
Sayısı : 100 Para 

Türk gençliği 
Yarına doğru.! 

Enoer Demirag 
(Yurt) ve (Millet) meselesin

de, Ttırldye Gumhuriyeti, Türk 
reaçliğine yarın için verdiii 
a;ntterle milftehir bir devlet 
olalıdanberi, muvaffak olma 
yolunda en sağlam bir temele 
aalıip sayılıyor. 

Yurt ve millet meıelesi lSnGnde 
Ata Tlirk6n mert ve diri seıl· 
nin moıikiaiyle, çocukluk çağı
nı çoktan atlatan hogftnkll Ttırk 
srençliği, diıiplinli hOrriyetin, 
hemen her zaman Ye her yerde 
mlldafii olabilmek kıymemetin· 
Ydişmit Ye yetiftirilmiş ollhakla 
Tnrklye hudutlan içindeki Tilrk 
milleti camiası da bu inan ve 
g8Yenle mutmein ve müıterlh 
bir devlet waziyetinde yaıamak· 
ta teredd&t etmivor. 

Ebedi ff'fin bDynk nutukları, 
TOrk milletinin zaf@r dolu bl
cliaelerini en değeli bir aelibi· 
Jetle kaydettikten 10nra .. bu
ailn vaaJI olduiumuz netice asır· 
lardanberi çekilen millt muai· 
betlerin intibahı ye bu aziz va· 
tanıs, her k8teaini sulayan kan· 
lann bedelidir. " 
Demiı ve .. ben bu neticeyi, 

TOrk gençlifine emanet ediyo• 
ram ., cDmleıiyle onun .-azife 
•e ba vazife &nlludaki vaıi ae
hiyetini en beliğ ve yiğit bir 
ifadeyle taırib etmitlerdir. 

Ebedt ıefin T&rk gençliğine 
emanet ettii'i bu .. netice,, , ıOp· 
heılzki TOrk yurdunun tam iı· 
tlldlU ve mllletin hlkimlyeti 
meaeleıidir. 

Aarlardır zulDm g3rmllı olan 
Ttırk milletinin, hızım ebedi 
teften alan genç opllan, baba· 
laftnın kanı babasına elde ettik
leri ana yurt toprağını daima 
ve sonuna kadar mftdafaa et· 
IDek, onu haricin ıiyaıi emel 
•e arzulanna karfı korumak 
İ~in muhtaç oldukları kudretin 
damarlanndaki aıil kanda mev
cut olduğunu yine ebedi ıefle· 
rinden 8ğrenmiılerdir. 

Onaya tarihi hurdahaş olsa 
ınibyer ve muvazene hAkimiyeti 
her han~ bir gOn ortadan 
kalksa, T6rk yurdu; T6rk genç· 
liği ve genç TOrk orduıunun 
celldeti kartııında bugü sahip 
olduğu huzur ve istikrarı, 
baba11 ve zorluğu ne olursa 
olaun, alla kaybetmemeğe ha· 
zır bir gençlik ve hazır bir or• 
dadur. 

Ba gençlik ve bu ordu, ba 
ıonden çok yarına ve yarının 
daha ateaine doğru, ôntinde 
hakimiyet teıiıine imkln bu· 
lunmıyan yekpare ve yekvOcut 
bir hamle ve bir iokiJAp man• 
zumeıidir. 

Bu hOzme, Türk gençliğinin 
ıuur ve mefkilre ldeaeıinden 
geçmiı onun idell Tarlığını yur
dunun dart bucağına akıettire
bilmqtir. Bu yarbk ebedidir. Bu 
•a.rlık .. batb baıına)ir kudrettir. 
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Sovyetlerin Milli küme maçları · 
Londra sefiri ve Lord Ha lif aks 

•• •• • 
goruşmesı 

Beşiktaş Ankara şampiyonuna yenildi 
Fener İzmir birincisini yendi 

Londr" 15 - Sovyetlerin Lon- olunmaktadır. Polonya ve Ro· Ankara 15 - Millf küme 
dra sefiri diln hericiye nazare· manyanın ıovyetlerden çekin· maçlarına bugün lstanbulda ve 
tine gelerek Lord Halfaksla gö· melerioe ra§ınen, Sovyetlerden ve Ankarada devam edilmiştir, 
rüımnıtnr. lngillz gazeteleri bu tam bir istifade temin olunacağı Ankarada 19 Mayn 'stadyo• 
mülikatı ço" manalı bulmakta· munda İstanbul •ampiyonu Be· 
dırlar. Dmid edilmektedir. y 

Sovyetlerle istişarelere devam a. a. şiktaı ile Ankara şampiyonu 
_ a: _ Demirspor takımları arasındaki 

maçı Demirapor, Be.şiktqı aıfı· 

ra karşı iki aayı ile yen~relc 
kazanmıştır. 

latanbulda oynanan Doğan· 
spor Fener maçını da Fenerliler 
lzmir biriucisini 1 • 4 yener.ek 
kazanmıştır. a.a. 

Mehm~Mahm~paşaile~gilbhava ·~Ç-e~k-1.-rg~e~m~ın~ta~k-8-1-a~r~ı kumandanının mülakah 
Kabıre 15 - Mısır başvekili 

Mehmet Mahmut paıa, İngiliz 
hava kuvvetleri kumandanını 

kabul ederek uzun bir mnllkat· 
ta bulunmuıtur. 

Alman filosu 
ispanya sularında ma· 

nevra yapacak' -·-Londra 15 - ispanya suların 
da manevra yapmak Ozere ya
kında bir Alman filosunun İs
panya sahillerine ğideceği habe· 

1 ri iberine salahiyetdar mahfil
lerde Ana vatan filosunun der· 
bal denize açılmağa hazır bu· 
lunduğu bildirilmektedir. Ma
mafih verilen izinlerin kaldınl· 

mauna lüzum 18rülmemi1tir. 
a. a. 

ltalyada askeri 
hazırlıklar devam 

ediyor 
Londra 15 - Romadan alı

nan haberlere göre f talyada as-

keri hazırlıklara hararetle de
vem edilmektedir. Napolide aı-
keri ıevkiyat için hususi oto

mobillere ciheti askeriyece va

ziyed edilmiştir. 

-·~ 

Prens Nikola 
Londrada 

a.a, 

Londra 15 - Deyli ekispres 
gazetesinin yazdığına göre Ro-
manya kıralı Karolun amuca 
zadeıi Prens Nikola gizli bir 
vazife ile Londrada bulunmak
tadır. 

