
Sayısı : 100 Para 

Şehircilik mütehas-1 
sısını dinlerken 

-2-
O. Becerik 

Düş~aıı istilasından yanık, 
yıkık bır vaziyette, tarla halin
de kurtulan yeşil Aydınımızın 
bu günkü güzel şeklini almasın
da ki sırrı takdirle anan müte· 
hassas sözlerine şöyle devam 
etti: 

"Bu güıı nüfus artması ve 
ş~hrin gittikçe inkişaf etmesi 
b~lhassa cumhuriyet hükumeti 
nın Aydını sulama teşkilatına 
m~rkez yapmak suretiyle ver· 
~ış o~duğu ehemmiyet dolayı -
sıyle ınkişafı daha fazla artma-
sı hasebile memleketin genişle· 
mesi ve genişletilmesi zaruret 
halinde kendis'.ni göstermiştir. 1 

Bu zaruret karşısında ıehrin 
bu günkü şehircilik esas ve 
kaidelerine riayet eylemek ve 
şehrin billün ihtiyaçlarına cevap 
vermek, sıhhi, içtimai ve bedii 
vaziyetlerini de gözönünde tut
mak şartile memleketin imar 
hududunun eskiden yapılmış olan 
haritanın mevcudiyeti de gözö
nünde tutulmak şartile bir imar 
planınm tanzimi ihtiyacı baş 
l(U:tL.\..ıu,-ııı-, ·•~ • 

üzerine, Aydın ;eb~lle ;ı~iı""y'tiıt~ 
sek alakas nı ve kıymetli tevec
cühlerini esirgemiyen sayın Na
fia vekilimiz Ali Çetinkaya bu 
işle alakadar olan dairenin mü
tehassısını göndermiştir. 

Yapılan tetkikat ve ihzar 
edilen hutut esasiye neticesin-
de memlekette mevcut yolların 
seyrüsefer bakımından ıslahı 
ve medeni bir şehrin ve genç
liğin her vakit ihtiyacı olan 
stadyom, ipodrum ve yeşil saha
ları, mektep mıntakalar, resmi, 

içtimai, ve sıhhi müesseseleri 
velhasıl Aydın şehrinin kurul
muş bulunduğu feyizli toprak 
üzerinde kendisine layık veçhile 
yeşil bir şehir olarak tebarüz 
etmesi için lazımgelen bütüiı 
esaslar çizilmiş ve aynizamanda 

şimdiye kadar yol ortasında 
toplanm:ıkta olan halk pazar 
yerlerini, küçük sanatları, mem-
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Milli Şef 
iSMET INÖNÜ 

Dün • 
yenı Efgan büyük 

kabul etti 
elçisini 

Ankara, 6 - Reisicumhur İsmet İnönü bugün saat onaltı bu
çukta Riyaseti Cumhur köşkünde Afgan büyük elçi->i Feyz Mu
hammet hanı kabul etmiştir. 

Afgan elçisi Reisicumhura itimatnamesini takdim etmiş ve bu 
merasimde hariciye vekili Şükrü Sarıçoğlu da hazır bulunmuştur. 

a.a. 
; 

Filistin Konferansı 
Konferansta muhtelif mütalaalar 
ortaya konacak Araplar Yahudi 
muhaceretinin menini isteyecekler 
Londra 6 - Sabah ga:ıate

leri bu gün toplanacak olan fi. 
listin konferansına uzun maka
lelt>r tahsis etmektedirler. 

lngiliz hükumeti Filiatir Su-. , 
rıye ve Amman arasında bir 
\Y~~fıs~1\s\w,ı_js_temekte Yahudi
di yurdu kaydı konmasını i!'te
mektedirler. 

Bükreş 6 Stoyadinoviçin 

Aarapl u Yahndi muhacereti· 
nin beş sene müddetle durdu
rulması ve bu müddetin hita
mında İngiliz mandasının kal
dırılmasını isteye celtlerdi r. 

İrıgilizler, mHlet!er cemiyetine 
\..aıau .,._ı_ · !1- l.-~l. nlrln~lsırın-

tadır. a a. 

yanatları üzerine sükunet bul· 

muştur. Balkan antantı konseyi 

evelce tespit edildiği gibi 16 

Şubatta Bükreşte toplanacaktır. 
a.a. 

istifası üzerine az çok heyecana 
düşen siyasi mabfiller yeni baş 
vekilin siyaseti ve iki nazır ta 
rafından taahhütlerin tamamile 
baki kalacağı hakkındaki be-

---~~-==.;;:........-=::--:........--~aı.:....;~.;....:...:.---~:_:;..~=--------

Belediye 
Daimi Encümeni 

toplandı ... . 
Belediye Daimi Encümeni diin 

öğleden sonra helediye reisi B. 
Etem Menderesin başkanlığında 
toplanmıştır. Encümen bu top· 
lantısında belediyenin dahili mu
amelesine ait bazı kararlar it- • 
tihaz etmekle beraber kahve ve 
gazinolarda yüksek sesle gar· 
tnnl~un 1 lra1've ısmarlamalarını 
Kt sat c uflTı't ı ---- · 
ğırmalarını yasak eden kararlar 

alm·ştır. 
~--

mücadele Sıtma 
dairesinin bir 

• • 
tamımı ...... ~ 

İş Bankasının 
Kumbara ikrami

yesi çekildi 

\ Isp_anya hadiseleri ! 

