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Umumi 
huzursuzluk 

-
F. R. ATAY 

Ne kadar tekrar edilmit olıa 
da, bugUnk6 vaziyeti bundan 
daha iyi hullıa edecek bir cilm
le bulamayız : k6çllk büyOk Av
rupa milletlerinde huzur ve em
niyetten eser kalmamıştır. 

Meauliyeti aulhu mildafaa et· 
mek teıebbllılerinde aramak gli· 
liıoç olur : bilikia onu, k11vet 
hakkını, yeniden ve belki hiç 
bir zaman miıll g-lSriUmemit ol· 
dutu kadar, her türlü milli ve 
inıaal hakların Oıtfine çıkaran 
ahvalde ve bldiselerde aramak 
IAzım relir. 

Milletlerin lhtillfıız kalmıya· 
caklarına tDpbe yoktur. Her 
bıngi bir nizamın ebediyen de
•arn edebileceğin inanmak ta 
uflık olur. Fakat tek hakkın 
ve tek bDkmln mllnbasıraa kuv
Yete Ait olduğunu iddia edecek 
kadar, tiddetli bir rOcüun mil
letler tarafından tevekkDlle ka
bul edilebileceğini zannetmek 
her ikisinden daha vahim bir 
hayalperestliktir. Her hanıi bir 
devlet, doğra ve meşru bir id
diasında bütün sulh uıullerini 
tecrllbe eder, bUtün uzlaıma 
vasıtalarına m6racaat eder, ni
hayet hepinden ümit keserek 
milli kuvetlerinin müdahalesin
den batka tedbir kalmadığını 
gGrDrse, bunda yalnız haklı ol· 
makla kalmaz, cihan da hakkı
nı taıtik eder. Fakat bir eau, 
beynelmilel mOnasebetlere hi
kim olmak llzımdır. Bu eaaa, 
milletlerin hüriyetine, milletler 
arasında mOaavat fikrine, mil
letleri kendi milli h!kimiyetle
rini diledikleri iibi kullanmak 
aerbeıtlijine hürmet etmektir. 

Bu asırda esir milletlerin kur
tulutu insani bir mllcadcle vesi· 
leıi olabilir; likin hakimiyet 
baklanndan mahrum bir takım 
miJletlerin bulunuıu, baki kalan 
hüriyetlerin de baıkaları heaabı· 
na izaleıi için ıebep tetkil ede
mez. Her devletin kendi kuveti 
ile eıebileceti daha zayıf bir 
dcYlet, ve bu istiliya mazeret 
olarak bulabileceği siyasi veya 
llrtiıadl sebepler vardır. 

Halbuki aamrhk imparatorluk
lınıı ıamilrgtlerinde dahi, ajır, 
f"kat daimi bir kalkınma hali 

garmekteyiz. Yirminci asır insa· 
niyetinin istikbalini, bür ve mü· 
ıavi milletler arasında bir if, el 

ve emek birliği nizamında gör
mek sadece idealist bir meyil 
dejil, hakiki ve zaruri olaoı da 
taıdik etmektedir. 

Otoplıtler bu aıır inHnbğına 
ilk ve orta çağ usullerini, fU 

"'Y" bu eekli ile, kabul ettire
bilecekleri, kuvct ve cebrin mü· 
temadi bir iılikrar için teminat 
htkil edebileceii, maddi kuvet 
llİt~etl&rinin divayı halletruiye 
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Ribbentrop -
Berline avdet 

ediyor 
Roma 8 - Alman hariciye 

nazırı Fon Ribentrop bu aktam 
veya yarın ıabalı Berlioe d'5ne
cektir. Siyaıi mahfiller ftalyan· 
Alman ıiyast ve askeri paktının 
yakında Berlinde imza edilece
ğini ümit etmektedirler. a a 
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Başka liselerde -· .. -
Olgunluk sınavı vermek 
istiyenJer hakkında ve

kaletin bir tamiıtti 
_. . ._ 

1 - Mezun oldukları liseden 
aayri liselerde olgımluk ıınıvla· 
rına rirmek için m racaat ede· 

cek olan li1e mezunları, ancak 
vekillikten izin aldıkları takdir· 
de bu sınavlara kabul edilecek
lerdir. Bu gibilerin, olgunluk 
ıınavı için llzım gelen mUıaa· 

deyi almak üzere bir istida . ile 
•ekilliğimize müracaat etmeleri 

ve liıeyi bitirme diplomalarının 
asıllarile alh fotoğraf glSoder

meleri lazımdır. Doğrudan doğ · 
ruya okul idarelerine müracaat 

edeceklerin evrakı da okul ida
resince tamamlandıktan ıonra 
vekilHğ~ rBnderilecektir. 

2 - Liıe ııoav talimatoame 
ıinin 68 nci maddesine röre 4 

defa ıınava girdikl«>ri halde 
muvaffak olmadıkları için 69 
ncu maddeye gare iki defa da
ha ıınava alınan ve olgnnluk 

diploması almıya muvaffak ol· 
mıyaoların lise bitirme diploma· 
larına, vekillikce durumlarını 
göıterir bir damga buılacaktır. 

kAfi geleceği butlanına sapmış 
olanlardır. 

Sulh mfidafiliğini bir zaaf te
llkki etmek ve bu mndafaa gay
reti uğrunda, sulhçu milletlerin 
tivizlerine bir hudut tasavvur 
etmemek yanht olur. Sulh, bir 
milletin bilriyetini ve milli ıiyi· 
ni himaye ettiği kadar, müda
faasında menfaat olan bir ıa
adettir. Sulhçuluk, milletleri 
Asya fakirlerinin zelil tevekkül 
haline sUrükliyen bir ablak ve 
maneviyat hastalığı deiildir. 

Kuvvetleri ve tedbirleri ile 
aulhun mlidafaasını balcikileıtir · 
mek isteyenler doj'ru yoldadır· 
lar. Nazari ve teminatsız olan 
mlldafaanın netice Yermediği 
ıabit olmuştur. Biz bu mBdafa· 
anın kuvvetlendirilmesinde harp 
teblikeıini g&renleri baki• bulu
yoruz: çünkli silahsız ve müda
faasız barııçılığın bu güııkO 
eaeri umumi huzunuzluk ve em· 
nlyehizlilr, yarınki netice1i de 
harpler ve yeni yeni e!aretler• 
dlr. 

