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YeniMeclis 
Toplanırken 

Ebedi Şef Atatürk'ünl Havacılığımızın istikbali 
Tabutları, Etnoğrafya müzesindeki /Başvekil Türk hava kur nu başkcinına 

. • ....... ., • ·"! 

-+- 
Büyük Millet Meclisi, memle
ketin iş birliği önünde yekdi
ğerine yeni ve ıf iri bir inanla 
kentlcnen temiz ~e dürüıt bir 

muvakkat kabre konuldu yeni direktifler verdi 
el birliğidir. 

Enver Demiray 
Ankara 31 (A. A.) - Resmidir. 
Ebedi Şef Kemal Atatürkün tabutunun defnedileceği Rasat 

tepedeki anıt, kabrin inşasımn hitamına kadar elyevm bulunduğu 
Etooğrafya müzesinde ihzu olunan muvakkat kabre vazı ameliye· 
si bu giln (31 mart 939 cuma) saat 11 de Türkiye Büyük Millet 
Meclis reisi Abdülhalik RendA, Başvekil doktor Refik Saydam, 
Genol kurmay başkanı Maraşal Fevzi Çakmak, Cu~hur riyaseti 
umumi katibi Kemal Gedeleç, Cumhur riyaseti ba~ yaveri binbaşı 
Celil Öner ve Ankara vali ve belediye reisi Nevzat Tandoğan 
hazır bulunduğu halde yapılmıştır, 

Ankara 1 - Başvekil Doktor 
Refik saydam bugün saat on 

beş otuzda Türk hava kurumu
nu şereflendirmişler ve Türk 
kuşu öğretmen okulu ve tesisatı 
ile Eti mesud tayyare meydanını -· 

teftiı etmişlerdir. 

Sayın Başvekil Türk hava 
kurumunun istikbali hakkında 
Erzrum saylavı Şükril Koçaia 
direktifler vermişlerdir. 

•••• 

Türk - Amerikan 
Ticaret anlaşması imza edildi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
milletin yegane ve hakiki mti& 
messillerinden mürekkep bir 
bütündür. Bu bütün, her şeyden 
evvel Türk yurdunun daima 
ileri günler kazandıran çalışma
lan önünde, Türk milleti adına 
ve onun nı:ımühesabına temiz 
ve dürüst bir inanla asil ve 
mümtaz bir karakterle kentle· 
nen; ayrılması ve parçalanması 

imkansız olan bir el, her türlü 
kötii niyetten uzak, bir gönül 

Bu muvakL at defin yukarıda ismi geçen zatların imzalarını 
havi bir protokol He teıbit edilmiş ve bu vesika Türkiye Büyük 
Millet Meclisi riyasetine takdim olunmuştur. 

Ebedi Şefin daimi istirabatgihına nakli anıt kabrinin inşasını Ankara 1 - Türkiye - Amerika ticaret anlaşması bu gün 
müteakip milli mı:ırasimle yapılacakbr, hariciye vekaletinde, hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu ve hariciye 

birliğidir .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ftki~ti müs~şarı NumanMeMm9cioi~ ile Amerika b~üke~ 

Erzurum ve Sıvas kongrele
rinin ınikadı sıralarında milli Fec·ı bı· r tı• ren kazası çisi ve sefaret başkatibi taraflarından imza edilmiştir. 

Anlaş:.ma 5 mayıs 939 tarihinde meriyete girecektir. 
1 

bfinye •e seciye ih::erine mües-
ses modern bir Türkiye yarat
mak isteğinin sıhatlı bir tecel .. 
liıi sayılan " bir heyeti mitliye
nin vUcudu lazımdır! " SözO, 
ebedi şefin o vakit dahiyane 
bir tasavvuru iken, onu 15 yıl
dır mntekimil bir hakikat ha
linde görmekle elbette gurura 
hak sabibiyiı. 

Türk miiteti, asilane ve adi
lane her hareketin önünde ve 
memleket işini bihakkın başar
ma istidadında bir millet ol
makla, ileri görüş ve isabetli 
düşünüş meziyetinin de belki e,i 
bulunmaz bir tarafıdır. 

Yarın ( 3 Nisan 939 ) topla· 
nacak olan yeni meclis, yine 
bu millet fertlerinde derlenmiş 
~~rtdaşlardan mürekkep olması 
ıtıbarile bu asiline ve adilane olan e . 
şsız lllrahmzın, gözümüzün önil 

Seyyar bir gazete müvezzii, 
altında kaldı 

tren 

Dün öğleden sonra şehrimize 
gelen lzmir·Denizli yolcu tireni 
istasyonumuza bir buçuk saat 
bir rötarla gelmiıtir. Tirenin 
gecikmesi Selçuk • istasyonun· 
da vukua gelen bir hadiseden 
ileri gelmiştir. 

Hadise şudur: 
Tren, Selçuk istasyonundan 

hareket etmiş ve istasyondan 
sıyrılmıştır. Bu arada hızını al
mış bulunan trene koltuğunda 
jlP. zeteleri olduğu halde ismi 
Snleyman Tezgider olan 30 yaş· 
larında seyyar bir gazete milvez
zii atlamak istemiştir. 

Trene yapışıp kalan Süley
man bir mnddet sürüklenmiş . 

fakat daha fazle mukavemet 
edemiyerek yuvarlanmışbr. Te
kerlekler Süleymanın sa~ ayağı
nın kaval kemiğini tamamen 
kesmiş sol ayağının parmakla .. 
rını da ağır surette ezmiştir. 

Ayakla"ı sarılı olduğu halde 
kan içinde kalan felaketzede 
Siileyman, sedye üzerinde trene 
alınmış ve Aydına getirilerek 
memleket hastahanesine yatırıl
mıştır. 