, ve lngiliz matbuatı . --·-

Pe1< çok mahzurları görüldü

ğü ve şehir mırı takalarının sıt~~ 
içi o de bırakılmamasının temır ı 
için şehrimiz sıbat dairesi işarı 
ahara kadar a\akadar yerlere 
çeltik zeriyatını meneden bir 
ta ı ıim de bulunmuştur. 

c--
Ankara 6 (A A.) - Türki>e 

iş bankasının küçük cari hesap· 
lar ikramiye planın•n şubat ke
şidesinde bin lira Üsküdarda 
1912 hesap numaralı Hüsnüye. 
50) liralık ikramiyelerde İzmir
de 16349 he~ap numaralı Zehra 
ile Ankarada 29332 hesap nu
maralı Salihaya isabet etmiştir. --.... ~-

Yugoslavya 

Londra 6 (A. A.) - lngiliz 
matbuatı ispanya ~e:elesi~i~ 
birdenbire hızlaşan ıstıhalesın1 
ebemmiyetli bir şekil?e .~et 
kik etmekte ve bu vazıyet vze
rine kızıl silahlarının ispanyayı 
ve komşu ınemleketle~i. . terk 
etmelerinin icap edecegmı be
yan etmektedirler. ---

Pazar Günkü 
Sürek Avı 

Fakir çocuklara 
yardım 

Halkımızın fakir çocuklara 
yardımı devam etmektedir: 
evvlki listelere ilaveten yem 
teberrülerin neşrine devam e-

diyoruz. 
Lira K. --

Vi lagelte : 

Daimi Encümen 
toplandı 

- .e8--

Vilayet Daimi Encümeni dün 
saat 15 te ilbay Özdemir Gün
dayın başkanlığında toplantısını 

yapmış gelen evraklar üzerinde 
konuşmuştur. 

Belediye Meclisi 
toplandı -·-Şubnt içtima devresine iiren 

belediye meclisi ilk toplantısını 
dün akşam belediye reisi B. 
Etem Mendresin reisliği altında 
yaptı. 

Eski toplantıya ait zab ıt hü • 
lasal~ rı okunarak aynen kabul 
edildikten sonra ruznam~deki 
maddelerin müzakeresine geçil-

di. 
938 bütçesinde fakir ve yok

suzlaun ilaç paralarile yine muh· 
taç yurtdaşlara yardım içio ko· 
nulan tahsisatlar kalmamış ol· 
duğundan ilaç parası için 150 
lira ve yardımlar içinde 200 li · 
ra ve dek•rik muhasebe biltçe· 
sinden müteferrika tabıisalı ola· 
rak 200 ve mahrukat tahshah 
olarak 1000 liranın diğer fasıl· 
lardan münakale yapılması itti
{;ıkl~ lc;ahııl P.ıHldi. Ruınamede 
cuma günü t~krar top'a~maK 
üzere iı;timaa nihayet verdı. 
~ 

Teftiş heyeti 
toplandı 

intihabı mebus kanunu muci .. 
hince teşekkül etm:ş ola~ t~ff f 
heyeti dün Belediye daıresındc 
ve Belediye reisi B Etem M~n· 
dresin başkanlığı altında ılk 
toplantısını yapmış ve i~.tihab 
işle ı i etraf nda alınması luzum· 
lu bulunan tedbirleri konu~~uş 
ve esas defterlerinin h tkıkme 
başlamıştır· 

Hey ti teftişiye bundan ba,ka 
intihabı ınebusan kanununun 
13 üncü maddesi mucibin~e .Ay-

d kez kazasını 33 ıntıhab 
ın me .. 

d . ·ne ayırmış ve ber ıntıbe P 
aıresı k k .. l · 

dairesine ınerls ez olaca oy erı 
tesbit etmişfr. 

9 Şubat Perşenbe günü. tek· 

1 
ar toplanacak olan heyetı te!

tişiye esas defterlarini tastık 
edecek ve defterler 5/şubat/939 
cuma sabahı askıya konulacak· 

tır, 1 Nahiye ve köylerden ge en 

leketin zirai bakımdan ehem
miyeti mahsusası olan hayvan 
pazarını, netice olarak bir .;eh

rin bütün medeni ihtiyaçları 
gözönünde tutularak yerleri ih
tiyaç vaziyetine göre ayrı ayrı 
tespit edilmiştir. 

Şehrin Nazilli, lzmir ve Muğ
la şebirleri!e olan irtibatlarının 
gerek sehrin merkezinden ve 
gerek şehrin haricinden olmak 
ü~ere esaslı yollarla raptı birin
cı derecede gözönünde tutul
muştur. 

" 

Yeni dahiliye nazın "bu 
hükumet değişikliği bir 

zaruretti.,, Diyor 
Belgrad 6 (A.A.) - Dahiliye 

nazıri Serkoviç politika gazete
sinin muhabirine atideki beya
natta bulunmuştur. 

"Bu yeni hükumetin siyasi kıs
mı evvelki kabineye verdiğimiz 
istifa mektubunda sarih bir su
rette göı.terilmiştir. Esasen bu 
hükümetin tarz teşekkülü Hırvat 
meselesinin halline engel ' idi.,, 

Halkevimize bağlı (Avcılık ve 
Atçılık) kulübünden kalabalık 
bir grupla onlara iltihak tden 10 
köy avcılariyle adedi 120 ye va· 
ran cıvcılarımız, Kızılca köy ve 
İkizdere arasında 3 sürek avı 
tertip etmişler birinci sür el< te 
1 çakal, _iki~ci .. sürekte 3 di~i 
domuz üçuncu surekte 2 ~rkeK 
domuz öldürmüşlerdir. 

5 
5 
3 
5 
s 
3 30 

10 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor ziya İşeri 
Dişçi Mustafa 
Bayan Tevhide Erginer 
Hacinci Mehmet 
Çeştepe C. H. P. ocağı 
Con Lorimer 

esas defterlerinde kadıo ve er .. 
kek nüfus ayrı ayrı gösterilme:·· 
miş olduğundan bu intıbapta 
ne kadar kadın ve ne kadar 
erkek nüfus bulunduğu ve bun-

36 3o 1 lardan ne kadar kadın ve ne 
649 50 Evelki yekun kad:ır erkeğin reye iştirak ede-
685 -50 Yekun ceklerini tesbit için valimiz öz: 

Kıymetli mütehassısm vali ve 
şehir meclisi azaiarına verdiği 
~mumi izahat bu kadardır. Bun

an sonra sorulan sualler, der· 
meyan olunan fikirler alınan 
cevaplar üzerinde d ' ~ l"" . urmaga u-

Sonu 1 üncüsahlfede 

Yeni hükiimet tam bir Sırp
Hlrva t anlaşması hazırlamak 
için Maçek ile müzakereye giri-
şecektir. 

Arazinin vasi ve arizalı oluşu 
tertip edilen programın tatbik~· 
ne mani olduğundan ümit edı
len muvaffakiyet de elde edile-
memiştir. 