Prens Nikola Londraya geçen 
Çarıanba rnnn gelmiştir. 

a.a. 
-~-

B.Bonne 
Rusya ve lngiltere 

sefirlerini kabul etti 
Pariı 15 - Hariciye nazırı 

B. Bonne, Rusya ve İngiltere 
ıefirlerini kabul ederek uzun 
u.ıacliye lcoaapa8ftv, a.a. 

Kahirenin timalinda bulunan 
Mehmet Ali Baraji, ukert kuv· 
lerin mubafazaıı altına alınmıf· 
tır. 

lskenderye limanına 6 lngiliz 
harp gemisi gelmiştir. •.a. 

İsveç hükumeti 
Milli müdafaa için tah

sisat istedi 
-·· lıtokholm 15 - lsveı bilk6-

meti, mebuaan meclisinden milli 
müdafaaaı için 20 milyon kuron• 

luk fevkalade bir tahsisat iste-

mtğe karar ver mittir. • ••• 
••• • 

6 Alman 
Harp gemisi ispanya 

sulanna indi 
Londra 15 - Deyli ekispres 

gazetesinin yazdığına gere: 

ispanya sahillerinde manev· 
ralar yapacak olan Alman filo· 
ıuna m~nsup 6 harp gemisi, 
bu ıabah Kielden hareket et-

mişlerdir. Kemilere, kanaldan 

geçmeyip, ıimal burunu iıtika· 
metinde uzRklaşmışlardır. 

a.a. 
-...ocı<••• 

Bugünkü futbol 
maçları 

Bugün Aydın sahasında Ka

rapınarla Sümespor, Aydınspor· 

la Sökespor takımları karşıla
şacakladır. 

Birinci maçın neticesini .şim

diden tayin etmek mümkündür. 
Bu sene bir türlO formuna gir
memiş olan Karapınarın karıı· 
sına bölgenin en kuvvetli futbol 
takımı olan Silmerspor çıkıyor. 

Karapınar bugün gol yeme

memk için bir müdafaa siıtemi 
tutturacaktır. 

Aydınsporun Söke ile yapa· 
cağı maç için daha evvelden 
bir ıey söylenemez. 

Söken\n bu seneki takımının 

oyununu yarın ilk olarak g3· 
receğiz. 

Maçlara tam ıaat on dörtte 

batlanaçıktll'. 

Gezildi 
Şehirimizde bulunan ziraat 

mOcadele müfettişi ile zira at 
mtıdürtımüz, villyete bağlı bazı 
kaza ve nahiyelerde birinci sllr
fe halinde b~lunan sekirgelerle 
mOcadele işini takip etmişlerdir. 

Ôğı:endiğimize . ilSre viliyeti· 
mizin Çine, Çöğllrlnk ve diğer 
bazı mıntakalarında inficar ha· 
linde bulunan çekirgeler pek 
azdır. 

Bundan baıka Bozdoğanın, 
osmaniye kavaklı, alamut, dire
cik ·donduran ve yeni pazar 
mıntakalannda buna nisbete, 
bir kesafet görülmektedir . 

Hemen bütiln mıntakalarda 

İmar planları 
tamamlanan şehir 

ve kasabalar 
~ .... 

Dahiliye Vekaleti, timdiye 
kadar imar planları tanzim edi· 
len ıehir ve kasabalanmızın bir 
listesini yapmıştır. Bu listeye 
göre şimdiye kadar 62 şehir ve 
kasabamızın imar planları tan · 
ılın edilmiş ve bu planlara gö
re faaliyete geçilmif bulunmak: 
tadır. Bu ıehir ve kasabaları· 
mızı yazıyoruz. 

Ankara, Kızılcahamam, Çubuk, 
Afyon Şübut, Bolvadin, Emir· 
dağ, Sandıklı, Antalya, yukarı 
ve aşağı Nazilli, Karaca, Ay
dın, Bandırma, Burhaniye, Ed· 
remit, Akçay, Susı~ırlık, Ayva· 
lak, Tatvan, Gered_, Bursa, Ka· 

· racabey, Orhangazi, Mudanya, 
Çankırı, Denizli, Acıpayam, Bul· 
dan, Sarayköy, Diyarıbakır, E-
dirne, Keşan, Gaziantep, Meci· 
diye köyü, Kalamıı iskelesi ci
varı, Yalova, Filorya, lzmir, 
Bayındır, Kayseri, Adapazarı, 

Çumra, Uıak, Emet, Malatya, 
Besni, Manisa, Salihli, Alaşehir, 
Akhisar, Muğla, Fethiye, Niğ
de, Boyabat, Sivas, Çetinkaya, 
Tokat, Eraba ve Safranbolu. 

Ziraat vekaleti pamuk 
tohumu alıyor 

Ziraat vekileti, bu yıl mils
tahsil elinden 500 ton Akala 
pamuk [tohumu almağa karar 
veımiştir. Tohumlar fakir çift-
çilere tevzi olunacaktır. 

memuru mabıusa, çekirgelerin 
itllfına arasız devam etmekte• 
dirler. 

İtlif işi için, köylere ya~ın 
olup ta köy hayvanlarının otla• 
dığı mıntakalara % 4 sabun 
mablulü, köye uzak olup ta 
köy hayvanlarının otlamadıtı 
mıntakalara iıe arsinik mahlul& 
dakolmekle ite batlanmıı bu
lunmaktadır. 

Bununla beraber mOcadelenln 
zamanında bafl8mtf olması Ye 
teşkilatla devam edilmesi çe· 
kirgelertn ziraatimhe zarar ya• 
pamıyacaiı ilmtldini vermekte• 
dir. 

