlillh icra 

eder. Veremlilerde fennin en ıon tedaviıi olan P"ınomo-
torakıri ile hastaları tedavi eder. (971) 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 

Kitabın adı Yazan Fiyatı --
Riza Tevfik R. Gakalp Arkın 60 
Makber Abdlllbak Hlmtt 50 
Kiralık konak Y akup Kadri 75 
Y ezfdia kızı Refik Halit 60 
Bir içim ıu Refik Halit 60 
Atalar ~zil Sadi G. Karımlı SO 
Edebiyatçılar ıeçiyor Halit F abri 50 
Ôiretim ve eğitim Klzım Nami Duru 50 • 
Anadolu yol notlan. Nahit Sırrı, 50 • 
Sarnıç Sait Faik, Hikiyeler. 25 • 
Sana ta dair Halit Ziya SO • 
Halk ziraati Şükrn akar 100 • 

• Arıcılık Dr. Fuat Ali Ônan 50 8 
~ Bu kitaptan Aydında Slıleyman Gezer • Q9man Sezginer .. 

Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah· a 
fi btı' Hl gönderilir. • 

t ~ .......... ~ ............. . 
Nafıa eksiltme malzemenin 22 ve hafriyatın 

k • d 10 liradır. 
omısyonun an: lıteklilerin muvakkat teminat-
4/S/939 Perıenbe gilnü ihale- larile yukarda yazılı gUn ve 

ıi yapılmak ibere ekıiltmeye ıaatte nafıa mndnrıotn odasına 
çıkkrılan 298 lira keıif bedelli gelmeleri ilin olunur. 1318 
Adı D sanat o kulu demir a un- l!IEAmı!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!"l!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!I~ 
yeıi teptik çukurlarına ait in
ıaat malzemeıi alımı ile 133 
32 kuruş kefif bedelli aeptik 
çukurlan hafriyatı iıine talip 
çakmadıiından ekıiltme mUddeti 
on giln uzahlmııtır. 

Bu itlere ait ketif ve ıart
nameler nafıa mildilrJOiOnde 16· 
rlilebilir Ekıiltme 15/5/939 pa· 
zarteıi giinll :ıaat on bette na· 
fıa müdftrl6j1l odasında yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminat miktara 

I"...... Abone ıeraiti ........ 1 i Yılhj'ı her yer için 6 lira. f 
i Altı aylıfı 3 liradır. 1 
i idare feri: Aydında C. H. 1 
i P. Buamni. • • 
i ••zeteye ait yazılar için f 
i yazı itleri müdürlütln•, illa· i 
i lu için iclue müdOrHltilue i 
: 'DÜraeaat edtlmelldlr. i . . .................................................. 
l•tlrn ıllhllıl •• U•u•t Mepiyat 

MldltrG ı Etem M .. ch .. 
Buı14htı ,., 

~ " , ....... .t 