Bütün bunlara rağmen alman 
netice veri"mli sayılabilir. 

Sayın halkımızın gösterdiği demir Gündayın t mriyle hususı 
b l ~k k · ı · eceg~ "ır.= ve muhasebe ve defterd~rhk me· u a a anın e sı mıy · ' 

k . · d '" akıa-
bayramda sevindirilen kimsesiz murlarından on ışı un 

l d ma kadar Belediyede çalışmış· 
yavruların arda kalan arının a 
sevindirilece ğirıi ümit ed'yoruz. tardır. 



YOzı 2 

Birinci Köy Ve Ziraat 1 

Kalkınma k~~gresi 
-20-

Civardaki köylü tercihan bu 
devlet orman işletmelerinde ça • 
lıştırılır ve her ihtiyacı bu iş· 
letmelerden verilip başkaca or· 
man azrılmazsa hem köylü men 
faatlarını yok pahasına istismar 
edenlerin ellerinden~ kurtarılmış 
olur, ormancılıkta bilgisi artar, 
ilitisas kazanır, hem devlet or· 
man işletmeleri muhtaç bulun
dukları elemanları kolaylıkla 
bulabilir. Süratle ve mükemme· 

· len inkişaf eder. 
9 - Memleketin orman ser· 

• l veti parçalanması caiz olmıyan 
bir kül teşkil eder. İşletilmesin· 
de esas her işletmede olduğu 
gibi sermayeyi ufaltmamak ve 

· hatta· mümkün olduğu kadar 
çoğaltmaktır. Orman :işletmele· 
rinde "'en mühim sermaye orman 
sahasıdır. 

. ' ' Birinci derecede her işletme · 
ele bu sahanın aynen muhafa-
zası şarttır. Müteferrik orman 
işf etmelerinden husule gelen 
xArlar yine her şeyden evvel 
memleket orman servetinin ih-

., ya ve imarına sarfedilmelidir. 
Ancak bundan artan miktarlar 

• , ' .j 

umum devlet varidatı arasına 

,. . , " girebilir. 
• Pı •• ı ,~ Orman işleten mutlak bu tek· 

1 1liğe vakıf ve mütehassıs ~ele· 
.• maolara sahip orman umum 
müdürlüğü teşkilata} olmalıdır. 

11 - Haşep Ticaret ve Sanayii 
Komisyonumuz, haşep ticaret 

Görüşlerimize mevzu alınan 
ve yukarıki hareket kaynağın
dan mülhem olan mukarreratı-

m zdan hepsinin mevcut kanun 

ve meri hükümlere mugayir ol-

. maması ve yalnız alakadar kra 

makam atının tasvip ve takdiri
ne merbut ve muallak bulunma· 

sı neticelerin kolayca ele alına· 

bilmesine imkan gösterm~k ba

kımından hasseten kayda değer· 

lidir. Mülahaza ve dileklerimizi 

kısaca mucip sebeplerile bera· 

her aşağıda ıırasile gösteriyo· 
ruz : 

1 - Ormanların işletilmesin

den mütahassıl artı\darın istifa· 

de sahasına intikali ve kıymet· 

lenmesi için idari ve mali ko· 
laylıkların gösterilmesi, 

2 - Orman satışlarında is
teklilerden orman işletme ehli· 
yet vesikası aranması, 

3 - Resmi daire ve n{üesse · 
selerjn alacakları travers evs~

file, tolerans farklarını se sbit 
ederken ormanlarımızdaki ağaç

ların cins ve vasıflarını göz 
önünde bulundurup müstahsili 

bu suretle zarardan korumaları 

4 - İşletilen ormanlardan 

çıkan nakliyeli orman mamulat, 

mahrukat ve mahsulatınm hini 

naklinde azami kolaylık göste· 
nnı n;:uro-. .... ,._...._ ._ ,...___ 

lacak devlet işletmesiyle Bolu cıh~~ cephesindeki alakasını a
raştırmakla işe başlamış ve bu 

.istikamette Türk · köylüsünün 
· Devlet ormanlarından bilvasta 
istifadelerinin zaten ve her ci-

, betten orman kanunlarile temin 
ve tatmin edilmiş bulunduğunu 

görmekle mübahi olmuştur. Köy 
IUnün ormanlardan mütemmim 
intifai ancak bir vasıta olmak 
cihetinde tecelli etmekte ve bu 
da gen;ş. manasile haşep sana· 
yii "ve . ticareti yollarında ve 
bilhassa ı kesim, imar ve rnakil 
işlerinde aldığı faal: rol halipde 
göze çarpmaktadır. Filhakika 
ticaret piyasalarına kabili arz 

vilayetinin ormancılıkla geçine a 

halkının istifadesini temine'n 

Boludan getirilmesi tasarlanan 

demiryolunun tezelden inşası, 

6 - Orman mamulat, mab· 

rukat ve mahsullerini istihlak 

piyasalarına ucuza mal etmek 

ve kıymetlendirmek bakımından 

bunlara ait kara ve deniz nak

liyat tarifelerinin asgari bir 

hadde indirilmesi, 

SAYI ı 448 

Ede~iy~t ve Kültür sahifesi 

Atatürkten Hasret 
Fılfralar: 

Sebep! 
Bir hafta .. E:et, tam bir haf- vecizeler 

ta ... Aylar, yıllar ve asırlar ka- Ana ile baba kavga ediyor 
dar uzun süren bir haftadanbe· lar ... Baba hiddetle bağırıyor: 

Lüzumu.na kani olduğumuz bir ı 
ri onun derin ve manalı bakış· - Anlamıyorum? Niçin senin e 

işi derhal yapmalıyız .. larından uzak yaşıyorum. her gün böyle dırıltı çıkarıyo· 
Bu bir haftayı nası l geçi~dim, Ehveni şer, şerlerin en muzı· ruz .• 

bilmiyorum. O, karşımda derin rıdır. Küçük Orhan köşeden cevap 

ve manalı gözleriyle bir Alihe 
gibi dururken' ne kadar mesut• 

muşum .. Bugün, ah bugün, on
dan uzak yaşamaL mecburiyeti.: 

B~ mecburiyet ne Kleopatranın 
Antoinla yarı yaşamak mecbu-

riyetine, ne de Fuzulinin platonik 
aşkındaki mecburiyete benziyor . 

