
• 

4 ~ ~ 

1/// 
~ - ... 

'--------------~---:--~ 

iKiNCi YIL 
No : 499 

CUMA 
7 

Nisan 1939 

idare yeri 

Aydııı 

C. H. P, 

Baıımevi 

Sayqı : 100 Para P AZARTESIDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiY ASf HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para 
.,.._. __ 

Filistin konferansı j lngiltere • 
inkıtaa uğradı 

Polonya 
Filistinin mukadderatı hak· 

kında karar vermek il.zere Lon
drada içtima eden yuvarlak 
maıa konferansı inkıtaa uğradı. 
Maltim olduğu üzere, konferan· 
aa bir taraftan Filistin ve dün
ya yahudilerinin mümessilleri, 
diğer taraftan Filidin arapları 
ve milatakil ara p memleketleri
nin murahasları ile İngiliz hü
kümetini temsil eden murahhas· 
lar iftirak etmitti. Yuvarlak 
masa konferansı, ilk .zamanlarda 
lıakikatte ayrı iki konferansb: 
ara.p ve ingili.z morabhaıları 
ayn.- yahudi ve İngiliz murah
haaları da ayrı içtimalar aktedi
yorlardı. Bu müzakelerde ingi
lız murahhasları yaliadi ve arap 
görUımelerini telif etmek vazi
fesini Üzerlerine almıılardı. Fa
kat ilk gfinden hu iki görüşün 
telifi mlimkiln olmdıgı anlaşıldı. 
lbtilif Gç uokta ftzerinde top
laomııtı: 

1 - Araplar Filiıtinin istik· 
lalini ve İgniltereye Irak gibi 
bir muahede ile bağlanmasını 
istediler. \' abudiler mandanın 

devamında ısrar ettiler. 
2 - Araplar Filistinde Ya· 

budilere toprak satımamasını 
istediler. Yahudiler, toprak sa· 
tılmasının · tesriinde ısrar ettiler. 

3 - Araplar Y abudi muha
ceretine nihayet virilmesini iste
diler. Yahudiler ise, muhaceret 
üzerine konulan bütün kayıtla
nn kaldmlmasını istediler. 

Uzun müzakerelerden sonra 
bu iki görüşün telif edilmiyece
ii anlaşılınca, lnıiltere müzake· 
relere zemin olmak üzere, bir 
teklif ileri sürdü. Bu -:eklife 
g6re İugiltere Filistine istiklil 
Yermeyi prenıip itibariyle kabul 
ediyordu. Araplar bu tekliften . 
nıemnun kaldılar. Yahudiler 
protesto ettiler. Fakat bir müd· 
det ıonra İngıliz teklifinin gö
riindüğü derecede Araplara mü
sait olmadığı anlaşıldı. Çünkü 
İngiltere Filistine istiklal ver
meği prenaip itibariyie kabul 
etmekle beraber, bu istiklali 
ile zaman vereceğini tayinden 
çekindi. Araplar ısrar edince, 
lngiltere: " İki unsur arasındaki 
lllilnasebetlerin müsait olduğu 
bir zamanda,, diyerek, baştan 
•avına bir cevap verdi. Bu şart
lar arasında Araplar da lngil
terenin teklifini bir müzakere 
Zemini olarak bile kabul etme
diler. Esasen yabudiler istiklal 
prensibine muhalif oldukların
dan onlar da lngiliz teklifini 
kabul etmemiılerdi. Konferans 
bunun iberine inkıtaa uğ'ra
mıştır. 

Filistin meselesinin bundan 
sonraki safhası ne olacak ? Bu 
esasen lngiltere tarafından yu~ 
varlak maaa konferansı içtima 
etmezden evvel bildirilmişti : İn
giltere, Filistin meselesinin halli 
için bulacağı bir form\ilü tatbik 
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Karşılıklı yardım anlaşması pek 
yakında imza edilecek 

Londra 6 - Selibiyettar İngi
liz mahfilinden söylendiğine gö· 

re; İngiltere ile Polooya ari!
sında karşılıklı bir yardım an· 
laşması yakında imza edilecek
tir. 

•• 

Yine bu mahfillerde Polonya, 

Romanya ve Sovyetlerin iştira· 
kiyle bir anlaşma yapılması güç' 

olacağı, zira Pelonya Sovyetler 
birligiyle bağlanmak istemedi· 
ğinden bahsedilmektedir. a.a. 

Filistin tedhişçilerinin ilk 
reisi tekrar faaliyette 

Amman 6 - Bir Arap men
ba1ndan alınan habere göre; ilk 
Filistin isyanına tedhişçilerin 
reisi olarak iştirak eden bilaba
ra İraka iltica etmiş olan Fevzi 
Kabakçı Bağdattan on sekiz 
arkadaıiyle ayrılmağa mecbur 
olmuştur. 

• 

Fevzi Kabakçı petrol borula
rını ber bava ederek Maverayi 

şeriaya girmiş \'e Elcin yakının
da faaliyete başl~mışhr. 

Fevzi Kabakcının asilerin reisi 
ilan edildiği rivayet edilmekte· 
dir. a.a. 

· Romanıa 
İngiltere ye Karadenizde bir 

verecek •• •• us mu 
Londra 6 - Bükeşten alına'n haberlere göre Romanya hi\ku

meti Romanyanın mülki tamamıyeti teahhüt edildiği bkdirde 
İngiltereye Karadeniz bir deniz üssü vermeğe hazırdır. a.a. 

Yeni Suriye 

Kabinesini Nasuhi Buhara 1 

teşkil etti 
Şam 6 - Yirmi üç günlük 

bir kabine buhranından sonra 

yeni Suriye kabinesi Nasuhi 

Buharanın riyasetinde teşekkül 
etmiştir. 