Büyük M. Meclisi J 

Vilctgette: 

Daimi encümen 
toplandı Türkiye - Almanya ticaret anlaşmasını 1 

tastik etti Vilayet daimf encOmeni diin 

saat 15 de ilbay ô. Gündayıa 
baıkanhi'ında toplanmıştır. 

Ankara 8 - Büyük Millet 
meclisi bugün rei41 vekili Ra· 
fet Canıtezio başkanlıiında top· 
lanmıştır. 

Söz alan Ticaret vekili Cez· 
mi Erçin, Türkiye • Almanya 
arasındaki ticaret anlaşmuının 
tastik1na ait kanua Jiyihaııının 
ruznameye ahoarak mihtacelen 
müzakeresini teklif etmiş ve 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra meclis Haıi~an· 
Agu!ltoı 938 aylarına ait Divanı 
muhaaebat hesabatile 3380 sa
yılı askeri memıular kanununa 
ek kanun liyıhaıile istatistik 

umum müdilrlüğü kanununa baf 
lı cedvelle ordu ıubaylar1na 
mabıuı terfi kanununa ek ka
nun liyibasıoı nıfizakere ve ka· 
bul etuiiıtir. 

KürsOye gelen ticaret vekili 
Cezmi Erçin, Türkiye - Alman-

ya araıındadai ticaret ve tediye 
anlaım11ının müzakereıine ge· 
çilmeden beyanatta buluomuf 
ve anlaşmanın maddelerinin mll
zakeresine geçilerek kabul edil· 
mittir. 

Mecliı gelecek toplanbıını 
Çarıanba ıGnil yapacaktır. 

-• e 

Hariciye vekilimiz 
Saraçoğlu Yugoslavya elçisi şerefine 

bir ziyafet verdi 
Ankara 8 - Hariciye vekili dir. 

Şdrkli Saraçoğlu ve bayan Sa· Ziyafette hariciye veklleti 

raçoğlu, Yugoılavya elçisi Bay yükıek memurları Balkan an-
Adamoviçin Ankaradan ayrılmaıı tanlı elçileri ve elçilik erklnile 

mUnasebetiyle Marmara kötkün- 1 Bulgariıtan ve Mı11r elçileri 
de bir öğle ziyafeti vermişler· bulunmuştur. a a -· Alman donanması ' 

Atlas okyanosunda 1 

Londra 8 - lıpanya sularına 
gelen Alman donanması muhte· 

lif limanları gezdikten ıonra 

İspanyanın garp sahillerine top· 

lanmıthr. a a 

B. Potimkin 
Bükreşte 

Bükreı 8 - SoYyet hariciye 
komser muaYiai Potimkin burun 
Sofyadan Bilkreıe gelmiı ve 
öğle yemeğini hariciye nazırı 
Gafenko ile birlikte yemiıtir. 

-~-

Maiyet memuru 
geliyor 

Villyetimiz maiyet memurlu· 

juna tayin edilmit olan ıiyual 

bilgiler okulu mezunlarından B. 

Hilıeyin Tilrkct'in emri gelmiş· 

tir. Kendiıinin nzifesine başla

mak ibere yakında Aydına ie

ltceji lSirenilmiıtir. 
.. i ~-

İmar plinl -- -
Avan projesi vilayet imar 

komisyonuna verildi 
Nafıa VekAlcti 9ebircilik biiro

ıu tarafından tadil ve ısla3 

edilerek belediye mecliainin !üll 

içtimaında kabul ve tastik edıl· 

diğini yaıdıjımız Aydın ıehri
nln m6ıtakbel imar plinına ait 

avan proje bir kerede viliyel 

imar komisyonunda tetkik edil

mek llzere belediyed :ı vilayet 

makamına g3nderilmişt'r. 

Tahmin cdilcıığ'ine göre vila

yet imar komisyo:ıu bir kaç gün 

içinde valimiz B. Öıdemir Gün• 
dayın reisliği altında toplana

rak projeyi tetkik ettikten son· 

ra kati plan yapılmak üzere 

tekrar Nafıa Vekaletine iade 
1 deecektri. 

Litvinofun istifası 
Sovyet siyasetinde bir 
değiıiklik yapmıyacak 

Londra 8 - Sovyet hükumeti 
nio Londra büyük e1çiıi vekili 

bu gün İngiltere hUkfımetioe, 

hariciye komiseri Litvinofun is

tifasının Sovyet bUkumetinin 

ıiyasetinde biç bir dej'işiidik 

göıtermiyeçeğini bildirmiıtir. 

Bölge atletizm teşvik 
musabakaları yapıldı 

-·~·-

35 Alman harp 
• • gem ısı 

Danimarka sahillerinde 
manevra yapıyor 

Kopeobağ 8 - Verilen ma · 

16mata röre 35 ıemiden mtı

rekkep bir Alman filosu dün 

gece Portl.-ndın batı sahillerin

de demirlemiş ve dün bütün 

iÜD Daoimark• kara aularında 

ve ıahildeo 8 mil mesafede 
manevralar yapmııhr. 

Filo ak~am yine eski yerinde 

darnirlenıiıtir. a a 

6,7 - Mayıs - 939 Cumarte· 
ıi ve Pazar güon balge atle
tizm te1vik mDıabakaları ilba
yımızın huzuru ile yapıldı. 
Sporcular sportmen ıayın ilbay
larını aralarında rörmelde en 
büyük sevinçlerini duydular. 

Müsabakaların sonunda alı
nan teknik neticeler aşağıda
dır. 

Diık atma : Birinci sanat o
kulundan Baki Uğurlu, 28,50 
metre. ikinci : Aydın ıpordan 
Zihni Demir 25,90 metre, üçün-
cü : İbrahim Barbaroa. 

Yilksek etlama : Birinci İbra
him Barbaroı 135, ikinci Fatih 
Biltekin 135, fiçtlncii Baki Uiur 
lu 130 santim. 

400 metre d6z kotu : Birinci 
İbrahim Barbaroı, 69 ıaniye, 
ikinci : Falih Biltekin, 72 uni· 
ye, ilçüncil Nahit Bahbeki 72,3 
lllDİye. 

1800 metre kotu : Birinci Ha· 
un Eralp, 4,53.8 ikinci Tabain 
Özalp 4,54.1 iiçUncli : Riıa E
rotlu 5.0.5 dakikada. 