Birinde siya•al mecburiyetle,.., 
diğerinde bazı insanlara gö"e 

manasız, bazılarına göre çok 
derin bir baleti ruhiye olan pla
tonik aşkın icabı ... 

Ben, ne biri, "rie de diğeri .. 
Hiçbirirsine benzemiyen bir 
mecbuı iyetiQ t-;!riyim. 

Gözümde, giinlüm· de, kafam-· 
da, bütün varl ğımda yalnız , <;>, 

Mede ·1iyetin emir ve talep et
tiğini yapmak insan olmak için 
kafidir. 

Zaman ve hadisat her türlü 
hakayıkı ispat ve izhar eder. 

Hangi şey ki, akla, mantıka 
menfao h ammeye muvafıktır 

, biliniz ki o bizim dinimize de 
, pıuvafıktır.. . 

veriyor: 
- Bunu anlıyamıyacak ne var 

babacığım .. Karı koca olduğu-
nuzdan! 

Açık konuşma 
Aydında Bayan Lütfiye Nus" 

ret'e. 
Yazınızı aldık .. ifade ve tas" 

virleriniz, size iyi bir istikbal 
' müjdeliyor. Yaloız açık adresi

niz bulunmadığı ve yazınız şah· 
si kaldığı için koyamadık. 

Yazınız da hikayeye doğru 
bir gidiş varsa da bize vaka 'le 
netice itibarile bir şey göstere
miyor... çalışırsanız bu yolda 
az zamanda muvaffak olacak' 

ıınız. Yalnız o var.. Ne yazıli, ne ya-
zık ki şimdi ondan .ayrı'Am. ----

Bu, ne yeşil yostınlarla dolu Sultanhisar Eskihisarındaı 
engin denizin hasretine, ·de bin Hakikaten sinei millette ser- B. Mustafa Dülger'e. 
bir ' renkli çiçeh ~le ~aQ u k1rıa:: ı Şiirinizi aldık. Bu sahada bi". 

best bir ferd olmak kadar dün· 
rm hasre~in~ benziyor. . raz daha çalışmanız lazım gibı 

ı yada bahtiyarlık yoktur .. 
Bu, haY,atta !'.ı ... şimdiye . ~adar f.:' ~ geliyor. Şekil vezin ve kafiye 

• 

tatmadığım, bilmediği~, · görme- \ fakat itibarile stüc\ük cekti<7inh vörU• 
·~ U:D. • h • 

1 
tüyor. Koyamadik özür dileriz. 