Yaralarından çok kan zayi 
eden kazaz:edenin hayatı mem· 
leket hastahanesinde yapılan 
mndavata ve gayretlere rağmen 
kurtarılamamış ve zavallı yaralı 
saat on sekizden sonra ölmüıtfir. 

ne Serilmiş, mDrckepten basite '" 
d v hareketinde bir kuvvei anilmer- zemin bulan bir (halk miimessil-ogru her kafaya sindirilmiş bir 
del'l' keziye düzeni yaratmak, mem- leri kütlesi) olabilecektir, ı ı; mficessem ve müşahhaı 
b' · · leketi emekte ve çalışmada Türk milleti asırların, tarih ır ıtımatnamesidir. 

M 1 ortaklık prensibiyle baş başa boyunca dolup taşan bin bir 
illi Şef nönünUn Türk mil-

let' b verdirmek ülküsü, Türkiye Bil- çehresi içinde temayüz etmiş 
ıne ve u millete her yolda 

müzahir olmak kabiliyetinde bu· yllk Millet Meclisinin şuurla olan -öyle dörüst ve tek bir 
lu C tedvin etmeği üzerine aldıgıv bir' çehredir ki, bu çehrenin inan ve nan umhuriyet Halk Partisi-
ne olan şnşmıyan ve değişmi· vazifedir ve bu . vaz:ife · Türk itimad telkin eden hatlan derli 
Yen, faşmıyac1tk ve değişmiye- demokrasisinin icaplarındandır. toplu manasiyle yeni Millet Mec-
cek l · il h M'll" f' " biit"' dü lisinde mfitebarı'z: bir •ekil arı o an ınanı, mi etimizin ü- ı ı şe ın un nyanın v 

kumete, hükumetimizin millete dikkatlı gözleri önünde birlik edecektir. 
olan samimi ve yerinde bir iti- ve beraberlik kitlesi gösteren Yeni meclis, yeni bir enerji 
ınat mukabelesi demek olurken TUrk milleti, kendine ve idare· ile milli hakimiyeti t~msil et· 
Yeni meclisin ı'lk toplantısı da · · . d meğe hazırlanırken, şüphesiz ki e . , sıne ıtıma ını göstermek için 
nııniz ki, devletle millet ara- yeni bir farsat bulacaktır. " 17 milyonluk Türk milleti adına 

sındaki bu sevişmenin tecellisi- S"' - y . M'll t M 1• b en büyük bir gurur ve tebcile 
ozu, enı ı e ec ısi u liyık bir iftiharle ürperecektir. 

ne ve onun iki taraflı itirafına fırsata ula kd'" · · 
ın t şan, ye ıgerımıze Ve bu on yedi milyon, yeni 

er çe bir ıemin hazırlıya· l 't k b'I b 
caktır. 0 an mı e a 1 sevgi ve ağlı- meclisin bu ürperişine maaşeri 

Yurdun siya .. . . lı~mııı cihanın mevzuu bahs bir sevinç içinde tarihi bir say· 
sı ve ıçtımai her dıkkatlı gözleri önüne st:rmeğe fa ayıracakhr. 

Mebuslarımız ---
Ankarada toplanıyorlar ---

Büyük Millet Meclisi parti 
grubu bugiln Ankarada topla

nacaktır. 

Bu toplantıda bulunmak üze-

re davet edilmiş olan yeni 
mebuslar Aokarada toplanma
ğa başlamışlardır. 

Bir müddettenberi Aydında 

bulunan mebusumuz Adnan 
Mendres de evvelki geceki 
tirenle ve İzmir yoliyle Anka· 
raya gitmiştir. 

(Aydın) ın yeni tefrikası 

Bismark ve Alman 
devletinin kuruluşu 
İngilizceden çeviren : 

Nedim Müren 
Sah günkü nüshamızda baş

layacaktır. 
.,,... ...,..... • yzr;w •• .., ..... ·~ y ..... 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 
kursta nakış ve dikiş derslerine 
başlanmıştır. Kurs, istekli ba
yanlarımıza açıktır. Talebe key
dıoa her gün devam edilmek

tedir. 
Kaydını istiyenler Halkevi 

bürosuna müracaat etmelidirler. 

Ortaklar 
Kızılay kurumu bir gezi 

tertip etti 
Ortaklar Kızılay kurumu dOn 

Nazilliye bir gezi tertip etmiı 
ve bu geziye ortaklar ve Ger• 
mencikten 200 kişi kadar işti· 
rak etmiştir. 

Geziciler Nazilli Fabrikasını 
ve sair yerleri gezerek dün ak· 
şamki trenle dönmüşlerdir. 

· ·••11tC<••• 

Musolini bir nutuk 
daha söyledi 

Roma - Musolini Napoli ci· 
varında bir hava merkezinin 
inşaat işlerini açmış ve sonra 
kapıya giderek bir nutuk söyle· 
miştir Nutkun hitamında halk 

- Tunus, Tunus! Ve genir 
lemek ! 

Diye bağırmışlardır. 

Muhtemel hava 
• • 

vazıyetı 
Yurdumuz; Rusyanın garp 

kısımları üzeriodelti yüksek taz
yıkın tesiri altında oldu-
ğundan bugün havanın doğu 
ve cenubu şarki anadolusiyle 
aidiyeti cihetiyle Karadenizin 
şark kısımlarında çok bulutlu 
ve mevzii yajışlı, Eğe ve ce
nup anadolusunda az bulutlu ve 
yer yer açık. diğer bölgelerde 
bulutlu üeçeceği ve rüzgarların 
bütün bölgelerde umumiyetle 
şimalden orta kuvw:ette eıecea'i 
tehmin edilmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!! 