Mektep talebesi 
hakkındaki ceza 

kararları 
••• 

Okul inzibat komisyonlannca 
mecburi tasdikname veya kat'ı 
ihraç.la cenlandmlan talebe bak• 
kınd .ki kararların tasdiki için 
vekilHğe gönderilen evrakm bir 
kısıın okullar tarafından noksan 
gönderildiği, noksanlann tamam• 
lanması için biran evvel tetkiki 
ve neticelendirilmesi gereken 
inzibati vakaların silrüncemede 
bırakılmasına sebebiyet verildiği 
görülmektedir. Vekil et okullara 
bir tamim yapmış bundan böyle 
inzibat komi!:;yonu kararlanna 
behcmhal tahkikat evrakının da 
bağlanarak ve suçlu talebenin 
umumi vaziyeti hakkında iste
nilen malumat da (beraber ola· 
rak vekilete gönderilecek, ce• 
za fişleri iıe, talebe haklnndakl 
kararın vekiletçe tasdikini mil· 
teakip yollanacaktır. -···---On aylık tahsilat 

217 .587 .218 
lirayı buldu 

Mnliye vekilcti, mart sonuna 
kadar olan on aylık devlet tah· 
silahnı tesbit etmiıtir. Şubat 
1939 ayı sonundaki tabıillta 
nazaran mart sonuna kadar on 
aylık tahıilitımız 20.957 .240 
fazlaaile 217.587.218 lirayı bul· 
muştur. 
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Türk gençliği 
Yarına doğru.! 

Enver Demirag 
Baıtarafı 1 inçi 1ayfada 

Haricin; ıeyrini her zaman 
değiıtirmek gibi zavallı bir ka• 
biliyette bulunan ılnıi ıivasetine 
ka"'· veni Tnrk milletinin diri 
gençU~i ve zinde ordusunun tek 
cepheH v~ mert bir ıiy11seti 
mevcuttur. Bu siyaset ise, ha• 
ricln bu gtlnktı derbeder sridi· 
tfne, bitaraflık. yurd hududlan 
için vukuu mnMemel her t~hli· 
keyi ımreti tcativede men etmek 
•e bunda muvaffak olmak siya• 
ıetidir. 

Türk ordu•u ve Tnrk geneli· 
fi, bu gOnden çok yanna ka· 
dar geçecek her saattn, hurur, 
ıOkün ve ~aadet garantisini ta
abhUd itmistlr. 

·Tnrk ictimal havabnda f'lele 
ve basbasa vere"ek onun fikir 
ve 11anRt vo1nnda totaliter bir 
enf"rfi hamle11ine 41ahio ofmuş 
olan Tnrk ven<'liVi, Tnrk için 
m•vruJ.ı~lı• olmuı ihtimstl ic1nde 
bulunanı, .. , ti\•16 !lliva•t h•vatta 
da otorite-r hir m .. •~udiyetti". 

. Tftrk vewçtiVi (v""'"" dnvru!) 
pren•ibini kendisine dn•tur edin· 
dikçe; yurduntt, mHtetine, ana 
baba ve kardeşine, onun ileri 
hayatı için bir teminat vesikası 
ıavılmakla mairurdur. Bu gurur 
lıe ancak Atatiirk ve onunun 
deferli arkadıtşı Milli Şef f nann
nOn gençliğine yakı,maktadır. 

Tnrk "gencHei, yurd mtıfaası 

mevzu1>ah!olduğu takdirde; say· 

dıtı ve benimıediRi cumhuriyet 
hükOmetinin en kiiçnk bir işa-
reti karf1sında bile, ana baba 
kardet ve sevgili dütünmeden 
berekete Pgeçmek, ve istenilen 
yerde vaziyet almatı her şeyin 
Ostllnde milJi bir ıeref bilir. 
~u milli ,eref onun milli ide· 

iliaden doğar. Milli karekterin· 
de akisler yaratır. 

Ve yine TOrk gençliği saydı· 
ğı ve sevdiği hükO.metinin, kendi 

linden esirgemiyeceği işaret 
Ozerine, her hangi bir harekete 
geçerse onun bu hareketi annn
de tanrı kuvvetinin dahi tutuna· 
mıyacağını göz önünde bulun· 
durabilmek, her emel ve niyet 
için söylenmesi lazım ge· 
len bir mertlik işidir. 

(Türk gençliği yarına doğru) 
vo yannın daha ötesine, çok 

daha ilerilere kadar, bu gfinkü 
huzur, ıükün saadet istik· 

rarını muhafaza ülküsüyle yuğ· 
rulmuf ve üretilmiştir. Dostcu, 
ve sulhçu ve arkadaşcı olan Türk 
gençliğinin, icabederse, yaman 
bir müdafaa cephesi tesis ede· 
bileceğine inanmak hususunda 

aamimi olmak, her halde çok 
daha hayırlı bir hareket olur. 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmıı olan 
kursta nakış ve dikiı derslerine 
baılanmııtır. Kurs, istekli ba· 
yanlarımıza açıktır. Talebe kay
dına her Sl'Ün devam edilmek· 
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
bQr91UDa aıüracaat etmelidirler. 

AYDIN 

f talya Arnavutluğu ne
den ve nasıl işgal etti 

Radyo aboneleri .. 
nin sayısı artıyor 

Halkımızın radyoyu medeni 
bir ihtiyaç vasıtası olarak tanı· 

İngiliz - Polonya anlaşması ve İtal maıı, radyoya karşı merak ve 
radyonun ihtiyaç olmasının ta• 

yan • Arnavutluk kavgası ammümü dolayısiyle radyo abo· 
neleri her sene bir miktar da· 

H adiıeler birbirini kovalıyor. 
B. Neville Cbemberlain 

don Avam Kamarasında lngll· 
terenin Polonya hnkümetlne ver
mif oldu§'u tek taraflı teahhn
dün yerini tutmak nzere lngil· 
tere ve Polonyanın daimt bir 
tedafüt anlaşma lmulamıya ha· 
zır olduklannı s8y1em;ştir. Baş
vekil, bu dahot anlasmanın kati 
surette 2kdine lntizaren B. Be
kin Londra kabinesine, fngitte
renin Polonyava vermiş oldu~u 
garanti ile aynı şartlar daire!dn
de icAbında lngilterenin yudı
mına koşmak busucmnda temi· 
nat vermi' olduiunu s3vlemiı· 
tir. fn~ilterenln tek braflı ga· 
rantisi daha şimdiden Fransız -
Leh ittifakına hen7er bir kar• 
fılıldı tedAfi\t it•if!A ka tehed '1ül 
etmis demelctir. Btı snrPtle iki 
hOyük garp devleti Po1onyava 
karşı aynı durumu almış bulu .. 
nuyorlar. Di§'e-r taraftan bu 
sabah ArnaYntluğa kar,ı bir 
ltalyan askeri hareketinin baı· 
lamıs olduR-u &ğ'l'enildi. Draç 
ve Valona daha ,afakla bel'a• 
ber ,iddetli bir bomhardmana 
maruz kalmışlardır. Şu dakika 
da enternaıvonal va:ıivete hl
kim olan iki vaka bunlardır. 