• • M . . . J!J'!fJ 

~~~:~;:i·:~=~:~~;:~~!~;~: r ~~~~~~T~·R L A~~· .. ·A 

bakıyorum ve kendı ~ksuzlugu- y t · t l · b l l' · · k d · A i amaç an ar aya oşa an ye ın 
me ıştıra e en-ıa valh - kır la- S · l' v • d b' · h' · ? . erın ıgın e ır, sı ırmı ne var 
lelerıne acıyorum. · Acıyorum, 1• N v 1 . • .. kü .1 d b' '..) k .. d" . ' asıtı çoga mış sertçe bır elm 
çun oıttar a ıraz aa en ımı T tt v 't tkA u ugu şu sapan ne ı aa ar 
görüyorum. 

Gel attık selama .. , ~rtıl< gel. 
Boynu bükük kır lalelerini ve . 
sana hasret kalan bu zavali{ 
kalbi biraz daha yaş~1mak için ·• ., l 

Gittikçe o sapan hep aynı huyla 
Toprağın yüzünde feyz beliriyor 
Köylüm, tuttyrrJuğu hoş temposuyla 
Gayret " Karağlalar ,, az kaldı diyor. 

İzmir cisesi : Lüt/i Güney gel. • ' 1 .l: 
.. Naci Sarıökmen vv • • • .-v-.-. ........ .,. ........ .:. r. • ., 

. bir bale gelen orman verimleri 
ilzeriade köylü kitlesine isabet Bir Moralist l 

liyormuş gibi birden açıldı : 
. - Ah azizim, Diye; b~şladı . 

Hem öyle feci bir ahlaksızlığa, 
hayır bir alçaklığa şahid oldum 
ki sorma. Bizim Sarı Sermedi 

Biliyorum. Çünki hemen 
sokağa fırladım ve lkendilerioi 
takip ettim. Bebek bahçesine 
gittiler. Deniz kenarında bir 
ma!aya oturdular. Karı Serme" 
de öyle sokuluyor, öyle bitişi
yordu ki... Ya Sermed, o Al
çak!.. Evindeki gül gibi temiı 
karısının eline su dökemiyecel< 
olan bu şırfıntıya ne diller dö· 
küyordu? 

. .. e"den faydalanma hissesi muhte
lif şekillerde vakidir ve çok 
büyüktür ve yine şüphesizdir ki 
ormanlarımızın kudret ve taham
müller! dahilinde gerek devlet 

.. v~ gerek ferd eliyle çeşitli is· 
tihsalin artması; ihtiyaçları kar· 
şılamak, köylüye iş ve geçim 
genişliği kazandırmak gibi mü
tekabil faydaları sari ve şamil
dir. 

Bu ana sebeplere binaen dirki 
cloğrudan doğruya köylüye mu-

• zaf ·oımıyan mukarreralımız bir 
taraftan alelıtlak orman meta

'larmın ~yurdumuz ihtiyaçlarına 
tam vefalı olmasını ve bu ve

. rimlerin en müfit ve ucu~ bir 
"" şekilde istihsalile piyasalara ar

zını derpiş ederken bir taraftan 
da istihsal kudretinin baş un
suru köylünün azami surette 
faydalanması esasını hiç ihmal 
etmemiş ve daima muvazi gör
müştür. 

Sıcak, pek sıcak bir gündü. 
Hastalığıoı duyduğum bir ak

rabanın ziy&retine gitmek için 
izin müddetimi geçi mek niye
tiyle çekildiğim boğazın bu ten-
ha ve yeşil köşesindeki serin 
odamı bırakarak İstanbula ini
yordum. Haftanın alelade bir 
günü olduğu için vapur tenha 
idi. 

Bir müddet gazetemi okudum, 
Sizi bilmem ama; beni yolculuk
ta okumak çabulc sıkar. Onun 
için gazeteyi bırakarak vapurun 
takip ettiği Rumeli kıyısının ta
bii güzelliklerini seyre daldım. 
Bebek isklesinden vapura tek bir 
yolcu bindi. Kocaman bir fotür 
şapka yüzünü görmeme mani 
olmakla beraber bu yürüyüş ba· 
na pek te yabancı gelmiyordu. 

Bir dakika sonra merdiveıı
lerden bulunduğum üst göver
teye çıkan bu yolcu ile yüzyüze 
geldik. 

- Ooo. .. Merhaba F erbat 1 bilirsin değil mi ? . İşte o, ilkba· 
- Merb~ba . kardeşim. har da evlendi. Tanıdığım, me-
Bu Ferhat; ta ilk mektep sı- lek gibi, elmas gibi bir kız aldı. 

ralarından lisenin son sınıfma 
kadar beraberce . okuduğumuz Söylediği Sermedi hatırhyor-
bir m~ktep arkadaşı idi. Sene. dum. Srnıfm en haşarı, fakat 
lerden beri kendisini görmedi· en çok sevilen bir çocuğu idi. 

gım bu a k d · k . b' Akıllı, hoş subbet ve temiz bir 
r a aşın ço garıp ır k d 

hususiyetı' vardı O b' ı· t · . ar a aştı. Onun için bahisle . . , ırrr.ora ıs 1.k 1 d 
·ıd· V d.. d hl k l ki a a a an ım. ı. e unya a a a sız ı a 
mücadele etmeği kendisioe min . - Peki; dedim. Ne oldu Ser-
tarafillah tevdi edilmiş bir vazi- mede. Yoksa karısından mı ay· 
fe sayardı. Bu yüzden mektepte rıldı. 
arl adaşlarından .ve hocalarıodan O, öfkeden kızarmış yüzünü 
bir çok dayak yemiş olmasına bana çevirerek ; · 
rağmen bir türlü bu huydan - Hayır, hayır heoüz öyle 
vaz geçmemi,ti. bir şey yok, dedi Fakat bu gi-
Yanımda yer gösteraim. . dişle olacak. Haylazı bu sabah 
Mektepte olduğu gibi şimdi de kolunda bir kokotla bizim evin 

somurtuyordu. Laf olsun diye: önünden g~çerken görmiyeyim 
- Ne o Ferhat; dedim. Yine mi ? 

bir ahlaksızlığamı şahit oldun ? - Yahu! dedim. Kolundaki 
Pek suratlısm. ·. kadının kokot olduğunu ne bili· 

Sanki benim bu sözümü bek- yorsun? Belki akrabasıdır. 

- El bundan ne çıkar? Diye" 
cek oldum. 

Bizim Moralist Ferhat gülü· 
yord~. · 

- Nemi çıkar; bütün ahlak
sızlıklar hep bu ne çıkardan 

çıkıyor ya.. Kafir oğlan beai 
gördüğü halde görmemezliğe 
geldi. Nihayet dayanamadıDlı 

yaolarına sokuldum. .. 
- Sakın; dedim. Kadının 

yanında Sermede ahlak dersi 
vermeğe kalkışmış olmıyasın? 

- Tabii söyledim, azizim. Bu 
benim vazifemdi. Ooa; utanlJll" 
yor musun, dedim. Evde karın 
varken v ! evleneli üç ay olma· 

Sonu 4 Unc.:üsahifede 
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Gazete Kitap Evi 
~ 

Görülen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın , 
Palas oteli altına nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütün kitap, mecmua ~ 
~ v~ gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, buluomıyan .. 
~ kıtap, mecmua ve gazete nüıhalan en çok bir hafta için- ~ 
1 de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- ~ 
. şitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1098 
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! Doktor Şevket Kırbaş !~ 