Büyük Millet Meclisinin ilk içtimaı münasebetile 
p Halkımızın. RADYO NEŞRİYATINDAN istifade etmeleri için, 3 NİSAN 

AZARTESI günü şehre elektrik cerganı verilecektir. 
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B ··nk·· Futbol 
açları 

Bugün Aydınsporla Sümerspor Nazil
lide Karapınar ile Çine takımları 

Aydında karşılaşacak 
Bölge tiklerinin ikinci hafta- Aydında oynıyacak olan ka-

11nın maçları bölgemizin iki rapınar ve Çine takımlarınıa 
ayrı sahas10dıı oynanacaktır. maçına gelince; yukarıda da 

Bu maçların her ikisi de ken- işaret ettiğimiz gibi kendine 
dine göre ehemmiyet taşımak- göre bir ehemmiyet taşımakta .. 
tadır. Aydınsporla Sümerspor dır. Geçen hafta Aydınspora 
Nazillide karşılaşacaklardır. Bu 8 - 1 mağlup olmasına rağmen 
maçın hakemi fzmir bölgesin- Karapınar futbolculan Çine için 
den B. Mustafadır. cidden çok huvvetli bir rakip• 

Geçen senenin şampiyonu tirler. İki takım ara91nda hemen 
olan A:ydını:ıporla bölgenin en hemen bir kuvvet muvazenesi 
kuvvetli takımı olan Sümer vardır. İşte bunun içindirki bu 
arasında oynanacak bu maçın iki genç takımın oynıyacakları 
şampiyonluk üzerinde daha şim· oyun heyecanlı ve bittabi ali-
diden tesiri olacağı muhakkak· kalı da olacaktır. 
br. Binaenaleyh bu bakımdan Bir çok mahrumiyetler içinde 
bu müsabakanın çetin ve çok bölge şampiyonasında yer ala• 
heyecanlı olacağına şüphe edi- cak bir takımla ver almaktan 
lemez. hiç bir sene geri kalmamış olan 

Her iki takımımıza da muvaf- bu takımlarımızı takdir ve ken-
fakıyetler dileriz. dilerine de başarılar dileriz. 

Kulüp adı Maç Galip Beraber Mağlup atttıs!ı gol Yediği gol Sayı --
Aydınspor 1 1 O O 8 1 3 
Çine 1 1 O O O O 3 
Karapınar 1 O O 1 1 8 1 
Söke O O O 1 O O O 

Maarif vek&leti 
. ' .., . . . -:- . ı. ' . ~ .A. • ~ • ~ .. • • • 'r""J • • 

Her okula bir (tebliğler dergisi) 
gönderecek 

Maarif meselelerine ait bütün 9 sayı da sonradan bütün okul· 
kanunlar nizamnameler, talimat· lara ve gezici baş öğretm~nle-
nameler, ve emirler hakkında re gönderilmek suretile kollek· 
ilk okul öğretmenlerinin bilgi siyonlar tamamlatılacaktır. 
sahibi olmalarını ve kendilerini Mevcut 1 - 9 sayılardan kül-
alakadar edenlerini mazbut bir tür memurlanna bir takım gön-
şekilde ellerinde bulundurabil· derilmiştir. 
meleri maksadile Maarif veka · Bu dergilerin öğretmenler ta· 
leti (Maarif vekilliği tebliğler rafından okunduktan sonra mu-
dergisi) nin 1 O ncu sayısından hafazası ve teftiş selahiyetini 
itibaren bütün okullara ve ge· haiz zatlar tarafından istenil-
zici baş öğretmenlere bir dane dikçe gösterilmesi vekaletin 
göndermeğe karar vermiştir. talimatı dahilindedir. 

Birinci sayısından itibaren Bakanlık bu kararı teşkilitı-
yeniden bastırılmakta olan ilk 

Milano kadae sıcak 
olan bir "buz 
memlekti,, 

İzlanda adasını bilirsiniz. İz
landa demek, buz memleketi 
demektir. Fakat hiç aklınıza 

gelir mi ki ta Gruenlandın ya

nı başındaki bu adada buz na

mına bir şey bulunmasın? Evet 
~imal kutbunun buz denizi için
de bulunan lzlanda adası o ka
dar ki Avrupadan her sene bu

raya takım takım buz dolapları 
gönderilir. 

. Kayak sporları bile senede 

ancak bir kaç gün devam eder. 
Adanın kışı o kadar az sürer 
ılık geçer. Halbuki yazın Reyk 

avikde hararet Milanodaki ka· 

dardır. Kutuplarda cehennem 
gibi bir yer ! 

Söke Halkevi 
Binası 

Söke 1 ( Hususi ) - Sökede 
yapılması mukarrer olan Halk
evi binasının inşaatı dün ihale 
edilmiştir. 
Yakıoda inşaata başlanacak

tır, 

Hava Seferleri 
1 nisanda başlıyor 

Hava seferleri her sene oldu
ğu gibi bu sene de önümüzdeki 
1 nisandan itibaren faaliyete 
geçecektir. Umum müdürlük bu 
husustaki bütün hazırlıklarını 
bitirmiştir. 

1 Nisandan itibaren Aokara-
Adana, Ankara - İstanbul ve 
Ankara • İstanbul - İzmir hava 
posta nakliyatı başlamış olacak
tır. Aynı hatlar üzerinde 1 ma
yıstan itibaren de yolcu nakli· 
yatına başlanacaktır. 

Bu suretle Ankara - Adana 
ve Ankara - lstanbul • Adana 
seferleri de baflamıı olacaktır. 

AYDIN 

HAYVANLARIN 
Teksir ve islahında suni tohumlama 

ve tenasül Biyolojisi işleri 
... 

Suni tohumlama: Huıuıi alet• 
ler vasıtasiyle erkek damızlık
lardan alınan tohumun, gebe 
bırakmak maksadile, cinsi kız.. 
gınlık halinde bir kaç dişiye
verilmesi demektir. 

Cumhuriyet hükümetimizin 
1925 yılında So\ yet Rus yadan 
getirttiği bir mütehassısın Ka
racabey harasında veterinerle
rimize verdiği kurslarla Türkiye 
de suoj tohumlama usulü baş· 
lamıştır. 