ln~iliı - Leh anlaşması B. Be
kin f ngiliz bakanlıklariyle yap· 
tığı görilsmelerin mantikl bir 
neticesi olmu,tur. Bu anla,ma 
yalnız İngilterenin değil, fakat 
Polonyanın da yeni bir vaziyet 
alııının ifadesidir. Bu tedafüi 
anlaşma hiç bir muayyen dev· 
lete karşı delildir, fakat Fran· 
sız • Leh anlaşması gibi her ban· 
gi bir tahrik edilmemit tecavilz 
ihtimalini g&ıetmektedir. Po· 
lonya ve Franıa arasındaki it
tifak gibi bu anlaşmanın da Var· 
şova ile berlin arasııdıı 1934 
Alman • Leh anlaşması çerçeve· 
ıi dahilinde iyi münasebetlere 
engel te§kil etmez. Bu yeni hl· 
hiıenin enternasyonal vaziyet 
üzerindeki tesirlerini ölçmek 
için Berlinin resmi reakıiyoola
rını beklemek lazımdır. 

Artık hşikar bir surette be
lirmiştir ki, İtalya hiç şüplie1iz 
Almanya ile tamamiyle mutabık 
olarak, Balbktan Karadenize 
kadar sağlam bir şark seddi 
vücuda getirmek hususundaki 
İngiltere diplomasisinin gayret
lerini geride bırakmak için hi· 
diseleri zorlamak istemiştir. Ar· 
navutluğa kazı• İtalyan hareke
tine başka bir mina verilemez. 
Gilnlerden beri Roma ile Tira· 
na arasında, 1927 ltalyan - Ar· 
navutluk ittifakına yeni bir in· 
kiıaf vermek için müzakereler 
yapılıvordu. Hakikatte Arna
vutluk üzerinde İtalyanın askeri 
kontrolunu tesis, bu memleket
te bazı stratejik noktaları işgal 
hakkı mevzuubabstı. Arnavutlu· 
ğun İtalyan " himayesi ,, altına 
konması Balkanlarda İtalyan 
genişlemesininio ilk merhalesini 
teşkil edecekti. Eğer bu doğru 
ise, İtalya ile Almanyanın müı· 
terek heıemonya hutuıunda· 

I 
1 
1 

ki plinlarının 'öyle olması mub· 
temeldir: Almanya merkezi vo 
Avrupa sahasını kendine tahsis 
etmekte aslan payını almıştır; 
ftalya nüfuz mıntakaıı olarak 
Balkanların kendisine verildiğini 
görecektir. 

Balkan1ar çok daha müşklll 
ve geniş gayelerin tahakkuku 
hususunda tehlikeli bir sabadır. 
Ne de olsa, ltalya hadiselerinin 
tazyiki altında ve her halde 
Almanyanın Orta Avrupada al- ' 
masına göz yumduğu menfaat
ler mukabilinde, şimdiye kadar 
hiç bir yerde bulamımış olduR-u 
avantajları elde etmek fırsatını 
kaçırmamak andişeqiyle Arna· 
vutluğu himaye~i :lltına almak 
hareketine girmiştir. Stefanı 
ajansının bildirdiğine göre şu 
son günlP.rde iki memleket ara
sında daha sıkı bir ittifak akdi 
için, J? oma ile Tirana aruında 
milzakereler devam ederken, 
"ıilihh çeteler•,, in tehdidkAr 
tezahürleri Arnavutlukta otu
ran İtalyanların şahsi emniyeti· 
ni tehlikeye düşilrmüş. İtalyan 
tabalan derhal harp gemilerine 
nakledilmiş ve hemen dün ak· 
f&m itaJyan kıtaları Arnavutluk 
istikametinde Brendiziden ha· 
reket etmi,. Gerisi malumdur: 

Deniz hareketleri bu sabah 
şafakla Draç ve Valvonanın 
bombardumaniyle başlamıtbr. 
Fakat hadiseler hakkında İtal
yanlarla Arnavutların verdikle· 

ri malumat birbirinden çok ay· 
ndır. Tiranın tebliğine göre 
mevzuhahs olan şey kral Zogo, 
Arnavutluk hükumeti ve meclisi 
tarafından müstakil bir devletin 
hilkümraniıine aykırı diye red· 
dedilmiş olan bir italyan nltima· 
tomudur. 

Yapılan hareketler hakkında 
da bir iki metin birbirini tut
muyor, Roma İtalyan hereketi· 
nio pek az engelle karşılaştığı· 
nı temin ediyor: Tiran İtalyan· 
ların çetin bir mukevemetle 
karşılaşacaklarını iddia ediyor. 

Bu kavganın hakiki fÜmulü ne· 
dir ve faıist italyamu şimdi-

ye kadar kendisinin müttefiki 
olan küçük bir devlete karşı 

ha artmaktadır. 1937 ıeneıin· 
de 25.510 olan abone adedi 

1938 klnunuevvelinde 46.250 
ye çıkmıştır. Halk tipi radyo• 

ların çıkması ile 1939 yılında 
abone adedinin çok fazla arta· 
eağı tahmin edilmektedir. 

. ı.m• . 
Mahkemelerde: 

Yedi buçuk yıla 
mahkum edildi 
Ca11ısağır köyünden karısı 

Fatmayı şiddetli tahrikin tesi· 
riyle öldürmekten suçlu kocası, 
yine ayni köyden Mestan oğlu · 

Mehmet ağırcezadaki duruşma
sında 7,5 sene ağır hapse mah· 
küm edilmiştir. 

Hasta jandarmaların 
tedavileri 

Jandarma )arın hastanelerde 
parasız tedavi edilmeleri etra· 
fında d:lhiliye vekaletince yapı
lan teklif maliye vekAletinde 
tetkik edilmektedir. 

bu ani hareketinin asıl gayesi 
nedir? Elde mevcut olan nata· 
mam ve kontroln imkinsız ma• 
IOmatla iki şık muhtemeldir. 
Roma biikt\meti, rejimin itiban 
için lüzumlu 'e nisbeten kolay 
bir muvaffalciyet araştırarak 

Adriyatik denizinin hakimiyeti· 
ni tnmamlamak için ArnaYutlu· 
ğu işgale karar vermiş olabilir. 
Bu b kdirde hakkında pe,inen 
Yugo9lavyaya teminat verilmit 
olan mahdut bir hareket mev· 
zubahis olacaktır. Bu liadiıenin 
İtalyanın Balkanlarda ve Ege 
denizinde aznn soluklu bir ha· 
reketin ilk merhalesini teşkil 
ettiği de farzolunabilir. 