• ·! • Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ·.~ 
• entani hastalıklar mütehassısı ~ 
: Muayenehanemi Nazilli köprüsü karşısındaki tapucu :.~I 

Süleymanın hanesine naklettim. 

: hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve [t 
• öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, f!l 

1
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilatı icra r.1 
• eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- [+] 
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) r·~ 
r~~ıı;t~ıı;ı....-~ ........ ~··;llJl!:W".ıu;ıııı:ı~~....-ıı;ıı~~~ 
---~ııo::ıt~lı.;d!IJWıllıb.dl~lıiilılı.> iıQıb ........... ~ ........ lıWıfa;;;J 

ilin 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

1 - Eksiltmeye konan iş : 
49,329 lira 51 kuruş keşif be
delli Nazilli hükümet konağı 
inşaatıdır. 

2 - Bu işe şartname ve ev
rak şunlardır. 

A - Kapalı zarf usulile ek
siltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri gebel 
şartnamesi, yapı işleri şeraiti 
umum iyesi. 

D - Fenni şartname. 
E - Ke:şif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 

ls~iyenler bu evrakı Aydın 
Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1312/939 Pa
zartesi günü saat 15 te Aydın 
Nafia müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
suliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 3700 liralık mu
vakkat teminat göstermesi, iha
leden 8 gün evvel bu işe gire
bileceğioe dair Aydın vilaye
tinden ehliyet vesikası almış ol
ması, 40,000 bin lira değerinde 
bir tek bina yapmış bulunması 
ve müteahhidin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bun· 
lardan birile müştereken teklif 
yepması ve mukaleyi imza et
ınesi lazımdır. 

ka~ı - ! ~~lif mektopları yu
da uçuncü maddede yazılı 

sNaaft.tan bir saat eveline kadar 
a ıa dair · .. . csıne getırılerek ek-

sıltme konıisyo . 
1
• _. k nu reıs ıgme ma -

buz mukabilinde .1 kt· . verı ece ır. 

Posta ı_Ie üönderilecek mektup-
ların nıbayet üçüncü maddede 
yazılı saatte gelmiş ol 

ması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice 

kapatılmış bulunmast lazımdır 
Postada olacak gecikmeler ka~ 
bul edilmez. 1057 

15 24 31 7 

• 

ilin 
C. H. P. Karapınar Ka
munyönkurul başkan -
lığından : 

C. H. P. Karapınar kamun
yöo kuruluna ait Karapınarda
ki natamam yarı yapı kurağın 
677 lira 96 kuruş bedeli keşifli 
çatı aksamının yapılması 15 
gün müddetle eksiltmeye ko
nulmuştur. Tafsilat almak iste· 
yenlerin ıartoameyi görmek 
üzere karapınar parti başkan
lığına müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1097) 29 31 7 10 

ilin 
Aydın Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Mesudiye mahalle
sinde 481 ada 4 parsel numa
ralı ve 294 metre murabbaı ar~ 
sanın mülkiyeti açık artırma 
ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli metre 
murabbaı 40 kuruştur. 

3 - İhale bedeli taksitle ö
denecektir. 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere yazı i,leri mü
dürlüğüne, arttırmaya girmek 
üzere 882 kuruş muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte 
13/2/1939 Pazartesi günü saat 
15 te Belediye Daimi Encüme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

(1071) 24 28 7 11 

ı········ Abone şeraiti ••••••••. 
j Y ıllı~ı her yer için 6 lira. i 
: Altı aylığı 3 liradır. ı 
i idare yeri: Aydında C. H. f 
f P. Basımevi. i 
i gazeteye ait yazılar için i 
! yazı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i uüracaat edilmelidir. i . . 
~ ... ···· ········ ................................ . 

imtiyaz ırıhibi ve Umumi Neırlyat 

Müdürü : Etem Mendrea 

Baiöıldığ1 yer 

c H p Basımevl 

1 

AYDIN 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi .'i! 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rağbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

· yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

voz 3 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri 
bilumum alatı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık
ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 

malları eşi görülmemiş ucuz fiatlarla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKONI radyo 19t'l9 model/erile SPARTON radyoları
mızın geldiğini sayın müşterilerimize iftiharla bildiririm. 

fJI} 12 ay veresiye satış eJ 
·=====::=;:;;;;;~~---~~-----------------

Basımevimi.Zde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
\J ogum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 
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Şehircilik mütehas
• sısını dinlerken 

-2-
0ııman Becerik 

Baştarafı 1 inci sayfada 

zum görmüyoruz. Şimdiye ka
dar yapılan eserlerin isabetli 
veya isabetsiz olduğu hakkın · 

daki halk arasında dermeyan 
olunan mütalaalardan behset
mekte mevzuumuzla alakadar 
değildir. 

Bilakis biz, şehrin imarı ba· 
lamından çakılan tek çıvı, 
konulan tek taşı yaptıran ve 
yapanları her vakıt tdkd:rle an
dık ve anacağız. Dün yapılan 

bir bina, yaratılan bir eser bel
ki yarın için lüzumsuz ve fay
dasız hatta zararlı telakki edi
lecektir. Bu yalnız Aydında d~.

ğil, imar haritasını yapan, ge
lecekteki inşa ve imar faaliye
tini ruütahassıs fikir ve kararıoa 
istinad ettiren her şehir ve ka
sabada böyledir ve böyle ola
caktır. 

Ne kimseye tariz ve ne de 
tenkit fikriyle olmadığını tekrar 
ederek iki misal ele alalım: 

Cumhuriyet meydanı, şehrin 