Başvekil milli müdafaa neza-

Beykoz 
Sporcuları Ankraya 

çağrıldılar 
Ankara 6 - Gençler birliği 

İstdnbulun Beykoz ve Kurtuş 
takımlarım iki maç yspmak için 

Ankare'tya davet etmiştir. Maç
lar pazar gilnü yapılacaktır. 

a.a 
...... 1 "cı cc-• 

retini de deruhte e'miştir a.a. · 
·an~u. ,Orta okulumuz bir 

Alman propagan- !müsamere verecek 
da nazırı Mısırda 

Kahire 6 - Alman propa
ganda nazırı Göbles Radostan 
tayyare ile buraya gelmiştir. 

a.a, 

edecektir. İngilizler, yuvarlak 
masa konferansını, iki unsur 
arasında bir anlaşma temininin 
mümkün olup olmadığını araş· 
tırmak için içtimaa çağırmıştı. 
Böyle bir anlaşma temin edil
mediği takdirde de Filistin için 
kendi bir hal şekli bulacakh. 
İngiltere, yuvarlak masa kon
feransında arapları ve yabudi
leri anlaştırmıya çalışmış; mu
vaffak olamamıştır. Aynı za
manda iki unsur arasında bir 
anlaşmıya varmanın mümkün 
olmadığım bütün dünyaya gös
termiş oluyor. İngiltere, şimdi 
Filistin işini kendi bildiği gibi 
halletmekte kendisini haklı gör
mektedir.~ • 

Şehrimiz orta okul talebele
rinin 8 nisan cumartesi günü 
Halkevimizde bir müsamere ve· 
receği ve ( Mavi Yıldwım ) pi· 
yesini temsil edeceği haber 
alınmıştır. 

İmparatorluk için müzmin bir 
dert halini alan bu m.eselenin 
halli için henüz bir formül bu
lunmuş değildir. Fakat İngiliz 
hükumetinin bununla meşgul 
olduğu bildiriliyor. Diğer taraf· 
tan müzakerelerin inkitaa uğra
ması üzerine. Filistindeki arap 
• Yahudi boğuşması büsbütün 
şiddetlenmiştir Arap memleLet
lerinde İngilterenin bu tavik 
siyasetine karşı bir iğbirar u- . 
yanmıştır. Almanya ile İtalya da 
İngilteroin nam ve hesabına bu 
vaziyeti istismar etmektedirler. 
Bu şartlar altında İngiltere, Fi· 
listin meselesi için acil hal şek
li bulmıya mecburdur. 

A. Şükrü Esmer 

B. RUZVELT 
Türkiye-Amerikan ticaret muahedesi 
hakkında bir beyanname imzaladı 

Vaşington 6 - Amerika Cumhurreiıi B. Ru.zvelt Ankarda imza 
edilmiş olan Türkiye - Amerika Arasında mütekabiliyet esasına 
mfistenit ticaret muahedesinin meriyete girdiği hakkında bir 
beyanname imzalamıştır. 

Mısır kabinesi istifa etti 
Yeni kabineyi 

kurması 
Mahir paşanın 
muhtemel 

Kahire 6 - Royter ajansı muhabirinden: 
Mısır Batvekili Ali Mahmut paşa istifasını krale vermiştir. 
Siyasi mebafilde epey zamandan beri rehatsız olan Mahmud 

paşanın istifası bekleniyordu. 
Zannedildiğine göre yeni kabineyi Ali Mahir paşa kuracaktır. .. 

Germencik nahiyesinin 
Neşetiye köyünde 

. ' . ·' •, 

Ronıalılkr devrine ait laht bulundu 
" Laht yerinde,, arkaL'aşıml:.-ı.1 _ya,1tığı tahkikat 
neticesini 11e görüşlerini aşağı1·a ta/ sildtile 
yazıyoruz. n 

Arkadaşımız tetkikatı netice
sini şöyle anlatıyor: 

Bahçe sahibi Mehmet Çetın 
Nisanın üçüncü günü bahçesi!l
de çift sürerk:en sabanına bir 
taş çarpmış. 

Taşı çıkarmak için etrafını 
eşmeğe başlamış, Fakat bunun 
büyük bir taş olduğunu g&rünce 
kazmaya devam etmiş nihayet 
1,17 metre eninde 2,40 metre 
uzunluğunda çatı şeklinde ve 
köşeleri sivri döğmelerle süslii 
bi~ lahit kapağı bulmuş. 

Mehmet Çetin düo yanına al· 
dığı diğer arkadaşlariyle labdın 
etrafını kazmağa devam etmiı 
fakat lahdın etrafı horasan 
duvarla çevrilmiş olduğundan 
müşkilitla 60 santim kadar aça· 
bilmişlerdir. Lı hit bir metre de· 
rinliğindedir. 

· Mebmed Çetin lahdın kapa· 
ğını aç mı ya çalışmış fakat ka
pak esas sandukaya yivle kenetli 

ı oJdrı~;undar. cenup t~rafından 
he, &&-.ıtirJetre derinlik ve 25 
santimetre bir rnhne açarak 
1'apağı kaldırarak 25 santimetre 
kaydırarak içina girmiştir. 

Öğrenildiğine göre iskelet 
kurşun mahfazaya sarılmış ve 
ayrıca ıiyah serviden bir tabut 
içinde !abide yerleıtirilmiıse de 
mururu zamanla tabut parçalan
mış siyah servi tahta parçaları 
kalmıştır. 

Lahidin baş tarafında içeri
ıi yanmış insan kemiğiyle dolu 
Bakır Sebu şamdan ayak ucun
da de iki bakır tabak bulun· 
muştur. 

Mehm t Çetin kurıun mahfaza
yı parçalamış kafa tasını ve 
kemikleri dağıtmışbr. Kadidin 
üzerinde siğar kağıdı inceliğin
de altın varak varmış. Fakat 
bunu kalay varak sanarak at· 
mışlardır. 