Memlekete dışarıdan muslih 
olarak yüksek fiatlarla ve ba
rice döviz ademek suretiyle te• 
darik ettiğimiz kıymetli damız· 
lıklardan suni tahumlama ile, 
yerine göre 10-20 misli ve da
ha ziyade döl alarak istifade 
etmekteyiz. Hayvanlarımızın is
lah ve teksiriode bizi gayemize 
ekonomik, kısa ve emniyetli 
yollardan ulaıtıracak olan bu 
usulnn memlekete temin edece
ği istifadeleri layıkiyle takdir 
eden Cumhuriyet hükumetimiz 
931, 933 ve 936 yıllarında 
Moskovaya veterinerler gönde· 
rerek bu hususta ihtisas peyda 
ettirmiı ve bu suretle memle
kette suni tohumlama ve hay· 
vanların tenasül biyolojiıinin 
esası kurulmuştur. 

Ziraat Vekiletinde bu gün 
tohumlama ve tenasül biyolojisi 
işleri için bir şube ihdas edil
miştir_. 

Hara ve çiftliklerimizde atla
rın ve koyunların tenasül biyo· 
lo jisi üzerinde en fenni sartlar 
içinde çalıtılmaktadır. Karaca
bey harasında 936 yılında atlar 
için modern bir laboratuvar a· 
çılmıştır. Burada Kısrakların 

cinsi kızgınlık devirleri moo·· 
tazaman takip edilmekte ve 
aygırların tohumları (Sperma· 
ları) en fenni usullerle muayene 
ve kontrol edilmektedir. 

Memleket dahilindeki alelu
mum sıfat işlerini bu güoiln 
teknik esasları dahilinde yaptı
rarak yüksek tay tohumu elde 

etmek maksadiyle bu laboratuvar
da senenin muayyen mevsiminde 
kurslar verilmektedir. 

Türk Merinosu yetiftirmek ve 
Bursada kurulan merinos yün 
ipliği fabrikasının yapağı ihti
yacını karşılamak üzere suni 
surette istifade edilmektedir. 
Bu makıatla Bursad 936 yılan
dan başka yine aynı yıl içinde 
Uludağda bir suni tohumlama 
istasyonu yapbrılmıttır! Bursa 
suni tohumlama laboratuvarında 
merinos suni tohumlama işle

inde çalışacak veteriner ve me
murlara her yıl kurslar veril
mektedir. 

Suni tohumlama ve tenasül 
biyolojisi şubesinin üzerinde ça· 
lışıldığı meseleler şunlardır. 

Esasları: 
a) Damızlıklardan layıkiyle is

tifade edilmesi. 
b) Erkek damızlıkların tohum 

(Sperma) alma. 
Tekniği: 
c) Erkek tohum ( Sparma ) 

teknolojisi. 
d) Suni tohumlama tekniği, 
Bu mcsol,Jerin en eıaalı ızaev· 

zulardan ıunları sayabiliriz: 
Erkek damızlıkların tevlit 

hassaları, kısırlıkları ve bunları 
arama metodları. Damızlıkların 

tenaıül cihazlarının muayenesi 
Refleksolojik ıartları. Damızhk
lann tağdiye usulleri. Ta~diye .. 
nin ıperma verimi ve tenasüli 
refleks üzerine tesiri. Bakım 
ıartları, damızhklardan istifade 
şartlan. ( Spermanın ) terkibi, 
tiplere aynlışı harici şartların 
sperma üzerinde olan tesirleri.. 
Biyolojik mablnller. Spermanın 
hariçte saklanması, bir taraftan 
diğer tarafa nakli metodları. 

13 senedenberi atlar üzerinde 
ve yedi senedenberi de koyun
lar üzerinde çalışılmaktadır. 
Atlarda ihtiyaca ~6re tabii ve 
suni tohumlama müşterek ola
rak tatbik edilmektedir. Geçen 
sene 141,000 Bu sene de 2800 
ni tabii olmak üzere 119.000 
koyuna suni tohumlama yapılmış
tır. Suni tshumlema bu tatbi· 
katından bara ve çiftliklerimiz
de aldığımız doğum yüzdesi 
80,90 dır. Ahalinin hayvan 
ıiirtilerinde yaptığımız suni to· 
humlamalardan da bu nisbeti 
almağa çalışılmaktadır. 

Kııraklarda gebeliğin erken 
teşhisi de çalışma sahamızın 
bir mevzuunu teşkil etmekte
dir. Gebe kısrakların idrarında 
mevcut lıormonlarla bu teşhis 
erkenden ve katiyetle yapılmak· 
tadır. 

Hayvanlarda, insanlarda ol
duğu ibi, tenasül yolları ile 
biribirine geçen bir takım ~ü
bim sari hastalıklar vardır. 
Suni tohumlama sayesinde bu 
hastalıklarla da mücadele edi
lebilinir. 

Memleketimiz şartlan içinde 
bir damızlıktan ne kadar dişi 
tohumlanabileceğine dair henüz 
bir rekor tesis edilmemiş olmak
la beraber bu hususta bir fikir 
vermek üıere şu miuli göste
rebiliriz: 

Geçen yıl Karacabey Merinos 
çiftliğini Uludağdaki istasyo
nunda Merinos koyunlarına ya
pılan suni tohumlamada aşağı
daki numara ve rakkamlı koç
lardan alınan tohum ile: 76 nu
maralı koçtan 1727 ve 143 nu
maral~ koçfan 1399 ve 217 nu-
ma!'.alı koçtan ise 1223 baş ko· 
yuna suni tohumlama yapılmış-

t r. Doğum henüz bitmemiş ol
makla beraber tohumlanan 7600 
koyvndao 7300 ü doğurmuştur. 

Tatbik etmeğe başladığımız 
yeni tağdiye metodile bu mikta
rın kolaylıkla bir kaç misline 
çıkabileceği anlaşılmıştır. 