bir ucunda kurulan bir meydana 
halkı toplamak mümkün olma· 
dığı, beş yıllık tecrübe ile belli 
oldu ve Halk Aydının cumhuri
yet alanının Parti ve Belediye 
alanı olacağını kendiliğinden 

ihsas etti. 
Elektrik fabrikasının, sesi ve 

:gürültüsünden o civar halkının 
bizar olduğunu yazacak değilim, 
fakat gazojenle işliyen, buna 
lazım olan kömürü tren yoluyla 

tedarik etmek mecburiyetinde 
bulunan, bir şehrin elektrik san
tralı tabiatiyle istasyon yanında 

bulunmalıydı, kömür naldiyesin
den edilecek tasarrufla kilovat 

ücretinden indirilecek bir santi
min bile, hayat ucuzluğu, veza-

ifinin başında gelen belediyeler 
için nekadar mühim olduğu el
bet takdir olunur. 

Şimdiye kadar elektrik san
tralı mevkiinin isabetsizliği he
pimiz, ona yakın oturanların 

gürültüden bizar olmalariyle 
muhakeme ediyorduk. 

mütehassıs bize en can alacak 
noktayı öğretmiş oldu. 

Tekrar edelim ki bu misalleri 
ihtisasın kıymet ve ehemmiye
tini tebarüz ettirmek için ele 
aldık, 

Maksadımız, bundan sonra 
şehrin imar ve ihtiyaçları ba
kımından atılacak her adımın, 
mütehassısın gösterdiği yola 
müteveccih olmasını, yapılacak 
her hamlenin ihtisasın tavsiye
sile başlamasında lüzumunu tek
rarlamaktır. Çünkü · daha çok 
israf edecek ne zaman, ne e
mek ve ne de paramız yoktur. 

Bunun büyle olacağına, he
nüz işi ele alan belediyemizin 
reisi ve encümeninin teşebbitsü 
şehrin imar ve güzelliğile ve 
hakiki ihtiyacile alakadar her 
teşebbüste olduğu gibi-, müte 
hassıs getirme teşebbüşüde ele 
alarak bizzat başaran valimizin 
alakası belli etmiştir. 

Bu işin yürüyeceğine, bizi 
iman ettiren noktada, mütehas
sıs işe başladığı andan itibaren 
bütün Aydınlıların gösterdiği 
alaka ve mütehassısı dinliyen 
şehir: mümüssillerinin izhar et-

AYDIN 
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Koçarh 
--·--

Dedeköyünde ve
rilen müsamere 

Evvelce hazırlanmakta oldu
ğunu yazdığımız Koçarlı Dede 
köy parti gençler birliğinin mü
sameresi bayramın dördüncü gü 
nü 400 kişilik büyük bir halk 
kitlesi önünde verilmiştir. 

Sahne ve salon, köyde ümit 
edilmiyecek şekilde tanzim edil-
miş temsile köy gençlerinin gür 
seslerile söylenen (İstiklal mar
şı) ile başlanmıştır. 

İstiklal marşıııı müteakip baş 
öğretmen Sadettin Çağlarca 
köy halkına Türk inkilabını 
ve · inkılabın doğurduğu 
ileri bamlelerleri ve bugünkü 
milli tekamülü kısa cümlelerle 
izah pederek C. H. Partisinin 
ileri faaiiyetini tebarüz ettir
miştir' 

Rol sahipleri piyese uyan 
makyajlarile noksansız bir ba
şarı güstermişlerdir. Öğretmen 
Halil, Muhsin, Fevzi, Nahit ve 
Mehmet bilhassa muvaf fakiyet
lerile seyircilerin takdirini ve 
memnuniyetini kazanmışlardır. 
Bu suretle ( İstiklal ) ( Çakır 
Ali) piye~lerile {soyulan hırsız) 
komedisi geç vakta kadar hal
kı sıkmadan meşgul etmiştir. 

Küçük Hikô.ge: 

1Çeltik zeriyatı kanunun
da yapılan tadilat 

Ziraat Vekaletinden vilayet
lere gönderilen bu meyartda 

şehrimiz ziraat dairesine de gelen 
bir tamimde 3039 numaralı Çel

tik zeriyatı kanununun bazı 
maddelerinde tadilat yapıldığı 

bildirilmekte ve badema yapılan 
tadilata göre' hareket edilme-

sının yerinde olacağı zikredil
mektedir. 

Tadilatta bilhassa Çeltik zeri· 
yatı yapılan sahanın gayet da
kik olarak vüsatinin tespiti ile 
çeltik zerine ait komisyon ra· 
por ve faaliyetinin tezelden ve-
kalete bildirilmesi mevzubahs 
olmaktadır. 

Dükkan hırsızları 1 · ~· 1 zAaırA · I ıı 
B d .k. l N .11• •• HA BERLERI un an ı ı ay evve azı ı 

köprÜ•Ü civarında Ömer oğlu 
Veli Sandıklının Şekerci ve 
Mehrned oğlu Ali Ôzaydının ba
kaliye dükkanını duvarını 
delmek suretile soyan ve dük 
kanda bulunan 30 klisilr lirayı 
çalarak kaçan ve yine iı. i ay .. 
evvel hükumet bul\'arında g n 
doğdu mağazası duvarını del": 
mek suretile dökkan sahibi Kaü 
ri Hep Levende aid 8 lirayı a 
şıran suçlulardan Tireli Şerif 
oğlu Hüseyin Hüsnü ile Aydının 
zafer mahallesinden İsm1il oğlu 
İbrah:m nam diğeri Sidem adın
daki şahısların s:.ıçları sabit gö 
rülerek Hiiseyin' Hüsnü İzmirde 
yakalanarak Aydına göndrilmiş 
ve İbrahim de Aydı~da yakala· 
narak adliyeye verilhıiş ve tev
J<if edilmişlerdir. 

Ruhsatsız bıçak 
Mehmet oğlu Hasan Hüseyin 

Demirçetinin şehir dahiljnde 
ruhsatsız bıçak taşıdığı zabıtaca 

görülerek bıçağı alınmış ve ken
disi adliyeye verilmiştir. 

Ser hoşluk 
Emin oğlu Hüseyin Donduran 

adında öir şahts rezalet çıkara

cak derecede serboş olduğun
dan yakalanmıştır. 

Jiletle yaralama 
Genel evlerden birinde bulu-

nan Ali kızı saniyeyi jilet bıça· 
ğı ile yüzünden hafif surette 

yaralamaktan suçlu şoför Sabri 
Özbek yakalanmıştır. 

Bir Moralist 
Baş tarafı ikinci sahifede 

dan bu ahlaksızlığı nasıl yapı

yorsun? 
Ne cevap verdi bilsen. Çek 

arabanı demez mi? Ben de ka
dına döndüm. 

- Bunuda mı yaptın, diye 
haykırdım. 

- Yaptım ya. Hem ·niye yap
mıyacak mışım? Bu benim vazi
femdi. KAdına : Hanım efendi, 
dedim. Bu yanınızdaki adam 
ahlaksızın biridir. Üç ay evvel 
evlendi ve bug~n sizden çok 
güzel olan karısına sizinla iha
net ediyor 1 

- Peki kadın ne yaptı ? 
- Ne yapacak? O da Ser· 

met kadar alçak İII'İş. Bana 
dilini çıkararak, gözlerini kırp
tı. 

- Ah Ferhatçığım, dedim. 
Sen akı llanmıyacaksın. İşte dur
duğun yerde böyle hakarete 
uğruyorsun, 

Alnının terini mendilile silerek 
cevap verdi: 

- Hayır, hayır 1 Şimdi doğ
ruca o çapkının evine gidece
ğim. Karısına onun rezaletlaini 