Bu Almanyanın Romanya Ü· 

zerinden Karadenize doğru ini
şine muvazi bir hareket olacak 
ve şarki Akdenizde İtalyanın 
hakimiyetini tesise matuf bulu· 
nacaktır, Bu hal, İngiltere ve 
Fransanın imparatorluk yolları 
içim devamlı bir tehlike demek 
olur. 

Ölçü Ve Tartı 
Muayenesi 

Aletlerinin 
Başlıyor 

Ölçü ve tartı aletlerinin m11ageuesine 
Aydında 17 nisan Pazartesi günü başla
nacaktır. 

Beyanname verip müracaat vesikası 
almış olanlar ellerindeki vesikalarda ya
zılı günlerde, ölçü ve tartılarını muaye
neye getireceklerdir. Gününde gelmiyen
ler hakkında han11ni muamele yapıla
caktır. 

988 senesi damgası111 taşıyan 6/çü ve 
tartılarla, terzilerde bulunan şerit met
reler de muayeneye tabidirler. 

IATI 1 İM 

~a!'ortaj lar ı 

SÜMER 
Hall<evi Temsil 

kolunda .... 
··-

Nazilli Somer Bank Halkevl 
gösterit kolu bu ıeaae tamımen 
defişik bir kadro ile çalışmala· 
rına ba'1am1Şbr. Şimdiye kadar 
üç temsil veren g6aterit kolu 
muntazam çalışma ve arkadaı• 
ların gösterdikleri gayretle ga• 
yeye doğru ilerlemekteatr. 

Geçen hafta sahneye koymuı 
oldukları ( Hissel Şayia) vodri• 
tinde rol alan arkadaşlann ka
Eanmış olduklan muvaffakiyet 
amatlSr bir ıabne bakımında• 
cidden şayanı tebriktir. 

Sftmer g8sterit kolu rejisfSrtl 
B11yan ~anende ile yapmı, ol .. 
duğom bir g8rüşümde kıymetn 
eleman ve rejislSr ıunlan ı6yle
misttr: 

u Biz HalkeV!erinin ça1ıpıa 

pro~amlanna uy~n olarak 
çıtlısıvoruz: Arkaaa$1anmm va_. 
zifelerine k~l'fl · g&sterdiklerl 
sevgi ve alaka beni ıon dereee 
mf'mnun etmektedir. 

Muvaffa1Ciyet: mrHk n Me· 
todik çıtlıf'1'1& mabsu1&dlir. 'Biz 
bunu blr dilstur olarak bttul 
ettik. 

Hi!l!ei Şayıa tamame~ yeni 
bir kadro ile ovn11nm1~. Da 
arkada,İar içlnae ilk defa sa\
neye çıkan arkadatlar yartlı. 
lık srftnlerde bını1ann muvaffa .. 
kiyetlerlnden endişe ediyorclam ... 

Fakat oyunun ba,ından sonu
na kadar ırşkada,tann rollerin· 
de gösterdıkleri muvaffatiiyet 
benim endişemin yersiz ve ln
zumsuz olduğunu g3sterdi •. Fai· 
ka rolünn oynıyan Mnı~yye•. 

nin ve MAhmure rolinft Of!!iya• 
Bn. Saime Okyeyı•, o laayatı ya
ıamıı ve yabat ya,ıyormut gibi 
canlandırmalan büyllk bir aa
vaffakiyetti. Bilbasa eıere bilyük 
bir heaasiyet verea .ve hakika· 

ten o devrin Babtill d&$ü"'*1 
bir kltip til'i yaratan B. Ziya .. 
muvaffakfyeti bizi 90ll ilerece 
memnun ettiği rii:ri hallet• da 
boşuaa srittijiıri zannediyorum. 

Kolumuz bir çok m"lrilllere 
kartı gelemek mecbariyetinde
dir. Bir kere tahsisatıa:iımı azlı-
ğı dolayısiyle fazla ma11Jraflı ve 
ağır gardrop ve dekorlu oyun
ları oymyamıyoruz. Buna bir de 
elimizdeki mevcud eserlerin az· 
lığını ilive edecek olursak ne dar 
bir çerçeve dahilinde bir ,eyler 
başarmak için uğraşbjımm an
larsınız. Bunlara rağmea gene 
biz bütftn gayretimizle gayemi· 
ze Yasıl olmak için çalıtıyorn. 
Bizim çalıtmalanmızla pek ya
kından alika<lar olan kıymetli 
Valimiz bize yardımda bulana
cağını vad buyurmuılardı. Bu
rada tekrar kendileriae blt&a 
arkadaşlarım namına teşekk&r 
etmeği bir vazife bilirim. • 

Ôniimüzdeki ayın on beıinde • 
bir temsil daha verecegız. is
mini timdiden taylemek pek 
doğru o ime ı. Bu ıefer rolleri 
yeni yeni arkadaılara verdik. Bu 
arkadaşların muvaffakiyetindea 
eminiı. 

- Sonu S w..a S.~ -
Nalın Ôıel 



MT.lı~ Oz 
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VE Bat tar•f• ikinci •ahlfede PAZAR • 16141939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUliU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Alman imparatorluğunun Kuruluşu 
Ç6nk6 almı~ otdukları rolleri· 

ni bir vazif P- tellkki edip bnttıo 
srayretleri ile çalışacaklardır. 
Blı: g8ıterit kolunda bulunan 
ırkaslara birer birer sahneye 
alıthrmak ve bu suretle ele· 
manian tefrik etme arzu11undayız, 
Bunun içindir ki her yeni arka· 
dasa bir rol vererek sahnaye 
çıkanyoruz. Be1ki bunların için
de vannın milli tiyatrosunda 
büvnk muvaf fa kiyetler elde ede- 1 

cek ark11daşlar meycattur. Ya· 
rının HAbibe mollasını ( bu ı&· 

Yazan: Jamt1sl Vgclif/t1 Headlanı 

Terct1mt1 •den ı M, Nedim Müren 

-ıı-
Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

Biımarckın komta1arile olan 
mlnaıtel>eti evlenmesiyle daha 
ka•vetlendi. 1847 ıenesi başlan· 
gıcında, ilk olarak Blankenburg 
larda tanıfbtı Fraolein Von 
Potlcammer ile nişanlanmıştı. 
Bu kız salda ve dindAr bir ai · 
leye mensuptu. Sllvlendlğine glS 
re Johannanın deli Bismarck1a 
e•lenme!İ teklifi raman anne!i
nin içt lcorkuvhl dolmustu. Bis
marck lnz lrarde ine nisanlan· 
dıfını bildirmek icin yaı:tfığı 
mektupta in~lizce olarak .. oek 
ala" manA,.1na {(f'len iki k,Jime 
yarnn!h. DüQ-ünff"den önce ha· 
yatında yeni hir har~kf't o1du. 
MutRVU9ıt a .. tt1et ~ı"ıfının mil· 
messm o1ar8k Berl;nde top1An
mn ol11n M111f mıoctice ~itfeıcekti 
f cte hu ta .. ihten itiharen onun 
hav-.tının hi1rlye11i mıom1eketlnin 
taribifle iç ;,.e ;;rntndor. 