Senelerden beri yapılan geniş 
tatbikattan alınau neticeler ve 
sperma teknolojisi üzerinde e-
dindiğimiz tecrübelerle bu gün 
koç vt: boğa gibi damızlıkların 
Spermaları alınarak uyutulup 
uzak mahallere nakledilebil
meleri mümkündür. Koç Sper .. 
ması x jele halinde mayiler içe
risinde ıigara büyüklüğünde 
tüblere konularak uzak mahal
lere nakledilmekte ve hiç bir 
ıalct te tesisata ihtiyaç göster-

IAYI ı 05 

Dünya Jıaherleri : 

Dünya seferberliği 
Ne yapalım, hayatı muhafaza 

ıevki tabiisi l Almanyaya kar
şı tehdit edilmiş bir dünya a• 
yaklanıyor ! Herkes, kendisini 
müdafaa etmek için maddeteıı 
ve manen seferber bale geliyor. 

Bu büyük birleşmenin, bu 
geniş ıulh ittifakının urbu in .. 
gilteredir. O İngiltere ki, bir za• 
manlar o büyük harp ittifakla• 
rının ruhu idi ve Napolyonuu 
ihtiraslarını söndürmüştü. 

lngiltere şimdi Amerika Bir· 
leşik devletlerine dönüyor. Şar
ka, Sovyet Rusyaya dönüyor. 
Sovyetler Almanların karşısında 
ve Almanya tehdit edilen dev
letlerle temas halinde bulunuyor 
sonra bir ingilız müsteşarı Mos
kovaya gitti. bir yandan lord 
Halifak, Maiskey ile görüştü. 

Birçok Fıransız gazetelerinin 
Lonrada bulunan · muhabirleri, 
bir kaç günden beri İngiliz 
umumi efkarınınm katı tekimü· 
lünü gösteriyor. Epoque 

·~· 

Tehdit 
Romanya Almanyanın teklif 

ettiği ticaret anlaşmasını kabul 
etmesin ? Buna imkan yok. Ro
manya ile Almanya arasında 
yapılacak olan ticaret muahe
desi ile, Almanya artık Roman
yaya el uzatacaktır. 

Diğer taraftan İngiltere ile 
Fransa da petrol cihetinden çok 
zayıflıyacaklardır. 

Romanyaya yapılacak bir aa· 
kert tehdide gelince, bu bir kaç 
haftadan evel yapılamaz. Ancak 
vaziyet müsait olacak, Almanya 
macar ordusunun talim ve ter· 
biyesioi ikmal edecek de ondan 
sonra. · 

Netice itibariyle, Londra şu 
kanaatta : bugün Hitlerin Ro· 
manyaya yapmakta olduğu ikti
sadi tehdit 21 mayıs 1938 de 
Çekoslovakyaya yaptığı tehdi-
din aynıdır. Oeuvre 

Kızılay kongresi 
tehir edildi 

1/4/939 günü halkevi salonun
da toplanması mukarrer bulu-

nan vilayet kızılay kongresi 
için muayyen saatte toplanılmış 
iıe de kızılay esas nizam
namesinin 82 inci maddesinde 

yazıh ekseriyet hasıl olmadığın
dan yine O madde mucibince 
toplantının 8/4/939 tarihine mü .. 
sadif cümartesi günü kızılay 
merkezinde yapılması kararJ aş
tırılmıştır. 

Bu toplantıda mevcut aza 
adedi ne olursa olsun kongre 
açılıp mesaisine devam edecek4 

tir. 

meden çobanlar tarafından tüb
lerio muhteviyab basit surette 
dişilerin tenasül yollarına boşal· 
tılarak telkih icra edilmektedir. 
Merinoslaştırmada koyun kesa
feti az olan yerlerde bu metot
tan da istifade edilecektir. J e
la tinli mahlül usulünü geçen yaz 
karacabey merinos çiftliğinde 
bir kaç koyun ü2erinde tecrÜ"' 
besi yapılmıştır. Koçtan alındık' 
tan sonra 25 saat bu Jelatinli 
jele içinde saklinmı§ sperın• 
ile kuzu -elde edilmiştir. 
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DAMLA DAMLA : 

Aydında 
Bulunan Heykele 

dair ! · -Tarihi eserler içinde misline 
az tesadüf edilen böyle bir hey· 
keli görmek için istasyona ka
dar inme zahmetine katlananlar 
( Aydın ) ın bu 1 Niaan balığı
na da hayran' kalmışlardır. 

Memleketin antika meraklı
larını ista~yondan çıkara bil
mek ve böyle bir şey bulunma
dığını anlatabilmek te zanne· 
derim hayli bir mesele teşkil 
etmiş. 

O ne göz kamaştırıcı bir hey 
keldir ki, 1 metre 85 santimet-
re boyunda ce~im bir vilcuda 
sahip olmasına rağmen safi al-
tından imal edilmiş oluşu ve 
yine altundan bir kılınca ve 
taca sahip bulunuşu, zamanın 
her halde gündelik peşinde ko
f anlarını çileden çıkarmıştır. 

Heykelin istasyonda açıkta 
bulunduğunu zan edenlerden 
bazıları o a1tun dağının şunun 
veya bunun tarafından şu veya 
burasından tırtıklanması ihtima· 
lini batırlıyarak ta endişeye diit· 
mü,lerdir. 

Bir zat arkamdan bağırdı: 
- Bayım.. yazdığınız heyke

li gördük. Kılıcı az kldı gözümü
ze kaçıyordu .. 

- Galiba dedim.. Çok yak
laıtınız ?. 

Baıını "Sen bilir sin?,, dergi
bi ıağa sola sallıyarak uzaklaş
tı .. 

. Bundan baska fotoğraf ma
kınesioi kaptığı gibi soluğu is-
tasyonda alan ve fakat istas 
yona gelip de şeflik oda~ındaki 
takvimde iri yazılarla 1 NiSAN 
rakamını gören fotoğrafçı B. 
Fahrinin de istayon köprü
sünden yukarıya nasıl çıktığını 
anhyan bile olmamış .. 