Sonu 2 inci sayfada 

BugünkÜ--hava · Jİlyönk~rul toplandı 
Vaziyeti Parti~iz Ilyönkurulu ~ün ~ali 

ve partı başkanı Ôzdemır Gun-
Yurdumuz Suriye üzerindeki v f al k 

alçak tazyikin tesiri altında ol· dayın başkanlıgında ha t 1 top· 
duğundan bugün havanın doğu lantısını yapmıştır. 
ve cenup doğusu ile akdenizde -~ 
ve kısmen orta Anadoluda çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı, Ege
nin cenubunda açık ve diğer 
bölgelerde geçeceği, rüzgarların 
doğuda şarktan, diğer bölgeler
de umumiyetle şimalden orta 
kuvvette eseceği tahmin edil
mektedir. 

-~-

Fransa cumhur reisliğine 
yine B. Löbron seçildi 

Paris 6 (A.A.) - B. Löbron 
yeniden Fransa cumhurreisliği· 
ne intihap edilmiştir . 

Halk hatipleri 
toplandı 

Partimiz halk hatipleri dün 
parti binasında vali ve parti 
başkanımız sayın ô. Gnndayın 
başkanlığında toplanmı§lardır. 

Bu toplantıda parti merke · 
zinden gelen mektuplar bizzat 
valimiz tarafından verilmiş ve 
kendileriyle konuşma yapılmıştır. 
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ir tavzih On dokuzuncu asır harplerinin sonuncusu 

Gelibolu Harbi Aydın gazetesi yazı işleri 
müdürlüğüne 

Kıymetli gazetenizin 5 Nisan 
939 tarih ve 497 numaralı nüs· 
hasının üçüncü sahifesinde (şid· 
detli yt1ğmurlar pamuk ziraatini 
geciktirdi) başlıklı yazıyı oku· 

Yazan: Dougla• }t1,,old 
Edebiyatla meşgul tanınmıı bir aileden olan Douglu Jerrold, 
bugün, Büyük Britanya'da ıağ cenah zitmreye mensuptur. 
Harp esnasında Geliboluda ve Franaada krallık deniz fırka· 

yunca hayret ettik. 
f mzası olmadığından kimin 

tarafınden yazıldığı anlaşılamı· 

yan bu yazının, ilimiz pamukcu· 
larının heveslerini kırması ihti· 
mali dolayisiyle keyfiyet tavzih 

ıında hizmette bulundu, daha aonra Çanakkale harbinin ta .. 
rihini yazdı, gazetecilikte çok meıhur olmasma ~aimu o 
bu~u dinlenme zamanında ele ~ldıfı bir meşguliyet ol..:ak 
tarıf eder, romanları arasında Avrupa &zerinde fırtına 
bir çok yabancı dillere tercüme edilmiı ve fevkalide bi; 
piyese esas teşkil etmiştir. 

ohm ur. Gelibolu yarımadası üzerine I 
son mermilerin ateş edildi- I 

Çine çayı ve Mendres nehiri-

Harbın neticesi üzerine müea· 
sir olan askeri tedbirler biz in-

nin taşmaları, buğday, bakla ği zamandanberi aradan yalDız 
yirmi iki sene geçtig~ ini düşün- 1 

vesaire gibi kıslık ekinlere az 1 

gil tere de Miralay Mustafa Ke· 
mal Beyin harp dehasına bam· 

çok zarar vermiş İ!e de alehl- mek gariptir. Fransadaki harp 1• 

mum vaz1rklar ve biJhassa pa- çok daha yakın gibi görünüyor, 
letmeği severiz, Bu zatın 9 ve 
10 ağstosta Suvladadi enerjik 

muk zirnnti için çok faydalı ol· çünkü son saflarında yeni si-
muştur. lablar ve yeni usul ile döğü-

Bu kıs sonlarında oldukça şülmüştü. Geliboluda ise her 
milsait giden havalardan istifa- şey eski tarzda yapılmııtı. Tank 
de edilerek sürülmüş olan pa· yok, motörlü nakliye yok, gaz 
nıuk hrlalarına bu bşkınların yok, hemen hemen tayyare yok, 
bıratıldarı trressübat (mil) top- ve her haldC: hiç bir tarafın 
rağm inb~t kuvvetini artırmak tayyaresi de yorgun Anadolu, 
surt>tile adeta vü.hre vazifesini İngiliz, fransız veya Avustralya 
görmüş olacağından bu gibi piyadesi üzerine makineli tüfek 
tarlal~rda derhal ot ta bitmive- ateşi l açacak veya bir bomba 
ceği gibi kolay tava geleceği düşürecek kadar nezaketsiz de· 
de tabiidir. Onun için taşkının 
pamuk tarlaları için zararı de- ğil. Bir kaç ağır topçu, söylen-
ğil faydası muhakkaktır. diğine göre, Avusturyadan geli-

Halen taşkından eser kalma- şine kadar, biz de yegane ni· 
dığı gibi yalnız mahdut mikdar· ıanesi, birkaç motosikletten iba-
daki münhat arazide ve bilhassa retti. 
çukurlarda kalmış olan su bir· Bu faraziye de, sanki türk 
kintilerinin pamuk ekimini bir duşmanlarımızın, ağır toplar 
ay geciktirmesi, katiyen mevzuu getirerek bizi istirahatgihımu:· 
babsolamaz. da bombarduman edecek kadar 
Kıştan sürülmemicı olan tarla- k b b" h k b v a a ır are ette ulunamı, 

ların ise otlandıkları pek tabii yacaklarını hissetmişiz gibi bir 
olduğndan mevsim itibarile gün- mana var. Umumi manzara es-
den güne büyüyen otların, tar
lanın t:ıvını gecireceği ve bin· ki moda idi; tıpkı yeni gravür· 
netice sürmek içinde bir çok lerin Kırım barbını tasvir etti-
masraf ve külfete sebep olacağı ği gibi; yalnız~ Geliboluda ingi· 
varid ise de bu gibi az mik- lizlerle türkler ayrı tarafta idi-
dardaki tarlaların umumi rekol· ler. Fakat ayrı taraflar da idiy-
te üzerine tesir yapmıyacağı da ıek de biribirimize bundan da-
muhakkaktır. ha yakın, ve harp günleri müs-

Kemiyet ve kevfiyeti üzerin· tesna. daha dost olamazdık 
hülıumetimizin pek büyük bas· S ' • 

1 
arp ve geçilmez Kerevizdere-

sasıyet e uğraştığı ve en büyü- k 
ğümiizün (Beyaz altın) namını nio i i taraflarında fransızlarla 

harekatı belki harpte nihai ne
tice ilzeriıı e amil olmuıtur. E 
ğer mağlubiyete katlanacak i
sek hiç olmazıa bu, bilyük bir 
adamın eliyle olıun. Bununla 
beraber Gelibolu lıarbını aillh· 

tan ziyade askerin ıavap, ko
lay şeref temin eden bir harp 
her iki tarafında zorluklarla 
mücadelesi olarak telikki etme· 

i
l yi tercih ederiz. 