100 metre ıllrat koşu!lu : Bi
rinci lbrahim Barbaroa 12 sani· 
ye, ikinci Fatih Biltekin 12.6, 
üçllncü : Kadri Saygınııık 13 
aaniye. 

3000 Metre koıu : Birinci 
Tabıin Özalp, 9 S 2 dakikı, ikin
ci, Haıan Eralp 9,5,3 dakika, 
Üçüncü Riza Eroğlu 9,S,5 da
kika. 

Uzun atlama : Birinci İbra
him Barbaros, 5,82 metre, ikin
ci Haaan Yetiş 5.70 metre. ü
ç6ncü : lımail Kaynak 5,38 
metre. 

GOile atma: birinci Baki U
ğurlu 11,07 metre, ikinci Zihni 
Demir 9,52 metre, üçüncü İb
rahim Barbaros 9,28 metre. 

Balkan bayrak: birinci Aydın 
takımı (Aydınapor) T"ahsin Öz
alp, Haaan Yetiı, lbrabim Bıtr
baroı, Zihni Demir derece 4.0 9 
dakika. 

ikinci ıanat okulu takımı: 
Kemal Özcan, Nahit Batıbeki, 
Kadri Saiın•tık, Fatih Biltekio 
dtr•ce 3.l3.J dakika. 

• 



Aydın şehrinin Haşaratla mücadele 
Müstakbel imar planının tadil ve ıslahı 
hakkında mütehassısın izahnamesi 

-4-

işlerinde Aydın 

E•lcl eserler. : 
Sehlr d4thilinde ehemmiyetli 

ıurette eski eıerler yoktur, 
Yalnız bir kaç c.ami ile ıelçuk· 
lu deninden kalma bir tlir1.>e 
•ard1r. Bınların da civarı teıcir 
ediJmiıtir. Bu k111mlar ayni za· 
manda mıntakalarının - çartı 
caoıiinden baıkası· çocuk bahçe· 
lerl ıeklinde de iatifade oluna · 
bi'lr. 

Mekt•pler : 
Me•cut mektep yerlerinden 

yalnız Gnzelbiaar camii yaran• 
da mektebin mevkii yerinde 
1Grlllmn1t1lr. Şehir parkı içinde 
bulanan mektebin de GOzelhi· 
ıar camii taraflannda teıiı 

edilmesi muvafık olacağı fikrin
deyim. Gazi ilk okulu'lımir-Ay· 
dın yolu &zerinde bulundupn
dan gtlrtlltD ile karşılaımakta 
oldutu gibi mektep için bulun
ma11 llzım gelen bahçe ve 
oyun yerinden tamamen dene• 
cek derecede mahrumdur. Bun· 
dan dollyı bu mektebin, harap 
bir vaziyette olan cihanotlu 
camii •e medresesinin bulundu
ta yere nakli ve orada inıa11 
llzımdır. Bu ıuretle bu mektep 
binaaının daha ziyade elveritll 
bulunduia ıehir kulubOne tah· 
ılıi ayni zamanda bu mıntaka
mn mOhim içtimai bir ihtiyacını 
da karıalaımıı bulunacakbr. 
Diier iakln mıntakaları için 
ilk mektep yerleri teablt ve 
avanproje lfaret edilmittir. 

Belediye tesisatı : 
Belediye binası : 
Belediye dairesi için en mil· 

aalt mevki bugOn bulunduğu 
yerdedir. Tevıii icap ettiği tak
dirde ıimalindeki yol ıabaıının 
da belediy~ binaıı mnıtemllltı 
olarak kullandmaıında bir mah
mr raraımemiıtir. 

Otomobil oe otöbüs garajı: 
Demiryolu dolayıaiyle ticari 

vaziyetin;n ehemmiyeti mllteba· 
riz bir halde olan ve bugiin da
hi oldukça mot&rl6 vesaitin 
toplandığı bir merkez olan Ay 
dın ıehrinde otomobil ve ota· 
büaler, tamirlerini aokak orta
aında denecek derecede yaptık

ları gibi geceleri de ayni ıekil
de ıokakta geçirmektedir. Mtı
aait olmıyan bu huıuıun önilne 

reçmek için otöbllılerio ve oto· 
mobillerin tamirlerini ve bir çatı 
altında muhafaza edilmelerini 

temin için ,ehrin ortaıından akan 
clere kenerının ve elyevm bot 
olan bir 11ha ayrılmııtır. Garaj 
keyfiyetinin horada yapılmaıı 
ayni zamanda ıebre gelen ve· 
yahut ıehirden riden yolcular 
için kolaylık temin edeceii rjbl 
idareten do bir çok faydalara 
olaca;. bedihidir. 

Aynı zamanda rarajln dere 
lrenannda teaiı edilmiı olmasın · 
dan dolaYJ bu nakliye · vaııtala· 
rıma temizlenme itleri kolaylık· 
la ve hiç bir taraf kirlenmeden 
temin olunabilir. 

Hal '"' lıallc pazuı: 
Bu ıUn halk pazannıa kurul· 

makta oldufu ılba •• civırı 
mu•afık ılrlllmOı ve avanpro-

jede iıaret edilmiştir. Aynı za
manda balkın oduo ve ldSmOr gi
bi günlilk ihtiyaçtan için ıehrin 
Uç nokta1ıoda ayn ayrı yerler 
tabıia edilmiı ve Y harfiyle iıa
retlenmiştir. 

Zahire pazarı fJe borsası : 
Takriben ıehrin ticaret mınta

ıında bu gün teeaaOı etmiı bir 

bir pazar varsa da ıokak orta
sında denecek bir haldedir. Bu 

pazar yalCınında un tacirler ve 
bu cinı ticaret ile iıtia-al eden 

esnaf tamamen tee11Us etmiştir. 
Bu ticarethanelerin arka tara· 

fıada bulunan boş sabayı zahire 

pazarı olarak kabul edilmesi 

ıuretiyle keyfiyet kolaylıkla te
min ve bal edilmiş olur. 

Mezarlık: 

Bu gOn kullanılmakta olan 
mezarlık ıehrin ittisaliodedlr. 