Bütün bunlar gösteriyor ki 
1 NİSAN ın hafriyat neticesinde 
Uç gö ı lerden çıkardığı Atundan 
teykel, istasyonda bazılarımızı 
"ıhs bir et külçesi halinde yı· 

gı 1 bırakmıştır. 
Çiğdem 

~ 

Evlenmek yasak 
. Cenubi Cinin bazi yerlerinde 

~1~ genç kızın ailesinden birisi 
olurse, kız tam yirmi yedi ey 
eyvlenemez, Kanunen yasaktır. 

•lnız, metem günü, ölümün 
hemen ertsi gününden başlana-
maz, üç gün sonra başlar. 0-
~~n için, kız isterse, bu üç glio 
ıçınde evlenebilir. Yoksa üç gün 
geçtimi artık yirmi yedi ay dol
sun diye beklede bekle!... 

"n 

AYDIN 

SiNEMA ALEMİNDE 
YILDIZLARIN SESi 

,., ,._,, ' 

DOROTHEA WIECK'in 
mukadderatı 

Hiç bir mukadderat bizi Po
rothea Wieck'in mukadderatı 
kadar alakadar etmemiştir. 

" Üniformalı genç kızlar " 
Jeunes filles ismindeki bir sanat 
şahest:ri olan bu filmi ve bunu 
büyük bir kudretle canlandıran 
büyük artisti herkes mu.habbet
le ve takdirle hatırlar. 

Bu muvaffakıye:tli filimden 
sonra Dorothea Wıeck Holivot
ta filim çevirmiş ve halen Al
manyada filim çevirmekle met· 
guldür. 

Dorothea Wieck kuvvetli, a11-
laşılma11 güç, cazibeli ve esrar
la dolu bir •şahsiyettir. Kıt or• 
tasında Dovasta doğmuştur. 
Doğuşu esnasında batan gn

neşin yanında, nadir hallerden 
olarak, kamer, merkur, utard 
ve uramus seyyareleri mevki 
almışlardı. Bu hal sevimli artiı

tin enerjik ve haris olacağına 
işaret ediyordu. 

Dorothea · W ıeck'in hamisi 
Saturn - Zuhal yıldızıdır. Zuhal 
scyyarecıi merih seyyaresinin ya
nındadır. Bu komşuluk oldukça 
hot ve latiftir. Çünkü zuhal yıl
dız olsaydı sevinç ve zevksiz, 
kederlerle dolu ve usanç veren 
bir hayata işaret etmiş olurdu. 
Halbuki merih, boş ve neşeli 
olmıyan bütiin hallere karşı bir 
zerre teıkil eder. 

=--

Yazan: Prof. Reucla 
Güneşin yanında mühim bir 

yer itgal eden Uranus ise bü
yük vasıflan haiz bulunmakta· 
dır, Bütün beşer faaliyetini, bil
hassa teknik sahada, tanzim 
eden bu seyyaredir. ' 

Sinema her şeyden evvel bir 
teknik meselesi değilmidir?. U
ranus seyyaresinin feyizle tesi· 
ri altında Wieck yıldızlar sema· 
sında daima ve bütün şaşaasile 
parlayacaktır. 

Güzel artistin muvaffakiyeti· 
nin başlıca sırrı: sebat, sabır 
ve devamlı bir gayrettir. 

Wieck Sorotheanın insanlara 
pek fazla emniyet ye itimat 
göıtermesi icabeder. Çünki 
Nepton ıeyyareıinin Merih ve 
Zuhal ıeyyareleri Uzerinde ha· 
kimiyeti vard•r, 

Bunun için artistin •ahte ve 
kıskanç arkadaıları ve dostları 
olması kuvvetle muhtemeldir. 
Vaziyet bunu göıtermektedir. 

Şöhretli artiıtin spor hare
ketlerinde tedbirli ve ihtiyatlı 
olması llzımdır. Filhakika, 
falı bacağında bir kırıklığa ita· 
ret etmektedir. Wieck Sorothea 
nın beslediği bir arzu ve takip 
ettiği bir gaye vardır: (Sanatı) 

Yıldızlar semasında o bizim 
için daima sevimli~ biricik Wie
cek Sorothea olarak parlayacak 
ve takdırle göreceğizdir. 

Hans ·aıber ve 
Çavuş Berry 

Şişman bir adam, günl bir 
bolero elbisesi giymiş hakiki bi.
Kabelleros! 11Carmabo,, onu a
sıtlar!,, diye bağırıyor. 

Tehlikeli ve korkunç bir h rı.
va, Çok şükfir ki mevzuubahı 
olan bir filmdir. Evet, Berlinin 
bilyük bir stüdyosunda, Tobiı 
müessesesinde bulunuyor. 

"Le Sergent Berri;" 11 Çavuş 
Berri,. filmi çevriliyor. Berri ro-
lunu yapan Hans Albers dir. Bu 
isimden çevrilen filmde rövelver 
sesleri, koşan atların nal şakır· 
taları ve bilhassa çok güzel 
~euç kızlar, oluduğunu derhal 
keşfetmişsinizdir. 

Dekor Sandiyagoda bir atöl
yeyi temsil ediyor. Üç aktör: 
Hans albers meçhul bir ameri
kan polis memuru rolünde, 

Herbert Hubn r ve Peter Voss 
Lu ıon iki,i, b:lba ve oğul mü· 
esse~esinin sahibi ve aynı za
manda tehlikeli Meksikalı ka
çakcıdırlar. Dişlerine kadar si· 
lahlanmışlardır. 

Berry müessese sahibinin kı· 
zını seviyor. Genç kız, Herma 
Belin, savi!nli ve gururludur. 
Fakat Amerikalı polis memuru
na karşı lalcayd değildir. Onun
la alakadar oluyor. 

Maattesüf, kızın babası polis 
memurlarına karşı büyük bir 
muhabbet ve takdir besleniyor. 

İşte bu sebeple " Carambo " 
Amerikalı polis memuru Berry; 
oyun oynamak istiyor. 