- Sonu var -
---

Kızılay 
Kurumunun bir teşekkürü 

l Kızılay merkezi baıkanlığın· 

ı 
dan gazetemize gönderilen bir 
mektupta: 

1

4 Kocasının iskat para•ı olarak 
Kızılay kurumuna 700 kuruı 
teberriide bulunan Germenci· 
ğin Türanlar 1'öylindeo Ôlü lb-
rahim karııı Meryem Si&erle, 
yine aynı kCSyden allı Ayıenin 
iıkat parası olarak 400 kurut 
teberrü eden Hatice Mercana, 
Bundan "'baıka Çinede Ôdemitli 
Yakubun bayn olarak 2000 ku-
ruş teberrü eden Çineli Süley
man Gilrdenize Kızılay Merke.ıi 
başkanlığınca teıekknr edilmek
tedir. 

pamuk mahf;iilümüzün seden se· türkler aylarca karşı karşıya 
neye inkişaf etmekte olduğu durdvlar, Suvlada son teırinin H Jk 
hepimizin sevinçle gör.düğü bir kar fırtınaları içinde her iki ta- a evi 
·hakikattır. . raftaki siperler sel altında ka- B k ) d 

1938 sonbaharından bu gü- lıp donduğu zaman her iki ta- aş an ığın an 
ne kndar bölgemize ceman rafın garnizonları karşılıklı an- Halkevimizde açılmıı olan 
(672,2) milimetre yağmur yağ· laşma ile siperlerden dışarı çık· kursta nakıt ve dikit derslerine 
dığı tesbit edilmiştir ki bu ya· tılar, her iki tarafta tiddetli baılanmıştır. Kurs, istekli ba· 
ğış vaziyeti, pamuk ekimi için soğukta, kendi politikacıları ta· yanlanmıza açıkbr. Talebe key-
normal olduğu gibi iyi işlenmiş rafından bulunan· duşmandan dına her gUn devam edilmek· 
topra tarda idhar edilen yağ· daha mühlik bir duşman bul· tedir. 
mur sularının bilumum nebata- dular. Kaydını istiyenler Halkevi 
tın bol mahsul v~m~nep~ ~~~~~~~~-------b~ü~r~o;~;n;a~m;il;r~a~c;a;a~t~e~~~e;H;d:~:~:r~. 
dım edeceği tabiidir. 

İlimizin başlıca ihracat mah
sullerinin birisi olan Pamukların 
ekimi için bu yıl hiç bir gayri 
tabiilik olm mışbr. 

ilimizde her sene pamuk eki· 
mi nisan ayı nihayetinde başla
haziranın haftasına kadar de
vam ettiğine göre bu yıl da tam 
mevs'minde ekimlere başlan
masına şimdilik hiçbir mini 
yoktur. 

Ameli ve teknik bilgileri ih
tiva etmesi lazımgelen yazıların 
salahiyet sahibi alakadarlara 
berkesin kendi bilgi ve ihtisası 
aşmaması memleket için daha 
faydalı olur kanaatindeyim. 

Hüla a pamuk ekimine ait 
şimdilik hiç bir korku ve endişe 
olmadığına göre ( bu yıl pamuk 
ekimi vaktinden bir ay sonra 
başlıyacak ) diyen muharririn 
endişesi vnrsa şahsına münha
sır kalacaktır. 

8- 4 · 939 Cumartesi günü Orta okul 
talebeleri tarafından saat 20,30 da 

Halkevi salonunda verilecek 

MÜSAMERE PROGRAMI -1 - İstiklal Marıı 
2 - Ônsöz 

-
3 - Gençlik Marşı 

-
4 - Mavi yıldırım 1. inci perde 

5 - Mandolin konseri 

6 - Monoloğ 

7 - Mavi yıldınm il. nci perde 

8 - Keman ve Mandolinle şon 

9 - Şiir 

10 - Mavi yıldırım 111.ncü perde 

11 - Zeybekler C Kızlar ) 

12 - On yıl Martı 

• 

IATI a CH 

Germencik öaliiyesinin 
Neşetiye köyünde 

Romalılar devrine .. ait laht bulundu 
Bq tarafı birinci •ahlfede 

Mehmed Çetin dftn akıam 
k6ye aiderek hadiseden muh· 
tarı " haberdar etmif, muhtar 
aandukayı köy bekçilerile mu• 
haf aza altına aldırarak bir za
bıt yapmış ve Germencik nahi
ye mildürlüğüne haber vermiş· 
tir. Nahiye müdilrü de keyfiyeti 
viliyet makamına arzetmiştir. 

Libdin dört tarafı kabartma 
erkek ve kadın resimleri, O.ıilm 
incir ve palamut kuzu ve yap
raklarile ıiislenmittir. 

Bu kabartmalann ve içinden 
çıkan bakır şamdan ve sairede 
lahdin lyonyen tarzı tezyin ve 
Greko - Romen tipi oldutu anla· 
ıılmaktadır. 

İci kemik dolu tabutun kai
desi çürümüı olduğundan kal· 
dırılınca kopmuştur. 

Keyfiyet heyetçe bir zabıtla 

teıbit edilerek bulunan dört par· 
ça 104 gram ağırhğ'ında altun 
vraklarle kafa tasından ve kur· 
ıun mabfazadan birer parça 
ve:bakır g6ğüm ve tabaklarla 
ıaplan Aydına getirilmiıtir. 