Sabalar ı~hir ibtiyacına klfi 
gelmediğ'i gibi t ehrin teve41sQ 

mıntaka11ndan bir kı!mını da 

ihtiva etmekte olması hHebile 

Hıfz1111ba kanununun bükOmlc
rine uygun olmadığından başka 

bir yere n11kli icap etmektedir. 

Bu vaziyet karfı"ında mezarlık 

için Muğla yolu üzerinde Telli· 

dede tepeıioln cenubundaki ya

maçlarda veyahut Nazilli yolu 
Dzerinde ve bugUnkft kaplıca 

namile anılan mevkiin Dçyftz 
metre kadar ilerisinde ve de-

miryolu geçidinin ıimalindeki 
1abanın tefrik ve intihabı imkAn 

dahilinde görfilmUıtilr. Bu sa
halardan biriıinin intihabı tehir 

hıfzııııha komiıyonuna bırakıl· 
mııtar. 

Mezbaha fJe ıoluk ha11a 
dolapları: 

Mezbaha yeri olarak Muğla 

yolundan ayrılıp Nazilli clhetiue 

giden barict yolun kenarında 

•e hayvanat pazarına yakın bir 

yerde intihap edilmiş ve husu· 

alyetleri itibarile de dibağha· 

nelerin de burada teıisi muva

fık garnlmtııtür. 
- Sonu fJar -

~ine belediye reisli
ğinden: 

35 lira maaşlı belediye tah· 
ıildarlığ• milnbal bulunduğundan 
taliplerin evrakı · mUıbiteleriyle 
Çine belediye reiıliğioe müra
caat etmeltri ilin olunur. 1324 

Enver Demirag 
Son aldığım haberler, Aydın 

ve bavalisinde mahıullerimbe 
mllhlm zararlar iras eden çekir· 
relerin gittikçe üremeıi ve önü
ne geçmek imklnı zaifliyen ıe
killer göıtermeie baılamaıı 
merkezindedir. 

Çoktandır gerek ziraat mu
allimlerinin ve gerek merkez 
ziraat teıkilitının azami rayret 
ve fedakarlıklarına rağmen, bu 
afetin tesbit edilen yerler ha
ricinde de baı kaldırması ve 
zaman geçtikçe uçkun bale gel
meğe yüz tutmaıı, tehlikenin 
de b6yüğ0n6 tetkil etmektedir. 

Memleket mahsulleri itiraf et
melidir ki, bntnn bu çalışma ve 
faıılasız mncadele işleri annn
de dahi, bir çekirge istilası teh
didi altındadır. 

Aydan ve buna benzer vill· 
yetler nüfusunun hattı dartte 
Cç buçuğu ziraatle ittigal eden . 
ve yine arazinin d6rtte nç bu
çuğu ekilip hiçilen mmtakalar 
olduğuna göre, bu. ve buna ben
zer villyetlerde ziraati tehdit 
eden çekirge ve emıeli haıara · 
ta karşı alınacak tedbirler ve 
giritilecek mllcadcle itlerinin, 
iki veya Oç faal elemana inbi
ıar etmesi mOcadele işinin mft• 
navebe ile seyrini ortaya atmak 
ta ve meseli bu gün Nazilli 
Bozdoğan, Çine havaliıinde te· 
ker teker çalışan bu Uç faal 
eleman, buralarda mtıcadeleye 
faııta vererek diğer rmocadtle 
mıntakasına gitmek mecburiye• 
tinde kalmaktadır. 

Bu hal ise mncadele itinde 
aslolan temadiyi inkıtaa uğ
ratmağa ve nihayet yata,tınl· 
mağa baıhyan akının, yeni baı· 
tan debrenmesine meydan ver
mektedir. 

Haşeratla mücadele kanunu 
kay muhtarları, nahiye mftdllr · 
leri ve kaylünftn biııat keodiıini 
her ne kadar bu işle tavzif et
miı ise de nihayet mncadeleye 

nezaret edecek veya mUcadele 
itinde teknik evıaf ve ıırtlaranı 

haiz elemanların kıtlığı, bu it· 
teki irtibatın kaybedilmesi neti· 
ceaini doğuruyor. 

Ziraat mıntakaıı olan, arazisinin 
mühim bir kısmı zeredilebilen 
mıntakalarda mücadele teknik
erlerine hemen her mıntaka 
için ayrı lilzum göstermek, ve 
kendilerini yalnız bir tabada 
mütemadi mücadele ile tavzif 
edip gayri şeyle meıgul etme
mek elzem bir mesele ıayılma· 
liclır. 

MOcadele iılerindeki vasıta 

Aydın Tire tenezzühü 
Halkevi Sosyal yardım ıubeaiyle Kızılay kurumu tarafın

dan 14/5/939 Paıar gilnO Tireye bir gezi tertip edilmi4tir. 
Gezi tirenle yapılacaktır. Gezi tireni o gUn ıabab Hat 

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

Seyahat ücretleri ridip gelme birinci mevki 250, ikinci 
200, üçüncü 150 kuruıtur. 

Seyahate ittirAk edeceklerin Tirende her tUrln eylence ve 
istirahatleri temin olunacağı gibi Tirede de hoıça vakit 
reçirebilmeleri için icabeden tedbirler ılnmııtır. 

Biletler Kızılay m~rkeziyle Halke ~ inde aatılmaktadır. 
fır1atı kaçırmamalarını aayın helkımıza tavıiye ederiz. 

l ve malzeme meselesi dahi, ara· 
zinin ve haşarat mahallerinin 
vilaatine nazaran klfi bir vazi· 
vet gCSıtermemektedi. 

Son gOnler içinde aldığım 
haberlere göre, çekigelerin ıit· 
tikçe irileımeıi ve yakin bir 
atide uçmağa başlamaları ihti· 
mali, civar köylülerimizin dert· 
lerinden büyüğfinO teşkil etmek· 
tedir. 

Bununla beraber milcadelenin 
fasılasız devamı ve ziraat daire· 

ıinin Azami gayreti birbiriyle 
ölçUliip biçilirae bu neticenin 

teknik eleman kıthğından ve 
çok vasi olan ziraat mıntakala· 

rımızda eldeki elemanların Aza· 

mi fa~liyetlerine rağmen bir yer
den diğer yere yetişmek imkl
nı arasında mücadele itini mec

buren sekteye uğratmalarından 
doğduğunu görmek güç bir me
sele olmamaktadır. 