Bu, baştan başa aşk, macera 
ve heyecan dolu bir filmdir, 

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Sıra Cinsi Mevkii Muhammen 1 
N cra müddeti Muvakkat 

o. b d ı· l 1 e e ı 
marn köy Narh dere ılıcası İmamköy 91 

2 Eleogüllü ve Bozköy ılıcası Bozlcöy 1400 

4
3 Dereköy Menderes geçit gemisi Dereköy 60 

D'"kkA 
5 K u an Aydın Gazi bulvarı 63 

6 D arabayıt Menderes geçit gemisi Karahayıt 350 

7 G~llab~a Menderes geçit gemisi Dalama 291 
0 ısar Mende •t · · G"lb. 400 8 A res geçı gemısı o ısar 

teminat lira 
l/6/939 3115/941 iki sene 7,5 
Bir sene müddetle 105 

" " 4,5 
,, " 5 
,, " 27 
" " 22 
" " 30 rmutlu Mende •t . . A 1 70 res geçı gemısı rmut u 1 

9 Şahnalt Mende . . . " " res geçıt gemısı Şahnalı 300 ,, ,, 
14 

22,5 
İdarei hususiyeye ait k d . . 

at b t "b 1 d' yu arı a yazılı akaratın senelık ıcarları 20/4/939 tarihli perıembe günü sa-
on "Ş e ı a e e ılmek - ık v • • • tıil11 Vila t encüme k 1 uz.ere aç arttırmaga çıkarılmıştır. Fada malumat almak ıstıyenlerın her 

edecekte y_e d .. - 0 a emı_?e veya hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları, arttırmağa iştirak 
olunur rıo e sozu geçen gun ve saatta muvakkat teminatlarile daimi encümene müracaatları ilan 

. 2 6 13 16 1246 

RADYO 
PAZAR 2/4/1939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCiU 

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

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

20 Kw. 
12.30 Proğram 
12.35 Müzik (Kuçük orkerstra 

- Necip Aşkın) 
1 - Marti Ubl - Gringe bir 

daha gitmeliyim. Vals 2 - Wal· 
ter - Rüya - Keman solo ve or
kerstra için 3 - Hanschmann
Andalusia - İspanyol valsı. 4 -
Ganglbereer • Küçük flüt için 
konser parçası. 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve ~eteoroloji haberleri 
13.15 Müzik (Küçük orkestra 

1 

Şef: Necip Aşkın) devam. · 
5 - Thomsen - Dua. 6 -

Mainzer - Düğün töreni 7 -
Niemano - Vals - Boston 8 -
Kosnter - Hind ninnisi 9 - J • 
Strauss - Viyana ~rmanlarının 
efsanesi. 

13 50 Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ko· 

zan, Ruşen Kam. 
Okuyan : Semahat Ôzdenses. 
1 - Bayati peşrevi. 2 - Le

mi Uşşak şarkı - Seni arzu eder 
didelerim. 3 - Lemi - Uşşak 
şarkı Günler geçiyor. 4 Şükrü
Uşşak şarkı - Geçti muhabbet 
demi. 5 - S. Pınar - Beyati tar 
kı - Delisin deli gönlüm. 7 -
Uşıak şarkı- Girdim yarın bah
çesine. 7 - Saz ıeisi 

14,20 14.30 Konuşma (Kadın 
saatı - çocuk terbiyesine dair) 

17.30 Program, 
17.35 Müzik (Pazar çayı ·Pi). 
18.15 Konuşma (Çocuk saati) 
18.45 Mhzik ( Şen oda müzi-

ği - İbrahim Özgür ve ateş bö· 
cekleri ). 

19.15 Türk müziği ( Fasıl he
yeti ). Celal Tokses ye arka
daşları. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri. 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar: Reşat Erer, Vecibe 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar, 

Haluk Recai. 1 - O"man bey
Niha vend Peşrevi. 2 - M. Nu
rettin - Nihavent şarkı - Sensiz 
ey şuh. 3 - Rahmi bey Niha
vent şarkı Saçla- rına bağlanalı. 

4 - Sükrü Osman - Suzinak 
şarkı • Müptelayı derd olan. 5 
- Ahmed Rasim - Suzinak 
şarkı • Pek revadır. 6 - Refik 
F ersan - Mahur şarkı - Bir neşe 
yarat hasta gönül. 7 - Refik 
F ersan - Mahur şarkı - Hali ka
nı yan. 8 - Şerif İçli - Mahur 
şarkı - Alamam doğrusu desti 
emele, 9 - Şerif içli - Halk 
türküsü - Demirciler demir dö
ğer. 10 - Şerif içli - Muhayyer 
türkü - Kır oğlanın davarı, 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Müzik (Riyaseti Cum-

hur Bandosu - Şef : İhsan Knn
çer ). 1 - V. Buot - Okyanos 
( Marş ) 2 - Leo Delibes - Na
ila haletinden : çiçekler raksı 
( looermezzo ). 3 - H. Berlioz 
Roma karnavalı ( Uvertür). 4 
- P. Tscbaikowsky - 5 ioci aeo 

foniııııden .. Andaate cantabUeı 
Vals ( Alleiro moderato ) S -
J. Sibelius • Finlandia ( Tone 
Poem ). 

22.00 Anadolu ajaaıı (Spor 
lerviıi ), 

22.10 Müzik ( Cazband - Pi.) 
22.45-23 Son ajanı haberleri 

ve yarınki program. 
PAZARTESİ - 3/4/9~ 
12.30 Program. 
12.35 Türk mftziji • Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Kar19ık pro· 

gram - Pi.) 
18.30 Proğram 
18.35 Müzik ( Cazband-i>I. ) 
19.00 Konutma (Doktorun ıa• 

ati) 
19.15 Türk müziği (Halk tllr· 

küleri-Sadi Yaver Ataman) 
19.40 Türk müziği ( Kar191k 

proğram ) Hakkı Derman, Eıref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Üfler. 