Kazı esnasında labidin ıimal 
tarafındaki iki kabartmadan 

birinin burnu birinin de kolu 
ıedelenmiıtir, 

Nabiye müdürlüğü tarafından 
tahkikata devam edilmekte ol
duju jibi, heyetçe kapak ka· 
patbrılmıı ve labid mubafaıa 
altına ahnmııtır. 

Germencikliler dün kamyon 
ve hayvanlarla sabahtan alqa• 
ma kadar labid yarine fiderek 
çıkan eserleri ıeyretmiflerdir. 

•••• t 

Germencikte 
Meydana çıkan lahit 

münasebetiyle 
Dilnkn ailıhamaıda :G..,..

cikte kıymetli bir llhit balunclu
ğunu yazmıştık. Bu mGauebetle 
diln, arkadatımız Hikm•t Şl
lenden {Gllncilden) ıu melmalMa 
aldık: 

(Aydının dünkü nn.haııada 
Germencikte meydana ~ıkaa 
libit için Romalılar ve1a Bizaoı 
devrine ait oldutu tabmia edi
len ) denilmektedir. 

Lalatın Greko • Romen dedi
ğimiz kliaik devre ait olduju 
muhakkaktır. Bu 1Uretle h•libiai 
rica ederim~ 

lngilterenin inşa ettiği en asil gemi 

Queen 
. 

TRANS 
Eliıabetb 

ATLANTIGI -
- Dünkü sagıdan defJam -

Geminin iki ayrı makine da
iresi olacak ve 16 turbin ma· 
kineaine lizım olan itim 12 adet 
yiikıek tazyikli au borusu ka
zanından temine dilecektir. Dün
yanın bu en biiyük gemi ka
zanları 71.000 boruyu ihtiva 
etmektedir. 

Kabina, yani birinci turist, 
yani ikinci ve bir de üçüncü 
ıınıf yolcuları için 29 tane u· 
mumi aalon bulunacak ve bun· 
ların ekserisi son sistem ıoğuk 
ve sıcak bava tertibatını haiz 
olacaktır. 

Birinci sınıf yolcuları için "ge· 
zinti gOverteü ,, inde hususi 
tertibatı havi bir tiyatro bulu
nacaktır. Hususi daireler ve yatak 
odaları dört kat güverteye 
taksim edilecek ve hemen he· 
men hepıine merbut birer husu
ıi banyo bulunacaktır. Ayrıca 
g6vertelerden biri '"lokanta ğü· 
vertesi,, tesmiye edilecek ve 
burada her üç ıınıfın ayn ay
rı lokantalan ile genif mutfak
ları, ıerriı daireleri ve kilerle· 
ri bufonacakbr. 

Modern beden terbiyesi için her 
türlü imkanlar derin tetkik 

neticesi olarak Queen Elizabeth' 
de ihzar edilmif olacaktır. Bi· 
rinci ıınıf yulcuları için jimnaı• 
tikhane, güverte tenis kurtları, 
yüzme havuzu, alaturka ve elek· 
trik şuah hamamlar olduğu gi
bi turiıt sınıfı için de ayrı bir 
jimnaıtikbane ve y6zme havuzu 
bulunacaktır. Üçüncü sınıf yol
cuları da kendileri için ayrılmıı 
olan bir ilçlincil jimnaıtikbaae-

Yazan : Sir Percg E. Bot•• 

den istifade edebileceklerdir. 
Spor giiverteıi ile:· terub p 
vertelerden maada gemini• ar
ka tarafında açık bava oyaala
rı için genit uhalar bul••· 
caktır. 

Bu b&ylk ge~iain İDf•llt ••· 
dece lngiliz deniz · i ... iye ml
hendisleriyle bahri mimara.anın 
deha eseri değil, ayın zamuda 
bOrolarda, at&lyelerde ve biuat 
gemi nzerinde çalıfaa Walerce 
insanın zaferidir. Bu çelikten 
mamul kudret ıaheseri oDlann 
mahir ellerinde yoinılm~tur. 

Geminin dahili akaamlDlll İD· 
ıaıiyJe geçecek olan laimliz· 
deki aylar zarfında mimar ile 
teıyinatçı elele vererek i111aat 
mühendilioin ıaııabnı itmame 
çahıacaktır. Bu son bapmyı 
da elde etmek için, gemiaia 

illfa edilmekte olduğu tenane
den mada bütün ingiliz tehir· 
lerini ve köylerini ve batti de· 
niz aıın yurtlarlDI faaliyete 
geçirecek bir İf silsilui bqby•· 
caktır. 

Hatti 1940 da " Queen Eli· 
zabeth,, "Queen Mary,, ile bir
likte ıimali Atlantik elupres 
senıame baıladıktan IODra da· 
hi bu iı durmıyaakbr. 2.300 
yolcunun üç muhtelif otelde 
istirahatini temin edecek olan 
1,200 mür~ttebatlı bu ı~i ıe· 
lecek sene aeferlerine baılacbk
tan sonra eıki dOaya ile yeni 
dünya araıındaki ~ıtluiu ar
tırmak vazifellİDi ifa edecek ve 
lngiliz ticaret bahriyeaiaia pe
restifini bir kat dala• arttır•· 
caktır. 
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Tereeme eden: M. Nedim Müren 
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Abfaduun bayatlanm tama• 