Her feyden evel mabftltl ziraat 
mftcadele bftrolan teıiı ve bunlara 

ziraat daireainin kontrolu altında 
daimi mOcadele salibiyeti vermek 

memleket ztraatinin her hangi 
bir afet tarafından t ehdidini 

uzun yıllAr önlemek neticesine 

ulaımak demek olur. 

Memleketimizde tek cepbell 
değil, mftteaddit cepheli mnca· 

dele IUzumunu dn,nnmek ve 

bu mücadele ihtllAfı karftsında 
teknisyen Hyııını ıoğaltmak; 

bundan ıonra da mücadele va· 

11ta ve mılzemuioi mOkOn ol· 
doğu kadar bol ve iyi netice 

alır vasıta ve malzemelerdeD 

tedarik etmek mevkiindeyiz. 

BugUnkO halde, mücadele itin
deki faaliyellmiz, kıt eleman 

ve mUnavebe ile kullanılan Ya· 

ııtolar annnde, nitekim ıeme
resiz kalmakll'ldır. 

İktisadi varlığımızın kudreti

ne engel olabilecek tehditleri 

bertaraf etmek gayesi önlln 
de en bol ıekil ve vaı· 
lalarla tccehbDz etmek çarele· 
rini aramak bu gOn Uzerinde 

durulacak mfiıtakil bir etOd 
keyfiyeti gCSıtermektedir. 

Aydan ve buna benıer ziraat 

mıntakalaranda bir veya iki 

mficadele teknisiyeni ile mllca

dele itinde muvaffak olmak işi 
hissediyoruz ki gllç ve buna 

rağmen alınabilecek raadımın 

az oluyor .. 

··~ 

Sovyet teklifine 
İngilizler cevap 

verdiler 
Lonclra 8 - T aarruılara kar 

ıı mukavemet teşkilatı vUcude 
getirmek Dzere lnıilterenio Sov
yet teklifine cevabı dün lngil
rerenlu Moakova bftytlk elçiıioe 
ıanderilmiştir. 

Bu haberi teyit eden resmi 
mahafil lnriltere ıefirinin Sov
yet hariciye kcmiıeri Molatof 
ile ~il k11a bir zamanda ıörtı · 
ıeceğioi bildirmektedirler, 

IA\'l ı ·~ 

Çine . 
İlk okul talebeleri 

Nazillide 
-·~ 

Çine ikinci ilk okul talebele• 
ri muallimlerile birlikte dUn H• 

bah Nazilliye bir ıezi yapllUf• 
lardır. 

Kfiçükler Nazilli Baıma Fab• 
rikaıını gezmlıler ve Nazillide 

görülecek taraflarda mnıahede

ler yaptıktan ıonra yine ayni 
gDnde d6nmOılerdir. 

Adliye dairelerinde 
iş sahiplerine kolaybk 

gösterilecek 
Adliye Veklleti memurlerın 

it sahiplerine kartı iyi muame

le yapmaları ve mllmkDn olan 

kolaylıkları rastermeleri ve bil
hassa icra dairelerinde buna 

dikkat edilmeıl hakkında teı
kilAhna bir tamim yapmııtır. 
Bu tamimi aynen yazıyoraı: 

"İı Hhiplerine liartı iyl mu
amele yapmak •e mevzuatın 

imkln ve mOıaadeıi nlabetlade 
kolaylık g6stermek me~urlyet 

vazifesinin tabii icaplarından ol· 
duğu gibi billfına hareket, Me· 

murin ve Hakimler kanunu mu
cibince inzibati c~zayı da mO.· 

telzim bulunmaktadır. Vazlfele· 
rinin mahiyeti ve it aabipleriyle , 

daimi temasta bulunmalan ba
kımından icra memurlarının bu 
hususta daha ziyade bauaılyet 
gaıtererek allkalılara ıert ve 

fena muamele ifa mllıkillt ih- . 

daıından tevekkl etmeleri tktlza 
eder. 

Binaenaleyh icra ve ifllı me· 

mur Te muavinleriyle klttpleri· 
nin vazif elerinl ifa ııraıında 

kanun hnkimlerine bu bakım• 
dan da tevfikl hareketle bakla· 

rında muamtle tatbikini iıtilzam 

edecek hallere meydan verme• 

melcrine dikkat nazarlanaın 

celbi ve icra daireleri ftzerlnde

ki murakabe hakkı kullanılır· 
ken memuriyetinlzce bu nokta 

bilha11a göz örıftnde bulunduru
larak kanun ve vazife icapları• 

na uymıyan bal ve hareketi 

rörlilenler htkkında derhal mu

ameleye teveunl edilmeıi teblij 
olunur. ,, 

Çinliler 
Muvaffak oluyor 

Hong-Kong - 8 Çin ajanıı 
bildiriyor : 

Kanton ıebriain banliyoaunda
ki timenddfer ı,taıyonu ıabtedil· 

mittir. Japonlar yftzden faıla 

ölll bırakarak çekilmifierdir. 

Kanton ıehrinde arfl idare ilin 
edilmiıtir. Japonlar tehdit al-

tında bulunan mahalle takriye 

kıtaatı ve tank g3ndermifler· 
dir. 

F ormoz adaaıadan 16nclerilen 

bu kıtaat vaktinde yetifmez:ae 

Japoların kantondaki Yaziyeti 

· çek ıtçlqeeektlr. a.a. 
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Biımark ise bunu müroktin g&r· 
mOyordo. Buna bir az da ıahst 
hi11iyalını ilave etmeliyiz. Na
zırlar heyeti, ötedenberi, ya
Bismarkın kendi arkadaşlarından 
veyahut da onun kırata tavsiye 
ettiği kimselerden terekküp e
derdi. Radowitz'le bu heyete, 
kabiliyetleri itibariyle mevcut 
olanların hepsinin fevkinde bir 
adam dahil olmu tu ki Biımarck 
onun Ozerinde her · hangi bir 
nufuz tesisine ihtimal veremi· 
yordu. Bismarck'ın nefrete ka
dar yllkselen itimadsızlığı yeni 
ıiyaıetin Pruıyanın harabisini 
tevlid etmesi korkusuna istinat 
ediyordu. 