lhtl1A1 
1847 - 1852 

Biım1trck Prucvft kralının bir 
tebası idi. Fakat Pruı1va nllıa• 
yet bnytık birliğin Y"Di Alman
yanın hfr puca51 idi. Mamafih 
bu tarihlerde Almanya bir coğ
rafya tabirinden biraı: daha 
fazla bir fey jfade ediyordu, 
Kuruna YUlta imper11torları bti· 
Hin millet ftstnnde hlkim •• 
dev.-mh bir otorite tesisi husu• 
•unda muvAffak olAmam1şlardı. 
Mevcut hirlik te reform hareke
tiyle tamamen lnrılm1s ve mev• 
cut olmıyan bir vahdetin ıem· 
boJG olan imperatorluk ihtilAlde 
ortan tamamen ıilinmi,ti. 1815 
restor111yonnnda, Afmanyanın 

tekrar teşkili meselasi Viyana 

kone-reıinin baslıca meselelerin· 
den biri olmucto. Ba devlet 
adamhrmın hallinde muvaffak 
olamadıkları bir mesele idi. 

fmperatorluğun tekrar tetkili 
hakkındaki bntnn teklifler red· 
dedilmisti, çnnki Avuıturva im· 
peratoru unvanını a1an Francis 
bunu kaybetmek iıtemivordu. 
lhtilA1den kurtulan Almanya 
bu yilzden 39 küçnk devletçiğe 
taksim edilmişti. Avusturya Av· 
rupanın en b6ytik ve en kala· 
bahk monarşilerinden biri idi. 

Fekat Avusturya imperatorlu
iunun yarıcıından faztaın ftalyan 
lılav ve Macar ayaletlerinden 

müteıekkildi. AYUıturya impe· 
ratoru yirmi milyondan fazla 
Almana hnkmediyordu. Bnynk
l&k ve ehemmiyet itibariyle 
ikinci gelen Alman dt:vleti Pruı 
ya idi. 

Bundrn sonra Saxooia, Hano· 
Yer, Bavaria, ve Würtembur~ 
krallıkları geliyordu ki bunların 
her biri 2·5 milyon arasında 
tahavvül eden bir nüfusa ma • 
likti. Bunların albnda en kUçll
iü bir kaç bin nilfuslu olan 
otuz prenılik daha vardı. Vi· 
Y•n~ kongresine tekaddilm edip 
nıGzakerelerde kabul olunan 
Plenıiplere göre bu devletlerden 
laer biri kendi kamen ve teıki· 

lltiyle tamamen mtistakil bir 
monartl olarak tan1nmıştı, Bu 
preoıibln kabulu her hangi bir 
hilkiimet şeklini lmkau9ız kıldı. 
Ne Avuıııturya ve ne de Pru,ya 
birbirlerine uvmadıkları gibi ha· 
rict bir otoriteyi de kabul etmi· 
yeceklerdi, Bavaria ve Wur• 
temhurg kralları i•tildalivetleri 
ftcıtünde ayni ni~bette kıskanç
tılar. Yapılabil,cek yesılne ş~y 

bu devletler arasında devamı. 
bir tedefuf ve tecavuzt ittifak 

kurmaktan ibaretti, Alellide İş· 
lerin idare11ivle mesgul olmak 

nrere Franlcfortta tonlanıtn bi" 
did meclisi ihdas edilmisti. Ma 

mafih bn mecli! hir dinlomAtlat" 
birliği idi. Bunlar hiikiimetlerin
den aldık1an blimstta j!Öre ha
reket ed,.rler, ve Alnuınlar üze. 
rinde do~dan dn§Tuya bir 
otoritel~ri yoktu. Heır Almstn 
reısmen bif' teha idi, f~kat bir 
Alman orducu, bir Alman ka
nonu. bir Alrnnn kilice"i mevcut 
dekildi. KonFertera•yonun her 
azawmın muvafnk~tı ahnm:ıdan 

biç bir dıoti,iklik teklif edile· 
miyeceği cihetle müsterek mll
essesef erin inkişafı da imklnsız 
demekti. 

Viyana kongre~intn bu fena 
neticesi, Almanyada mntefekktr 

arasında bir çok memnuniyet• 
ıizlikler doğurdu. Napolyona 

yapıf an harp kuvvetli bir milU 
his uyandırmıştı. Yeni ıiyasi 

mnes .. eıeler bu hl"si tatmin et· 
memitlerdi. Her h.ususta fayda

sız olan diet meclisinin sadece 
bOrriyete karşı faaliyet göqter· 
diR"i de anlatılınca bu memnu· 
niyehizlik arttı. Muktedir lbir 
diplomat olan prens Meternick 
bu tarihlerde teammüm etmiı 
olan milli ve liberal dilşürcele
rin Avuı1turya imperatorluğunun 
bayatı için tehlikeli olduğunu 
anlamıştı Bu itibarla, bu fikir· 
leri yalnız Avuıturyada değil 
ftalyada yaptığı gibi Almanya· 
da da ezmek istedi. Menfaatla
rı Avusturya menfa•larına ha 
kikaten taban tabana zıd olan 
Prusya kralı Dçüncü Williamı 
Meternick, maaleıef bu tazyik 
siyasetini takibe ikna etmi~ti. 