20 00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsaıı (fiyat) 

20.15 Türk Müziği ( Tuna e .. 
debiyat gecesi) 

Orijinal Tuna ve Rumeli tllr· 
killeri. A - Mukaddeme. B -
Şiir. C - Müzik. :f.lıdbn ı.7• 
idare eden: Meıut Cemil Aakara 
radyosu küme heyeti (Koro) 

21.00 Memleket ..aa,at •J.#1· 
21.00 Koounşma. 
21.15 Esham, tahvillt, k•ın· 

biyo nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar. 
21.30 Folklor Halil Bedi ;y'6· 

netg~n. 

21.45 Müzik ( Oda miiziği -
Oboist: wüntsch, Oboist Orhan 
Barlas) (Kor Angle : Eftal Gtıa 
şray. Beethoven • Moıartın Doa 
Juan düo sü üzerine varyasyoa• 
lar. 

22.00 Müzik (Küçük orkeıtra 
ştf Necip Aşkın) 

1 - willy Ricbarta KllçGk ba• 
let suiti 2 - Hanna Löhr Bil· 

yük vals § - Karl Blume Qal 
kıyılarında. 4 - Kjaer - Se· 
renad. 5 - Gıernik • Gilzel 
sanatlar törnesi - UvertOr 6 -
Amadei - Saz çalan aıık aai· 
tinden - aşk rüyası 7 - Brua
selman3 - Şarkdan. 

23.00 Müzik (Cazband .. Pi.) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

ve yarınki orogram. 

ilin 
Aydın Vakıflar 
Müdülüğünden 

Vakıflar idar binaıı alında 
kain 17 /5 akar No.lu, berber 
Halilin boşalttığı dükkanın iha· 
le olunacak tarihten itiba~D 

31/5/940 icarı açık ar.tırtQıy,a 
konuldu. ihalesi 15/4/939 ~u-

martesi saat 10 da Aydın Vaipf
lar idaresinde yapılacaktır. Yıl· 
lık muhammen bedeli 72 lir-dır. 
Taliplerle fazla malumat almak 
isteyeolarin 660 kuruş mul'kkat 

temioatlarile birlikte Aydın ~·
kıflar idaresine mllracaatları 

2 5 9 (1249) 

imtiyaz aııhlbl .-e Uauam1 N,..Ppt 
Mlldllril : Etem Meadru 

Baaıldıjs yer 
C H P Baıımeri 
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HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumartesi 

" 

Saat 

2 - 3 

3 - 4 
4-S 

2-3 
3 - 4 

4-S 

5-6 

4 - s 

2-3 
3-4 

Doktor arkadaşımııın adı 

Doktor Fabrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları miltahusısı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları muta&aa11sı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Göı:açan 

(Göz hastalıkları mutaha11ısı) 

Doktor Mulısin 
(İç hastahkları mutaha111sı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(intani hastalıklar mutahasaısı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahassısı) 

Doktor Nafiz Yazgan ~ 
Doktor Halil Göıaydın ~ 

ili uı llil!iil ' ,j 

". ımlh QıQı~~·nlıAıtıı QıtımılımuDt~ıt ıılıı66~1tı 

Süleyman Gezer- Osman Sezginer ~ 

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

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

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

1215 

Qlmll~QPIDIP•'1J.... ....QA!ı~lll!nll ·• "'1"11~· 
. 

rpS .. ':·:&2~·T.·:;..2~.~~ttfJ 
! Doktor Şevket Kırbaş ~j 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve r:l 

: Muay::::::.:~~==~~:et m::::ı::~ı:: avukat ~I~ 
• B. ihsanın evine nakletmiştir. ~ 
• hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve • ! öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, !] 

. • kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilib icra [+] 

l 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- r+l 
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Aydın Belediye 
reisliğinden : 

1 - Aydın Belediyesi elekt
rik santralına ilaveten konulacak 
240-250 beygir takatında bir 
Motör ile Jeneratör Alternatör, 
tevzi Tablosu ve bunların tefer
ruatı ve montajları 22 Mayıs 
1939 Pazartesi günü saat 15 de 
Belediye daimi encümeninde 
ihale edilmek vzre yeniden ka
palı zarf usiilile Eksiltmeye ko
nmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen 
kıymeti 29360 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlar-
dır: 

A Fenni şartname 
B Keşifname 
C Eksiltme şartnamesi 
D Planlar 
4 - Arzu edenler bu evrakı 

Aydın belediyesinden görebilir
ler ve parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 2202 liralık muvakkat 
teminat makbuzlarını, 1939 se
nesine ait ticaret odası vesikası 

Aydın Vakıflar idare
sinden : 

Vakıflar idaresi muhafaza 
memurları için sekiz takım el
bise ve kasket yaptırılacaktır. 
Hepsinin muhammen bedeli 144 
liradır. Münakasa ihalesi 15/4/ 
939 cumartesi saat 10. da Ay
dın Vakıflar idaresinde yapıla
caktır. Taliplerin fazla malumat 
almak istiyenlerin yüzde 7,5 
muvakkat teminatlarile birlikte 
Vakıflar idaresine müracaatla"•· 

1 3 5 8 1245 
ve eksiltme tarihinden en çok 
bir hafta evvel Vilayet Nafia 
müdürlüğünden usulü dairesiude 
alınmış ehliyeti fenniye vesikası 
ile birlikte teklif mektuplarma 
lef etmeleri icap eder . 

6 - Tesisatın ikmal müddeti 
ihale tarihinden itibaren onbeş 
aydır. 

7- Teklif mektuplarının iha
le gün 've saatından bir saat 
evveline kadar Ayduı belediye 
reisliğine (makbuz mukabilinde) 
tevdii lazımdır. (Postada olacak 
geçikmeler kabul edilmez.) • , 

28 3 8 13 1235 

AYDIN SATI ı 49$ 

C. H. P. 
• 

BASIMEVI 
-----·- --':' t;;if 

Belediyelerimiz ~çin Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile
rine arzeyler. 