Kendiıioi milfrit partikOla
riıtlerin noktai nazarındaydı. 
Ona giSre Wilrtemhurg ve Ba· 
varia birer yabancı devlettiler. 
Y eai kanunuesasi için yapılan 
btıtlln tekliflerde Prusyanın is· 
Uldlliyetini tamamen feda et
meılnia istendiğini görüyordu. 
Öyle ki Prusya kır•lı popüler 
ve ecnebi bir parlemeotonun 
emirlerini icra ile mOkeUef bir 
kimıe hlllne gelecektir. Onlar 
Alman olabilmek için Pruıyalı· 
lıfl terke davet ediliyordor. Biı· 
marc\c bunu reddetti. 11 Biz Pu· 
ruıyalıyız ve Prusyalı olarak 
kalabileceğiz ,, diyordu. O za
man bu kadar kuvvetli olan 
ınilttehid bir Almanya fikrine 
karıı onda biç bir temayül 
yoktu. Alman ittihadı için onun 
İ•tediğ'i tek yol vardı o da bli· 
yQk Fredrickin göstermlf oldu· 
iu miaale uymaktı. Alman mil· 
letiain idealleri Arndtın methur 
"W as ist dea Deutchen V ater
land., şarkısı ile ifade ediliyor
du. Almanların ana vatanları 
Suabia.Prusya, Avusturya veya
hut da Bavyara değildir, Al
IDancanın konuşulduğu biitnn Al
illan memleketleri idi. 

Biamark bu idealden kemali 
teenni ile ayrılmıf tı. " Ben her 
hangi bir Pruaya askerinin W as 
ist des Deutc:h Vaterland şar
kısını ıöyle~iğini hiç bir zaman 
duymadım ,. diyordu. 
Almanyaoın yeni bayrağı al· 

nıan Uç renklisi, yani aiyah, 
beyaz ve altua aarısı olacakb. 

Biımark " Prusya askerleri 
tlç renkli bir heyecana malik 
değildirler " diye bağırıyordu. 
.. Onlann Jçlnde, Prusya halkı
!l11ı mfttebaktıinde oldup ka· 
dar az bir mlllile~me arzuıu 

bulacaksınız. Bunlar Pruıya adı 
ile iktifa ediyor, ve Prusya 
adından gurur duyuyorlar. Pruı· 
ya lutaları beyaz ve siyah renk
li bayrağı takip ediyorlar, yok· 
sa hç renkliyi değil, siyah ve 
beyaz renkli altında memleket~ 
leri için şevkle ölüyorlar. 18 
marttan beri öğrendikleri ilç 
renge, düımanlarının rengi na
zariyle bakmaktadırlar ,,. 

Bu sazler müthiş bir hiddet 
uyandırdı. Kendisinden sonra 
söz alan hatiplerden biri ona 
Alman ana vatanının, babaaının 
evini yağma eden mllsrif oğlu 
dedi. Blsmark bu hakareti r~d
detti. " Ben müsrif bir evlat de · 
ğilim. Benim babamın evi Prus 
yadır Ve ben onu asla terkct
medim 11 dedi. O Almanlığı bun· 
dan daha vazıh bir şekilde red
dedemezdi. Baıkaları bir fikrin 
verdiği heyecanla hareket edi
yorlardı, o itıe mevcut bir dev· 
lete ıadakat hissiyle mDtehar
rikti. 

Almanyada eski Prusya mU
esaesclerinden başka temiz biç 
bir milessese yoktur diyordu. 

Biz\ himaye eden bilhassa 
Prusya men~tli o!anlardır. lhti· 
illi mağlüp ederek yaıama ka
biliyeti gösteren Pruıya orduıu 
Prusya hazinesi, anlayııh Prus· 

1 ya idaresinin senelcrdenberi yetiı 
· tirdiği meyveleri, ve lnral ile halk 
: arasında mevı:ut olan canlı bağlı 
j lıktır. Prusya halkının irsi ha-

l 
nedanına bağlılığı, Prusya ş~rcf 
telakkileri, onun kemik ve m

ı flni teşkil eden subaylarının sa
; dakat, itaat ve ceHretidir ki 

orduyu idameye Amil olmuştur.,, 

Bismarck. Frankfurttaki mec
lisin Ast kalabalığın elinden, 
Prusya alayları tarafından nasıl 
kurtarıldığını hatırlattı. Şimdi 
ise, · demokratik bir Almanya 
yaratmak için, biltDn bu prusya 
müeHeselerinin zuflat 1 nası tek· 
lif olunuyordu, Kendisine, için· 
de Prusya menfaatlaranıo ekal
liyette bıraktığı bir par lamonto· 
nun emperyal nazaretine tabi 
bulunacak olan Prusya hllkfı 

metini eyalet med ıi derokuine 
düıüıen bir kanunu esasinin ka· 
bulü teklif o?uouyordu. Pruıya 
parlamentosunun en mühim ve 

ıerefli vazifeleri umumi bir 
parlamentoya devredilmek iste
niyordu. 

Sonu flar -

.~.... .. ılııQı ılı 6 

Sağlık Yurdu açıldı a Aydında Haıao efendi m halle inde ağlık yurdu, tim· 
dilik cerrahi kadın hastalıkları ve rontken Rerviıleri 
kmal edilerek açılmıo. Hasta kabulUnc ba,lamı9tır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıa doktorluımız tarafından D 
her türlil erkek l:"dın ameliyatları ve rootken muayeneleri 

• yapılmakta ve tedavileri fennin son kabul etliği tıbbi esas
'9 ler ve kaideler d iresiııde takip edilmektetir. 

Faniliğin Sırrı 
Tabiat Ye c:tmiyetin "nizmm· 

ları ioıanları o kadar mahdut 
çevrelu araııua 11kııtırmıtbr 
ki, eğer her hanıi bir kimH 
bir lahza durupta muhakeme 
yllrütocek olaa muhakkak du· 
daklanndıı manaaı meçhul bir 
tebessüm belirecektir. Hiç filp
he yok ki insanların itaate 
mecbur oldukları bu iki kanun 
ıllıilesinhı birincisi tabiatın de
ğişmez prensipleri, ikincisi ise 
ot-miyetin koyduğu kanunlardır. 
Cemiyetler insanların muzır ol
maksızın inkişaf ve temayilz 
etmelerine yardım eden toplu
lukl11dır. Onun için cemiyet 
nizamları ivi ve el:ıemdir. Ll
kin tabitah!ı kanunları? l,te 
insanları bir baz1ce yapmak iı
teyen k11dir kudret.. Her ,eyi 
ba,armaya a:zmeden bu amanıız 
kuYvete boyun ef r- rken mazlum 
ve mahzun. 