lllen dentirecek olan o muaz
ıam tua•Ylle Aapatun haya
tında bafladı : 1640 ta Bllyllk 
Elekt6r olarak tanınan Friedrich 
William babaııaı iıtihlif etmiı· 
ti. Bu adam, kDçllk bir Ger
men prenlliğini Modern AY
rupada en kudretli bir aı· 
kerl monarıi haline getirecek 
olan yeni bir hükumet ıeklinin 
temelleriııi kuran adamdır. Fri
eclricb William eYvell impara· 
tora kendini tanıtmakla ite baı· 
lada. Polonyalılarla harbetti ve 
Polo117a .,kırahnı""' ıarkl Pruıyayı 
kendiıhae teslime mecbur kıl
dı ; lıveçlileri memleketten 
kovdu. Eo m6him olarak 
da kendi hakimiyeti altında bu 
luaan mmtakalan zapt6 rapte 
ıokta. Der linin refah temelleri· 
ili kurdu. idareyi teıkilltlandır
dı. Ve koçak fakat çok kabili
yetli bir aıkeri kuvvet edindi. 
Elekt&rlla bD,Uyea kudreti, re· 
Dit mlkyaıta, aıUzadeleriıı za. 
ranna olmuıtu. Filhakika onlar· 
dan, e••elce i•tif ade ettikleri 
bir çok İ•tiyular geri alındı. 
Friedrich \Villiamıa batlamıt 
oldup bu ifi, sonradan kral 
Unvanını alan kllçük oğlu ile, 
Pruıya idare ıiıtemini kuran ve 
hilyGk F reclricbia lnallandığı mn
ke:maıel orduyu yaratan bilyOk 
oğlu devam ettirdiler. 

Ku\'Yetli, teıkilltlanmış .bir 
IDODUfUaİD b&ylmui aıa1et il• 

aıfının •azi;etini muhakkak de
iiftirecekti. Cenaptaki germen 

· baronları lordlana kontrollannı 
Jıkabllmitlerdi. Ozerlerinde çok 
Ulakta bulunan bir imperatorun 
mlphem bir kontrolundan baı
ka bir otorite yoktu ve kOçllk 
de•letciklerini aşağı yukarı kra 
li bir İltikllliyetle idare ediyor-
lardı. Kendilerine mahauı ka
nuna.n. paraları ve orduları 
•ardı, Şimalde Meckleaburg, 
liolatein ve Hanover asılzadele· 
ri hakim bir ıanıf tqkil etmit· 
ler • hemen hemen devletin bü· 
tGn idareaini ellerinde bulundu· 
ruyorlardı. Arazileri Praıya 
krallarının hakimiyet imıntaka
~rı i~inde bulunan baronlar iıe 
. endderirıi daha kuvvetli bir 
ırade ve kudretle kutı kartı· r; bulunca iıtiklillerini kaybet· 

....,, er, fakat kaybettiklerinden 

..................................... 

çok fazlasını da kazandılar. 
Kurulmuş olan devletin temel· 
lerini bunlar teşkil ediyorlardı. 

Bundan bCSyle askeri mertlik
lerini maksatsız mllcadelelerde 
veya ücretli hizmetlerde israf 
etmiyeceklerdi. Prusyl\ ordu ve 
idaresinde ihtiraslarını tatmin 
için geniş sabalar vardı. Büyük 
Fredrichin zaferleri Prusyayı 
bir Avrupa kudreti derecesine 
yOkıeltirken Brandenburg aıı
zadeleri bntnn teba içinde en 
bOyOk sadakatı göstererek hiz· 
met etmiılerdi. Bunlar, nihayet 
kendi aralarında sıkı bir kast 
meydana getirdiler. nadiren 
memleketlerinden dışan çıkıyor-
lar, ve cenubi Almımyada · pek 
az tanınıyorlardı. Mensup ol
duklan sınıf dışından nadiren 
evlenirlerdi. Başlıca zevkleri 
avlanmak ve yegine meşguli· 
yetleride harp etmekti. Hiç bir 
kral idaresi altında bu kadar 
temiz bir asker ırkına sahip 
olmamııtar. Fredrickin ordusuna 
kamanda eden, muharebelerini 
kazanan onlardı. Mamafih Prus 
yanın haşmeti onlara çok pa
halıya mal olmuştu. Yalnız Kle-

iıte ailesinden, yQdi sene har
binde muharebe meydanlarında 
64 kişi ıelıit düşmOıtür. 

Kendileri de gayet iyi anla
mıılardı ki kurulmasında yar-
dım ettikleri ve kanlariyle kur· 
duklan bu devlet kendilerinin-
di. Pruıyalı olmuşlarsa Branden 
burgluluktan da çıkmamışlardı. 

Krallarına olan ıadakatleri aı
la ıaşmamıştı. Zira biliyorlardı 
ki kral kendilerine olduğu ka • 
dar biç bir teba ya yakın değil
di. Krallan taç giymek için 
uzaklarda bulunan Königıberge 
gidebilirdi fakat onun evi yine 
kendilerininkinin arasında bulu· 
nuyordu. Harp taliiyle başka 
eyaletler zaptolunabilir ve bat· 
ta bir çokları da kaybedilebi
lirdi. fakat tek Hohenzollern 
yaşadıkça Marklıları terkede • 
mezdi. 

<Z 

lıte Germen milletinin taşıdı· 
ğı ve çok karekteristik olan 
bu mahalli, haşin vatanperver· 
lik siyasi tefevvukun en emin 
temelini teşkil eder. 

Devamı yarın ............ ,., .... ,., ..... 
Türkçe - Fransızca - lngiıizce - Almanca 

dilleri üzerine 

Resimle büyük lôgat 
12 luıat kitabı bir arada 

HABER ıaıateıi memleket kültürüne bir hizmet olmak üzere 

11 mayıs 1939 
Tarihinden itibaren her gün HABER gazetesi içinde for· 

ma forma bu kıymetli eaerin neırine baılıyor. 
Eıer hakkında fada tafıilit almak iatiyenlcr 

" lıtanbulda HABER gazetesi idarehanesi ,, adresine bir 
kartla mllracaat edebilirler. 4 7 1248 

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

AYDIN 

1 RADYO] 
CUMA - 7/4/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık Pro· 

~ram - Pi.) 
17.30 Konuşma ( İnkilip tari-

hi dersleri-Halkevinden naklen) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Neşeli müzik-Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (Fasıl be· 

yeti.) Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
di Tokay. Basri Üfler. Okuyan: 
Celal Tokseı. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Eşref Kadri, Kemal Ni-
yazi Seyhan, Cevdet Ç.-ğla. 
Okuyanlar : Necmi Rıza Ahıı· 
kan ve Radife Neydik. 1 -
Nihavent peşrevi. 2 - İsmail 
Hakkı - Nihavent yürük semai· 
Feryadile yadeylerken. 