anlatacağım. 

- Aman, sakın bunu yapma. 

tikleri tasvibkar duygularıdır. 
Rejimin ihtisas ve mütahas 

sısa olan hürmet ve itimadise 
davanın başarılacağının en kuv
vetli delilidir. 

Yirmi sene sonraki Aydını 
g5recek ve içi ıde yaşayacak 
nesle ne mutlu! .. 

onların daima takdir ve teb
dile anacakları bu günkü başa· 
rıcılara ne mutlu! .. 

ı Diye yalvardım. Kaş yapayım 
derken göz çıkarırsın. Fakat 
kime laf anlatırsın ? 

Köprüde birbirimizden ayrıldık. 
Bir hafta sonra bir ' akşanı 

Bebek tramvayında Ferhada te
sadüf ettim. Aklıma Sermedin 
hikayesi geldi ve Sermedin ka- , 
rısına gidip gitmediğini sordum. 

- Bırak azizim. dedi. Bütün 1 

dünya ahlaksız. Ahlaksıilık ilik
lerimize kadar işlemiş. Gittim. 
keşke gitmez olaydım. Mutena 
- Sermedin karısı • Beni güler 
yüzle karşıladı. Bu masum ve 
samimi kadının saf hayatını k·r
mamak için bir müddet söyleyip 
söylememekte tereddüt bile ettim. 

Fakat insani vazifem hakika
tı söylememi emrediyordu: Bi 
naenaleyh kendisine; 

- Hanımefendi, dedim. Sevk 
ve tesadüf ile çok çirkin bir 
ahiaksızlıga şahit oldum. Yeni 
evli birisini aile kudsiyt tine 

ihanet ederken gördüm. Arlca
daşlık ve insanlık vazifem beni 
bunu meydana koymağa ve eşi· 

ni hal.ikatten haberdar etmeğe 
mecbur ediyor. 

Sözümü bitirmeğe meydan kal
madı. Mutenanın evvela kızar
dığını, sonra da sarardığını gör
düm ve birden hüngür, hüngür 
ağlıyarak diz çöktü. 

- Yalvarırım size'Ferhat bey; 
bunu Sermede haber vermeyiniz. 
Bu benim ilk ~ abahatımdır. Si· 
ze vaad ediyorum son olacaktır. 

Onu söylenirken, yalvarırken 
bıraktım ve t;vden adeta kaç-
tım azizim , V. H. 

Aydın tapu sicil 
Mu haf ızlığında11 

Güdüşlüden Mehmet kızı Ay· 

ş~ Koç murisi İbiş oğullarından 
Şakir oğlu Mehmetten intikalen 

ve taksiffien kendisine gelen· 
mezkur köyün yayla içi mevki-

i de doğusu İmam oğlu Mehmet 

veresesi ve İsmail oğlu Mehmet 
güneyi sabıka oğlu Halil ve 
kı~m~n ve Ayşe bahçesHe çev
rili 1 hektar 6542 M2 tarlanın 

tasarrufunun tahkiki için gazete 
ile ilan tarihinden 13 gün sonra 

mahalline memur gönderilecek
tir. 

Sözü geçen yerde mül ~iyet 
veya herhangi bir aynı hak id-

diasında bulunanlar varsa res
mi belgelerile birlikte mahallin
de bulunacak memura yahut 
o güne kadar 1035 fiş numara
sile idaremize müraacatları ilan 
olunur. 1099 

ilin 
Aydın As. Sa. Al. 
Komisyonundan 

Alayın dört aylık 7700 kilo 
pırasa, 1300 kilo lahna, 8700 
kilo ispanak, 1000 kilo karnı

bahar münakasaya çıkarılmıştır. 
İhalesi 15/Şubat/ 939 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacağından 

taliplerinin askeri satın alma 
komisyonuna 98 liralık muvak
kat teminatile birlikte müracaat 
etmeleri ilan olunur. 1089 
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SAYI ı 448 
~ 

[RADYO:] 
712139 SALI 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

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

-20 Kw. • 
12.30 Proğram. 
12. 35 Tüı k müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10 14 Müzik ( Küçük or

kestra · Şef : Necip Aşkın )· 
Varyete proğramı ( Tangoları 
val,Ier, fokstrotlar, saire ). 

18.30 Proğram. 
18.35 Müzik ( Soli ve Heder 

ler - Pi ). 
19.00 Konuşma (Türkiye pos" 

tası ). 
19.15 Türk müziği ( incesaı 

faslı : Hicazkar ) Safiye Toka" 
yın iştira~ile. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha .. 
berleri, z:raat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müziği. Okuyaıı" 

lar : Radife Neydik, Sadi Hoş· 
ses. Çalanlar : Vecibe, Reşad 
Erer, Cevdet Kozan, K. N. SeY' 
hun. 1 - Osman beyio Seb• 
peşrevi. 2 - Dedenin - Guf 
eyle gül bülbülleri. 3 - Hüsnii 
efendi - Çok sürmedi. 4 ,.._, 
Aşık Mustafa - Bir esmere gÖ' 
nül verdim. 5 - Reşad Erer ' 
Keman taksim. 6 - SadettiJ1 
Kaynak • Duruph bir bakışıJJ• 
7 - Sait efendi - Şevkefza saı 
semaisı. 8 - Sadettin Kayna1' 
Ela gözlerine kurban olduğutı1· 
9 - Sadettin Kaynak - Bata0 

gün kana benziyor. 10 - Refi~ 
Fersan - Kız bürün de şalına· 

21.00 Memleket saat ayarı·. 
21.00 Konuşma ( Hukuk ilf111 

yayma kurumu ). 
21.15 Esham, tahvilat, kaf11· 

bif o - nukut borsası ( fiyat )· 
2130 Müzik ( Radyo orkes· 

trası - Şef : Praetorius ) 1 _.,,, 
Fr. Barsanti : Conserto gros;O 
trompet, iki obuva, tembal ,e 
yaylı sazlar için, op. 3, Nr. 10ı 
Re majör. Adagio - Allegr0

• 

Largo, Allegro, Andantino, A1: 
legro. 2 - Joh. Christ. Bacb j 
Senfoni op. 9, Nr. 2, mi beıtı0 

majör. Allegro, Andante, Tef11' 
M

. ,, 
po di menuetto. 3 - N. ıa 

kowski : Concertino lirico, oP' 
32, Nr. 3, sol majör. Allegrett~· 

ı• 
Andante monotono, Allegro g 
ocoso. 

2215 Müzik ( Saksafon sol0
) 

ları : Nihat Esengin tarafınd•") 
22.45 Müzik { Dans plakfar;j. 
23.45 24 Son ajans haberi~ 

~~=""~=""'!""=""~"":"'!""''=:!~~~ 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden 
36Z Eksiltmeye konulan iş, t 

lira keşif bedelli Aydın sarı~~ 
mektebi demir atölyesi elektt

1 

malzemesi alımıdır. 

Bu işe ait keşif ve şart~~ıı>;: 
ler Aydın Nafıa müdürlüguıı 
görülebilir. b' 

Eksiltme 812/939 çarşaıı .. f" 
günü saat 15 de Nefıa Mudil 
lüğü odasında yapılacaktı. zB 

Muvakkat teminat miktarı J<lıt 
liradır. İsteklilerin muvak

0 
sı 

teminat mikdarı ve ticaret 0 ~ıı 
vasi~alariyle yukarda yazılı ~a' 
ve saatte Nafıa müdürlüğü 0 

sına gelmeleri ilan olunur·
7 1067 20 24 29 
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