Daha ve kabiliyetler tabiatın 
ainesloden fışkınr. Biz onlerı 

g6rdülcçe müftehir o1uru?:. Hat
ta baran fani1iğimizi bile unuh· 
cak raddeye yOkıeliriz . Zaman 
geliyor bakıyoruz ki emirl~rine 

bağhy•rak gl>tllrm0f o dehAyı,. 
Bir anJıİc stılct\tt b.ir mUddet 
boşluk sonra yine mücadele yi
ne kosmak .. 

Etrafımıza g3z gezdirirsek 
tOrlii tip ve karekterde insan
lar g&rUrOı. Hcrkeı bir yol tut

muf yorulmadan, bıkman battA 
gözllnQ kırpmadan koıuyor. Da· 
ima ileri gitmek, saniyeleri bek· 
lerken dakika ve aaatleri inH· 
zar etmek. Adımını ileri atan 
ayağı kaysa ikinci hlr ceht ile 
hamlesini yeniliyor. 

Fakat bu gidit ne kadar za· 
man aOrecek, nerede sona ere-

cek? işte biıtOa ıır itte en miı• 
tik hakikat bu cnmlenin içinde 
uyuyor. Hayat mOcadeleai tatlt 
yorgunluklarla yOklO bir tecelll, 
berkeı bu tecelllden aynı mlk
darda naıipfenmiyor. Kimiainin 
yüld1 daha atır zamanı trajik 
hadiselerle doJu, kiminin tebes· 
sümll dahil belirmeden oluyor. 

Baz111 ıinıi ve gücllnü olguolat
hrmak tızereyken kayboluveri· 
yor. Velhasıl dUaya sı-ibi hı yat· 
ta da bir devridaim var. Ba· 
kıyoruz doj'umları ~lüm, ufnlleri 

yeni beliriıler takip ediyor. 

işte aıırlardır beıerin halle· 
demediği muamma, halli imkAo 
haricinde olan bu problemi ç8ı:

mekte aciz sı-österen insanlık 

yalnız bir ailibla ona kartı koy· 
mıya çalıımaktadır. O da çar· 
pıımak, yolunda kalmadan dai· 
ma ilerlemek. Ooun içindir ki 
tabiabn kati dıarbesini yiyip 

ebediyen yok olaaların arka
sındRn eı.iz hatıralarını anmayı 

bir borç saymakla ~nbcr dai

ma bedbi11likten ari olarak he· 
defimize yılmadın koouyoruz. 

Bu da tabiatın akıllar almaz 
felsefeıi gibi insanlığın hafsala 

ya ıığmıyan en bllyilk ıiarıdır. 
lıkender Eı~ 

........ ,.. ....... ._._.._. ....... ~ 

BÜLBÜLÜN SESİ 
Ezeli bir atkın, hummaıı gibi, 
Mtıkedder ruhların, bir yaaı gibi •• 
Kalbimin çaf lıyau, deryası gibi •. 
Hiç durmadan aanki hezeyan eder ... c 

t 
Hıçkırır durmadan, o hep derinden. 
Muhakkak değildir, bu kederinden., 
Gelirdi bir ,Unki, kan gözlerimden .• 
Ne zaman etseydi, yürekten figan!... 

Bunun o sesine kim, cevap vardi? .. 
Hem ıaire aıka, bu giilümıerdi., 
Ben gibi ifık ol, sen de öt derdi •• 
Çökerken her yere, ıamı gariban .. 

Aydın ortaokul : Ahmet Kanlı 
.......... •••w:• •••wı·~ 

KOŞMA ' r• .,, 

O gilzel mahluka aokulmuıtum da; 
Yakacak aeni kaçt aman!. dediler. 
Gaııltımiln seline kapılmııtım dı, 
O ıana koğdurur, harman dedıler. 

Dur, bele yaz gelıin meyve bol olıun 
Ummazdım bu ıönlll " kurt ,, a kul olıun 
Şimden gayri bana yolun yol olsun, 
Petinden ayrılma bir an dediler. 

Eh f. Kızım hakkındır rit artık lSğJn 
Bozuldu kurulmak Ostil bir dllj1ln 
.. Akcan 11 da atını oynabr bir ınn 
Buluoıun bele bir, meydan dediler. 

~ Ôğ. Şinasi Akcan 
....... -.......................................... ,., .......... +-•""'•-.--.... -r ...... -.--.... --... 

RADYO 
SALI 9/5/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

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

12.30 Program. 
12.30 Program. 
12.35 Türk mUziii (Pl ) 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberle ri. 

13.15 MOıik (Karışık program 
PJ. ) 

13 45 14 Konuşma ( Kadın 
saat:. ) 

18.30 Program. 
18.35 Milzik (Oda mUziii) Pi. 
19 00 Kon Ufma. 
19.15 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti.) Tahıin Karaku~ ye ar· 
kadaıları. 

20.00 Memleket Hat ayarı, 

ajanı Ye meteoroloji haberleri. 
20. 15 Türk mDziği. Çalanlar: 

Vecihe, Ruıeo Kam, Cevdet 

Kozao, Reıat Erer. Okuyanlar: 
Muzaffer lıkar, Semahat Öz· 

densea. 1 - Andonun hllıeyoi 
peırevi. 2 - Suphi Ziyanın hU· 
aeybi ıarkı: ( F eryad cniyorum 
bir gtıl için.) 3 - Rahmi beyin 
hOaeyni oarln : ( Acep nazende 
ıubsuo.) 4 - Faiz Kapancının 
tarl" : ( Aman dağlar canım 
dağlar.) 