- Sonu var -

zll !lamimi olaT"ak ı&vlftyorum) 
Hicsei Şayiada bOyllk bir mu

vaffa kivet kazanan arkadafımız 
bayan Meziyet olmıyacağına kim 

boknm edebilir. Ar1cadaslar ara
ıınds icıtidat s11hipleri yoktur di-

yemeyiz. Meseli bay ltban Gür' de 
amca rolünti oynamıth. Bu ar· 
kadıts belki yannuı bnynk bir 
Hna~kirıdıd,. Bayan Oanende 

ıon olarak demi'ti" ki: " eğer 
halka ve Tilrk gençliR'ine çalış· 

m11larımırht bir seyler 6R-retmif 
ve kazandırmış o1uyonak bah· 

tiva11z. Bizim için en bnyftk 
muvaffakiyet te budur.!,, 

Naim Özel 

Ödemişte 
ilkbahar at koşularına 

başlanıyor 
Ödemi~ (Hususi) - Kazamı

zın AdAgide koşu alanında hu
susi muhasebemizce bir ilk ba· 

har at koşusu tertip edilmiştir. 

Kotu 7 may111 paı:ar gtlnü ya

pılacaktır. Bu koıulara iştirlk 

edeceklerin kayıtlanna başlan
mıştır. 

Kazamızda yapılacak olan ilk 

bahar at yarışlarıntn çc:>k zevkli 

olacağı ve büyük bir allka g-6· 
receği Omid edilmektedir. 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 
elverişli hayvanı olan ve satma· 
ğa istekli bulunanların Nisan 939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi günleri saat 9 - 12 
arasında Alay Satın alma ko
misyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Vilayet Daimi Encümeninden : 

12.30 Program. 
12.35 Müzik (Kiiçük orkesra • 

Şef: Necip Aşkın.) 1 - Himpp
mann • Ormanda bir cilce du
ruyur· halk tarkısı üzerlne vari· 
yasyonla1'. 2 - Lehar - Göt· 
targatte operetinden potpuri. 
3 - Stob: • Viyenada ilkbahar. 

13.00 Memleket saat avarı, 
ajans ve met,oroloji haberleri. 

13.1 S Müzik (KUçOk orkestra 
Şef: Necip Aşkın) 1 - J. Sta· 
UH - Çı~atı baron optretindr.n 
hazine valsı 2 - Uncke - Şa• 
ka şarkısı ve dansı 3 - Fisc-
hn • T11til güy1eri. · 

13 50 TOrk milziQi, Çalanlar: 
Çevdet Çağla, Hallan . Gür, 
Hamdi Tokav. Okuyan: Safi~e 
Tokay. 1 - Saba pesrevi. 2 -
Urli Ahm .. din - Saba earkı -
Gaıleri harap evleme. 3 - U
di Ahmedin - SRl>a $arkı • Ôy
le afeti yektavı. 4 - Haslln 
GOr - Kanon taksirni. S Hamdi 
Tokayın - Klirdiliğicazlclr far
kı .. Aşkın dolan sineme el 
ıUrme. 6 - Karcıgar • Tnrkn ·' 
Yar bağında &züm var. 7 -
O,un havaları - Hasan Gnr 
lavta ile iştirAk edecektir. 

14,20 14.30 Konuşma (Kadm 
saati • çocuk terbiyesine dair.) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik ( Pazftf çayı· Pi) 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Müzik ( Şen oda mil-

ziği - fbrahim Ôzgür ve ateı 
böcekleri) 

19.15 Tilrk mftziği (fasıl he
yeti) 

Celal Tokses ve arkadaşları 
20.00 Ajanı ve meteoroloji 

baberleıi. 

20.15 Tnrk müı:iği 
Çalanlar : Vecihe, Resat E· 

rer, Ruıen Kam, Cevdet Kozan 
Okuyanlar : Necmi Riza A

h11kan, Radife Neydik. 
1 - Numan ağanın • Beste

nigAr • Peşrevi. 
2 - Hatim beyin - Bedeni· 

gir ıarkı - Kaçma mecburun· 
dan. 3 - Mustafa izzet 
Bestenigar şarkı - Gayrıdan bul 
maz. 4 Hafız Yusuf Betenigar
ıarkı Çok sürmedi. 5 - Ruşen 
Kam • Kemençe taksimi. 6 -
Hacı Arif • Rast ~arkı • Zahiri 
inle bakıp. 7 - Salahaddin 

Sıra Cinıi Mevkii Muhammen icra müddeti Muvakkat 
No. bedeli teminat lira 
1 imam köy Narlı dere ılıcaıı lmamk6y 91 116/939 31/5/941 iki 1ene 7,5 
2 Elengüllü ve Bozköy ılıcası Bozköy 1400 Bir ıene müddetle 105 
3 Dereköy Menderes geçit gemiıi Dereköy 60 ,, 11 4,5 
4 Dükkan Aydın Gazi bulvarı 63 ,, 11 5 
5 Karabayıt Menderes geçit gemiıi Karahayıt 350 ,, ~· 27 
6 Dalama Menderes geçit gemisi Dalama 291 ,, ,, 22 
7 Gölhisar Menderes geçit gemisi Gölhisar 400 ,, ., 30 
8 Armutlu Menderes geçit gemisi Armutlu 170 ,, ,, 14 
9 Şahnah Mendereı geçit gemisi Şabnalı 300 ,, " 22,5 

ldarei huıuıiyeye ait yukarıda yazılı akaratın senelik icarlan '20/4/939 tarihli perşembe günü sa
at onbrşte ihale edilmek üzere açık arttırmağa çıkarılmıştır. Fada malumat almak iıtiyenlerin her 
gün Vilayet encümen kalemine veya hususi muhasebe müdürlüğllne müracaatları, artbrmağa iştirak 
edeceklerin de sözll ıeçen ıün ve aaatta muvakkat teminatlarile daimt encümene müracaatları ilin 
olunu, 2 6 13 16 1246 

Pınar · Nihavent ıark1 - Hlll 
yatıyor. 8 - Osman Nibadın 
Nihavend şarkı - Yine aşkı ha• 
na, 9 Zekinin Kürdili Hicazkftr• 
farkı - Sevmekte benin. 10-... • 
Kürdili Hicazkir şarkı • Saz 
ıemaisi. 

21.00 Memleket saat ayan 
21.00 Plaklar. 
21.10 Müzik ( Riyasf:tt Cum• 

hor Bandosu· Şef: fbsau KUn• 
çer.) 

1 - Louis Paurat - Marş. 
2 - Kotlar • Monte Kristo 

( Vals). 
3 - R. W agner .. Rienzi o .. 

per:<t11nın uvertnrü. 
4 - A. Roucısel • 11 Orman " 

ıefonisinin 3 üncO parçası. 