3 - Hacı Arif beyin - Niha· 
vent şarkı - Şarap iç gülfeminde 
4 - Rahmi beyin • Nihavent 
şarkı - Süzüp süzüpte ey mel~k. 
5 - Fahire F ersan .. Taksim. 
6 - Nihavent şarkı - Söyle ne· 
dir baisi ahın. 7 - Nihavent 
şarkı - Bakmıyor çeşmi ıiyah. 
8 - Refik Fersan - Hüseyni 
şarkı - Bir bokııı birleşerek. 
9 - Sadettin Kaynak - Muhay
yer farkı - Batan gün kana ben• 
ziyor. 10 - Halk türküsil - Ay 
doğdu batmadı mı. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi) 
21.15 Esham, tahvilit, kam

biyo - nukut borsası ( fiyat ) 
21.25 Neşeli plaklar ~ R. 
21.30 Müzik ( Senfonik plik· 

lar) 
22.30 Müzik ( Melodiler • Pi. ) 
23.00 Müzik ( Cazband • Pi. ) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

Açık teşekkür 
3 yıldır müptela olduğum, 

mütemadi uğraşma ve mütead
dit doktorlara müracaatıma 
reğmen her taraf edemediğim 
mide rahatsızlığımı büyük· itina 
ve derin bazakatlerile buıusi 
muayene hanelerinde tedavi 
edip bana yep yeni bir hayat 
bahşeden İzmir askeri hastane· 
si dahiliye mütehassısı binbaşı 

B. Zekai İbrahim tarakçıya ga
zetenizle açık teşekkürlerimin 
iblağını dilerim. 

Aydın Navman muavini 
1258 Mustafa Erçin 

lıan 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tümen kıtaaboı ihtiyacı 
için binek hayTam satın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 
elverişli hayvanı olan ve satma
ğa istekli bulunanların Nisan939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi giinler saat 9 - 12 
arasında alay Satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Aydın icra memurlu· 
ğundan 

939/589 
Alacaklı : Aydında mütekait 

yüzbaşı Şevket Ôzcanlı. 
Borçlu : Karapınardan Şakir 

oğlu Mustafa. 
Satılan gayri menkul. Tapu· 

nun mart 939 tarih ve 2 numa· 
raıında kayıtlı ortaklar çarşı 

içinde ve tapuca bir dükkin 
olarak müseccel olup halen iki 
dükkAn olarak tasarruf edilen 
zemini beton ve kirgir olarak , 
inşa edilmiş 73 metre murabba· 
ında dllkkiodır. 

Hududu : Doğusu Mustafa 
Öncel ve Sait Özen, batııı su 
yolu, kuzeyi müfrez sahibi ıe

net, güneyi yol ile çevrilidir. 
Kıymeti : 73 metre murabba

ında olan ve balen iki ~dilkkan 
halinde bulunan bu yere 1100 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

Sahşın yapılacağı yer ve gfin 
ve saat; Aydın icra daireıidde 
16/5/939 tarihinde salı güntl 
saat 15 de ve temdit artırmaıı 
31/5/939 tarihinde çarşamba 
gilnil ayni saatte yapılacaktır. 

1 - İfbu gayri menkulün 
artırm a t a r t n a m e s i 
ilin tarihinden itibaren 
939/589 No. ile Aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin gCSrebilmeıi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan faz
la malümat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/589 
do.sya numarasiyle memuriyeti· 
mize ·müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirik için 
yukarda yazılı kıymetın % 7,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın teminat maktubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı
larla diğer alikadarlann ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını hu· 
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra • 
kı müsbi1 eleriyle birlikte memu
riyetimize bildi& meleri icap e-
der. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça .satıı 
bedelinin paylaımaıından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır· 
maya iştirak ecieoler artırma 
şartnamesiei okumuş ve lüzum
lu malümat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir. 
..\ocak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yiizde yetmit 
beşini bulmaz veya satış istiye
nin alacağına ruchanı olan di· 
ğer alacaklılar [bulunup ta he· 
del bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü bak: 
kalmak üzere artırma on bet 
giln daha temdit ve on betinci 
günü ayni saatte yapılacak 
arbrmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok arhrana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
aabş 2280 sayılı kanuna 
tabi olur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 

voı ı 

Teşekkür 
Okulumuzun beıinçi ıanıfı Si 

4/939 çarıamba gtinü kamun vo 
köy konuıu incelemeleri için 
Sultanhiıanna bir gezi yaptı. 

Kamunun ıayın ağretmenlerl 
ve sevimli yavrulan, miHfirleri· 
ni cana yakın duyguları ile 
karşıladı. 

Muhtarlık dairesinin ziyaretin
de k6y kanunu, köyDn işleri, 
teıkilitı, bütçesi, mahsullh, kül
tilrll ilzerinde muhtar B. Fuat 
Dllrük'ün çocuklarımızla konut· 
maları çok faydalı ve enteresan 
oldu. 

Parti ve Halkevinin genç ve 
ıempatik batkanı B. Cevat Dü
rDk'iin Halkevi çalışmalarına ve 
bilhassa - Nija • harabelerinin 
tarihçesine ait ilmi bir vukufla 
etütlerinin güzel bir ifade ile 
izahı cidden hepimizi müstefit 
etti. Kamunun değerli öğret-

[menlerinin, azimli ve imanh iki 
genç elemanının ve arkadaıla
rıom nazik ve insani duyguları 
kilçOk gezi grubumuzun ruhun· 
da unutulmaz izler bıraktı. 

Yüksek ilgileri ve gOler yüz· 
leri ile bize yakından ve uzak
tan hoı geldiniz vt uğurlar ol
sun diyen Sultanhisarlılara borç· 
lu olduğumuz sonsuz şükran 
duygularım1zı ve saygılarımızı 

ıunarız. 