S - Kanun taksimi: Vecihe. 
6 - Tabi efendinin hüıeyni 

ytirük aemaiıi ı (Ben ıibi Hna) 

7 - Andonun hüseyni uz ~ :. · 
maisi. 8 - Bimen ıanıo ıeg b 
ıarkı : ( Sunda içsio yar tli.1 .. 
den ) 9 - Seilh tarkı: (Sc:• 
da okunur ) 

21.00 Konuıma. 
21.15 Esham, tahvillt, kam· 

biyo • nukut ve ziraat bornsı 
( fiyat ) 

21.25 Ne§eli plaklar - R. 
21.30 Muz:k ( Radyo oık~ 1· 

trası - Şd : Hatan Feı it Anl r) 
1 - W. H. Mozart - Sibi ı li 
Flüt Opuesinia uvertürü. 2 -
Van Bcethoven . 3. en senfoni 
( Eroika ). Allegro con b· io 
Scherzo. Marci.1. funebre Fioah. 

22.30 Müzik ( Operetler -
Pi. ) • 

23.00 Son ajans haberleri \'e 
yarınki proıram. 

23.15 24 Müzik ( Cazban<l -
Pl. ) 

ııa 
Söke belediyesindf·n 
Elektrik fabrikasının 939 n ı· 

it yılı ihtiyacı için otuz bin ki· 
lo motorin, üç bin kilo makine 

yatı, 22 bin kilo odun k~mürll 
ve 1800 adet ampul alınacak t ır 

İhalesi 22151939 pazartesi iÜuil 
eaat 15 dedir. Şeraiti öğrenmek 

iateyenlerin belediyeye mü ·a
caatları -.e taliplerin ayni i! ;n 
Ye aaatte yUıde 7,5 temhı at 

akçelerile belediyede buluanıa
lan ilAn olunur. 
9 12 16 18 1325 
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Gramofon Plak 
Meraklılarına 

10 Mayıs 939 Tarihinden itibaren 
----- ---------------

Sahibinin Sesi,· Odeon 
Kolombia ve Polydor 

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

Mehmet Giirer 
DEMİR YOLU CADDESİ 

3212 AYDIN 

'1 $ 7 

1 1 
.. t 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

t. 
• 

41 11.aayene w&•I 

411 
41 Pazartesi . ... 
= 1 l;ar~mı.. 
1 r ..... ı.. 
1 lf 

= c ••• 

Saat 

S-4 
4 - 5 

2-J 
3 - 4 

4-5 

s - 6 

4 - s 

Doktor arkada91mıaıa adı 

Operatar Medeni Boy• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutalıklan mutahanı11) 

Operat6r Nuri Erkaa 
Doktor Şevket G&ıaçaa 

(Gaa haatahkları mutahauı11) 

Dektor Mulula 
<f t haıtahklan mutala ... 111) 

Doktor ŞeTket Kırbaı 
dntaaf haatahkler matabu1111) 

Doktor Manff Erman 
(Kaclın hHtahklan matabatt•") 

t CumaHrtHf 2 - 3 Doktor Nafiz Yazı•• e 3 - 4 Doktor Halll Glhaydıa 
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f!1 Doktor Şevket Kırbaş 
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Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehane.ini ·cumhuriyet mahall11inde aTulcet 
B. lbıauın eTine nakletmittlr. 

baıtalarım hw pn saat yediden teklze kadar Y• 
Qleden ıonr ıaat Gçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

t kan, balgam, maddei gaita ve her tftrltl tahlilltı icra 
., eder. Veremlilerde fennin en ıon teclaviıi olan Plnomo-
tl torakli ile haıtalan tedavi eder. (971) 
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İ Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 
• Gazete Kitap Evi 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
Kitabın adı Yazan Fiyatı 

Riıa Tevfik R. G3kalp Arkın 60 
t 

h:·~~'SUBl··~4Mi2EBIJ&..~&:P.arl 
Makber Abdülhak Hlm1t SO 
Kiralık konak Yakup Kadri 75 
Yezidin kızı Refik Halit 60 

Okul talebelerine 
Beıımovimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanm11hr 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veıikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı: 25 Kuru,tur. 

C. H. P. BumaeYi 

···~················ .............. . 

Bir içim ıu Refik Halit 60 
Atalar a&zü Sadi G. Kırımlı 50 
Edebiyatçılar geçiyctr Halit Fahri SO ı 

Anadolu yol nottan. Nahit Sırrı, SO 
Öğretim ve eğitim Klzım Nami Duru 50 t 

G Sarnıç Sait Faik, HlkAyeler. 25 
8 Sanata dair Halit Ziya SO 
G Halk ziraati Şnkrn akar 100 • 
§ Arıcılık Dr. Fuat Ali Örıaıı 50 • e Bu kitaplan· Aydında SOleyman Gezer • Oıman Sezginer a 
a Gazete kitap evinden tedarik edebilirainiı. Sipıritler taalı· .. 
41 htı' lü g&nderllir. • 

-- .......................... 11 
Er beyli f ncir istasyonu 
Müdürlüğündan: 

(1509) lira (44) kuruı keıif 
bedelli Erbeylide incir ıalah lı
taıyonu arazisi içinde yaptırıla· 

veıikalan, muvakkat teminat
ları ve ticaret oda11 veıikaları 
ile yukarıda yazılı glln ve .... 
atte viliyet nafıa mBdtırlGğü 
odaıına gelmeleri ilAn olunur. 

cak ıulama ıuyu biriktirme ha- -
•uz~ inıaatı açık ekıiltmeye •1=~~!!!!!1!1!~~!!!!'~~~!!!'!~ 
konulmuıtur. r...... Abone ıeraiti ·-· ı 

(1316) 6 9 13 17 

Eksiltme 22/S/939 pazarteai l Yıllıtı her yer lçln 6 Ura. 
rUoO ıaat 10 da villyet nafıa f Alt. ayhtı S liradır. f 
m6dilrlüğü oda11nda yapılacak- i idare yeri: Aydında C. H. 1 
br. i P. Buımevi. İ 

Bu ite ait ketif, metraj, ıart· i raıeteye ait yaaılu içi• 1 
nama ve ıair evr~k Etbeylide } yu;ı ı,terl mad6r1Gtüae, Ula· 1 
incir ıılah iataıyonu mOdllrlll· i lar için ldar9 mfldiirUitfint ! i -nüracaAt edilmelidir. f 
j-llnde görOlebilir. ·~ ..,· ····--·-------........ 

Muvakkat teminatı (1J3) lira 
(21) kuruıtur. 

lataklilerjn Aydın vilivetin· 
dea bu iı için alacakları ehliyet 

lmtiyaı •tthUal ..e Umumi M...,tyat 
... ...... 1 ........... . 
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