S - W. Ketelbey - Bir Çin 
mabedinin bahçeqinde fantezi. 

21.00 Anadolu ajansı Spor 
servisi ) 

22.10 Müzik ( Cazb:\nd - Pl.) 
22,45-23 Son ajans haberleri 

ve Y- 'ci pro~rı:ım. 

PAZARTESi 17/4139 
12.3u Prograrn. 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans "ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Senfonik 

ruilzik - Pi. ) 
18.30 Program. 
18.35 Mürlk ( Cevad Memduh 

keman ve literatürü konuşma ) 
Plaklarla misaller. 

19.00 Konu~ma ( Doktorun 
ıaatı ) 

19.15 Ti1rk müziği ( lııılk tUr
knleri ve oyun havaları ) Sadi 
Yaver Ataman tarafından. 

19 35 Türk müziği (Fasıl he· 
yeti - Karışık progri\m ) Hakkı 
Derman, E,ref Kauri1 Hasan 
Gür, Basri üfler, Hamdi Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji hıt• 
berleri, zir at borsası (fiyat) 

20.15 Türk M · ziği ( Klasik 
program ) ~nkara Radyosu kn
me heyeti. idare eden : Mesut 

Cemil ( Hicaz köçekleri ) 1 -
Acem lnzı. 2 - lodim gittim. 

3 - Baharın zamanı."4 - Gü
zel gel aklımı aldın. 5 - Gö-

nüller kapıcı. 6 - Bir sevda 
geldi başıma. 7 - Şuhi item· 
kir. 

8 - Yine yeşillendi. 9 -
Yalvarırım kuzum sana. 10 -
Oyu ı havası ve devri turan. 

21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, Kam

biyo · nukut borsbsı (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar. 
21.30 Folklor çeyrek saati • 

Helil bedi Yönetken. 
21.45 Müzik (T.ürk müzik bir· 

liği korosu) 
1 - Mozart - Sabah şarkısı. 

2 - Schubert - İblamur ağacı. 
3 - Weber - Barkarol. 4 -
Mendelssohn - Demirci 5 -
Mendelssohn - ilkbahar. 6 -
Zeki - Kemanım 7 - Zeki -
aşkım. 8 - Hasan Ferit - Bah
çe duvarı O Ulvi Cemal ~ Ağ· 
lama yar 10 - Cemal Raşit -
Çayir ince. 11 - A. Adnan 
Saygnn • And. 

22.10 Muzik Küçük Orkestra 
• Şef Necip aşkın.~ 

23.00 Milzik (Cazband Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

yarınki program. 
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Muayene sriJnG 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarıamba 

" 
Perfembe 

n 

Cuma 

Cumarteıi 

" 

Saat 

2-3 

3 - 4 
4-5 

2-3 
3-4 

4-5 

5 - 6 

4-5 

2-3 
3 - 4 

Doktor arkadatımıııo adı 

Doktor Fabrettin SügQr 
(Çocuk hastalıkları mütabaasııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahkları mutahaHıaı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçan 

(Gaı haatahkları mutaha11111) 

Doktor Muhsin 
(iç haıtalıkları mutaba11111) 

Doktor ŞeYket Kırbaı 
(intani haıblhklu mutaha111sı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın baıtahklan mutaha11111) 

Dok.tor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil G5ıaydın 

,j 

rP66 ~~:a~ ~~ı~atııaaa 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli albna nakledilmiştir. 
lstanbol - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nOsbalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 
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Doktor Şevket Kırbaş ! 

• J. 

• • • • • • 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı :ı 

Muayenehaneıini ·Cumhuriyet mahallesinde • avukat f 
B. İhsanın evine nakletmiştir. 

hastalannı her gün ıaat yediden sekize kadar ve 
6ğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her türlfl tablilitı icra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo-

J. 

• torakıi ile hastalan tedavi eder. (971) J;J 
"'-~~········"·················•.-ıı;şı;.•·······q :a::~öiiilll~~....-._1et iAi .... i& :e id'S'dllı i* 'flıOif'S at iiOMc!iWdS O 1~db ~ .......... 

ııan 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - Bir kamyonet şasesi ü
zerine cenaze nakline mahsus 
karoser yapılması 15 gün müd
detle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Yapılacak karoserin re
sim, plin ve fenni şartnamesi 

belediye fen işleri müdürlüğün· 
dedir. 

3 - Bu işin muhammen kıy-
meti 600 lira olup mu-
vakkat teminatı 45 liradır. 

4 - İhalesi 4 Mayıs . 1939 
Perşenbe günü saat 15 de be-
lediye daimi encümeninde yapı
lacaktır. Taliplerin mürataatları 
ilin olunur. 16 21 26 1272 

lmtıyu allhlbl ve Umumt Netrlyat 
MUdllrll : Eteın Mendre• 

Baaıldıiı yer 
C H P Baıırııevl 

Aydın Vakıflar Mü
dürlüğünden : 

144 lira bedeli muhammenli 
yedi muhafaza memurile bir 
odacı için yaptırılacak elbise 
münakuaııoın 15/4/939 da ya· 
pılan eksiltmesine talip çıkma
mı~ olduğundan münakasanın 

25/4/939 salı günü saat 10 a 
kadar uzatılmasına karar veril
miş olduğundan taliplerin % 7 
buçuk teminatlarile Vakıflar 
idaresine müracaatları. 
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ı ..... _. Abone şeraiti ........ 1 
J Y ıllıj'ı her yer için 6 lira. i 
İ Altı aylığı 3 liradır. f 
i idare yeri: Aydında C. H. İ 
i P. Basımevi. ı 
• ı i raıeteye ait yaıılar için i 
f yazı işleri müdürUiğüne, ilin- f 
i lar için idare müdürlütüne i 
f 'Dilra caat edilmelidir. , f ................ " ....................... ~ ..... .... 

AYDIN IAYI ı 507 

Her çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan pllklar, iğneleri bilü.mum alib musi
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeıit traş bıçakları, oyuocaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde sablmaktadır. 

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

şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 

• J 

• J. 

• J 

' i!l 
tı 
RJ 
f! 
• 
~ • • 
• J 

~A AAM~M~WMM, 

C. H. P. 

BASIME VI 

Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri , mül üzerine 939 yılı 

hazırladığını sayın müşterile
rine arzeyler. 

. 
~~-! •• ·~ •• .. ! .................. , •••• 