Aydın Yedi Eylül okulu 
baş öğretmeni 

Sabri Ônüter 

Karacasn asliye hukuk 
mahkeıinden 

939/15 
Karacasuyun yaylalı mahalle· 

ıinde oturan Rusçuk vilayetinin 
Bele kazasında doğmuş Ethem 
oğlu Fehim Levent karısı Sadık 
kızı Meliha Leveotin koca!ll Fe· 
him Levent aleyhine açtığı terk 
ıebebiyle boşanma davasından 
dolayı müddei aleyhin nerede 
olduğu ve ikametglhı meçhul 
olduğundan tebliğat yapılama• 

mıf olduiundan müddeialeyhin 
25/4/939 ıalı günü saat 14 de 
muallak bulunan muhakemede 
hazır bulunması aksi halde gı
yaben muhakeme yapılacağı teb
liğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. 1261 

ı---· Abone şeraiti ........ ! 
İ Yıllıtı her yer için 6 lira. İ 
1 Alta aylıj'ı 3 liradır. ! 
i ldr re yeri: Aydında C. H. f 
ı P. B ınmevi. f 
f pzeteye ait ya:ıılar için J 
i yazı itleri müdfirlütüne, ilin- 1 
i lu için idare müdürlütilne 1 
t~~~~-~~-~~~~~-~!!~!~:. ........... .i 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmiş olduğu bedlele almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beş giiu 
milddetle arttırmaya çıkarıhp 
en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. (133) 

Bir garyrı menkul yukarda 
gösterilen 16Mayıı 939taribinde 
Aydın 1 icra memurluğu odasında 
ışbu ilan ve gösterilen artırma 
ıartnameıi dairesinde satllacağı 
ilin olun.ur. 1260 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Muayene günü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 

" 

Pe11embe 

" 

Cuma 

Saat 

2-3 

3-4 
4-S 

2-3 
3-4 

4 - s 

5 - 6 

4-5 

Doktor arkada91mızın adı 

Doktor F abrettin Sügiir • 
(Çocuk haatalıkları mütahauıaı) S 

Operatör Medeni Boyer ı 
Doktor Fuat Bayraktar 

(Cilt hastalıkları mutahauıaı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gazaçan 

(Göz hastalıkları mutahauıaı) 

Doktor Muhıin 
(iç hastalıkları mutahanııı) 

Doktor ŞeYket Kırbaş 
(intani hastalıklar mutahauııı) 

Doktor · Münif Erman 
(Kadın haatalıklan mutaha .. 111) 

Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan 
" 3 - 4 Doktor Halil Göıaydın 

........ llJGllllUUn''"•'•~'11'119'1'111111ftllllllll~ 
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Sü,eyman Gezer-Osman Sezginer S 

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

Palaı oteli al bna nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - lzmirde mihıteıir biltiln kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüsbalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müıterilerine takdim etmeği 6zerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

...... MDllJl99a11911'9•~· .... i. 
• .. 
1 Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı ' ' ' ı Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avukat 
t 8. ihsanın evine nakletmiştir. 
: hastalarım her giin ıaat yediden sekize kadar ve 
: 6ğleden sonr saat tiçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
: kan, balgam, maddei gaita ve her tllrln tahlilitı icra 
+. eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-

toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) ~: 1 - """"' --....... ~~· ....................................................... ~ ...................................................................... ~ 
,..,_:-iıflliiı,_lllliii,_:iltıMil,_..,~..-.. ................................................. « ifti i#)419b ....... 1b ......................... ~ ........................ ~ 

Aydın Tapu Sicil 
muhafızlığından : 

Aydın nahiyesinin çiftlik kö
yünün köy içinde vaki doğusu 
ve batısı Halil ibrabim hanesi 
şimalen yol cenuben Yusuf oğ
lu Yuıuf banelerile çevrili ahır 
ve hanenin eski sahibi mahmut 
paşa oğlu Sabık Edirne valisi 
Nedim paşadan haricen 327 
yılında Umurludan Yahya oğlu 
hafız Ahmed çayırlıya satıldı
ğından balısile köy kurulundan 
getirilen ilmühaberle tecili itte· 
nilmektedir. Tapu fihristi il ze
rinde yapılan araıtırmada kay
dı olmadığından senetsiz tasar
rufata kiyasen muamelesi yapı
lacağından gazete ile ilan ta· 
rihinden itibaren 15 gün sonra 
mahalline keşif memurm gönde
rilecektir. 

Sözü geçen yerde millkiyet 
veya her hangi bir aynı bak 
iddia edenler varsa yerinde bu
lunacak memura veyahut o gü
qe kadar Aydın Tapu Sicil mu
hafızhğıua 1221 fit numarasile 
müracaatları ilin olnuur. 1529 

ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
Komisyonundan 

2391 lira 89 kuruş ketif be· 
delli Aydın Sanat okulu yemek
hane çatııı inşaatı açık eksilt
meye konmuştur. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
nafıa mildürlilğünde göriilebilir 

Eksiltme 20/4/939 berşenbe 
günü saat 15 de nafıa müdür
lüğü odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat mikdarı 

180 liradır. 
lstekliklerin muvakkat tami

natları ve ticar1:t odası veıika
larile ve Aydın vilayetinden bu iı 
için alacaklaeı ehliyet veıikala-
riyle yukarda yazılı gün ve sa
atta Nafıa müdürlüğü odasına 
gelmeleri. ' 1253 
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Her çe,it tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat çefitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan ·plaklar, iğneleri bilumum alltı musi
kiye, hurdavat, pipo ve ııhbi ıigara ağızlıklan yasu yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik limbalan enval 
çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde ıatılmaktadır . 1 : Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolarımız 

IAYI ı tff 

: ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çahıan 
! radyolarda gelmiştir. B . ~ f. ,.- 12 ay veresiye satış gJ 
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Okul talebelerine 
. 

Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. Basım evi 


