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Japonlarla Mogollar 
Aras1nda kanlı çarpışmalar oluyor 
Moıkova 27 -Taıajansından: 
Mogol halk cumhuriyeti Mo

gol Sovyet genel kurmayının 
verdiji habere g6re: 23-25 tem 
llluz tarihinden üç gün zarfında 
Jaron Mançu kuvvetleri hattın 
Gül nehrinin tara11ut mevzileri
ne karıı mllteaddit taarruzlarda~ 
bulunmuılarsa da Mogol Sovyet 
kuvvetleri tarafından biiyiik za
yiat verdirilerek pOskürtülmilı· 
lerdir. 

Sovyet kuvvetleri balkın Gül 
• 

nehrinin ıark sahillerindeki 
mevzilerini muhafaza etmekte
dir. 

Kara muharebelerinden bat· 
ka milteaddit hava muharebe
leri de vukubulmuı ve Japonlar 
23 temmuzda 15 avcı, 2 bom· 
bardıman, 2 keıif tayyareıiyle 
Japon topçuıuoun atetini tan• 
ıim eden bir balon kaybetmiı· 
lerdir. 

5 Mogol tayyreıi hava mey· 
danına dönmemifiir. 

Mogol Hududundaki Muharebeler 
çok ciddi olmuştur 

.Japonya Mançoriye takviye kıtaatı gönderiyor 
Hong- Koni 27 - Ecnebi bir nehri boyunca yapılan muhare-

lllenbadan alınan mevsuk ma· beler çok ciddi olmuıtur. Har· 
16mata ıare : binin btitnn askeri hastaneleri 
Japon takviye kıtaatı alelace-

le Mançoriye sevkedilmittir. yaralı askerle doludur. 
Mançokodan gelen haberlere Bir çok mekteplerinde di.-

ı&re : panter haline getirilmesi mec-
Mogol harici hududunda Koli buriyetinde kalmııhr. 

• 

Başvekil Mareşal 
zi - ' Çakm~°ğı~ teşekDarüşşafkayı 

yaret etti 
.., .. 

latanbul 27 - Başvekil doktor 
Refik Saydam bugUn saat 11 de 
dırtlnafakyı ziyaret ederek kız
lara mahıuı yapılac~k kısmın 
Projeıinin bazırlanmaıı hakkın· 
da direktifler vermiştir. 

Baıvekil mektepte bir saat 
kadar kalmııtır. a.a. 

~· 

Romen kıralı 
Pttajeste Karo) lstanbula 

geldi 
lıtanbul 27 - Romanya lu

'•lı Majeste Karol, Loçya Kar
~~l yatiyle saat 12 de lstanbul 
ltlaanına gelmiıtir. 

Seplon ekiıpreıiyle lstanbula 
relen Yeliaht prens mihail Loç· 
!• karol yabna giderek ma
Jeıte Karola müliki olmuıtur. 

Vali LtUfi Kırdar yata gide
Pelc lcıral Karolu selimlamııtı. 

a.a. 
-?ıtE-· 

Baçvekilimiz 
[)oktor Refik Saydam 

lstanbula geldi 
1 

lıtanbul 27 - Yalovada bu
;•ınılcta olan baıvekil Doktor 

efilc Saydam lıtanbula gele· 
''k ı 1 k •ı i Lutfi Kırdan, stanbul 
t 0111lltanı general Haliı Bıyık· 
'Yı, cumhuriyet halk partiıioi 
ııy, 
ı 

1 
ret ederek muhtelif meae· 

ı: •r llıerınde j(örilfmelerde b11-
ll1D..,tur. a a 

kürleri 

Ankara 27 - Genel kurmay 
baıkanı Maraıal Fevzi Çakmak 
Halayın ana yurda kavufmuı 
mllna1ebetiyle yurdun her tara· 
fından gelen telgraf ve mektup 
larla ordu ve kendiıi hakkında 
r6ıterilen teveccllhe teıekkilrle
rinin ibliğına anadolu ajamıaı 

ta vıit buyurmaılardır. 
~· 

Demiryolu 
Aşkaleye vardı 
Atkale 27 - Sivas Erzu

zum demiryolu ray ferfivah bu 
alrıam Aşkaleye girecektir. 

Aıkaleliler bu glln meraıimle 
teıit edecehlerdir. 

~· 

çemberlayn 
Avam kamarasın
da Sovyet müza
kerelerini izah 

edecek 
Londra 27 - Baıvekil Çem .. 

berlayn avam kamara11Dda IOY· 

yetlerle yapılan mllzakereler 
hakkında pazartesi gOnli yeoİ· 
den beyanatta bulunacaktır. 

Ayni gllnde, çarıanba gllnil 
yapılmaıı mukarrer olan harici 
siyaıet hakkında milzakeler ya· 
pılacakbr. a.a. 

Hakemi döven kaleci C. H. P. 
BOYKOT CEZASINA ÇARPILDI Vilayet idare heye

Milli küme maçlarının ıampi
yonunu tayin için Demirsporla 
Galatasaray takımları arasında 
Fener ıtadyomuoda oynanan 
futbol maçında Demirspor kale
cisi Necdet bir rakip oyuncu 
ile hakemi d<>ven ve bu spor 
terbiyesi ile kabili telif olmıyan 
bu yakışık11z hadise berkesin 
takbihine oğramıı idi. 

Bu hidiıe üzerine beden ter
biyeıi ıenel direktarii gentral 
Cemil Taner aıağıya ~ynen 
derettiğimiz karan verm\ı ve 
alikadarlara teblit etmittir. 

Ceneral Cemil Tıınerin 
teblili: 

" 1 - 23 Temuz 1939 tari· 
hinde Fenerbahçe stadında ya· 

== 2 ili -

pılan Demirspor • Galatasaray 
maçında Hakem Tarık Ôzeren
genin, maçın idaresindeki dil· 
rDst hareketini takdir ve Demir 
spor kaleciıi Necdetin hareke· 
tini takbih ederim. 

2 - Demirspor takımından 

Necdet bilyilk bir halk ktıtiesi 
huzurunda bu harketle ıport· 
menlik evıaftna aykırı bir ka
rakter riiıterdiiinden kendisi
nin 24 temuz tarihinden itiba
ren hiç bir kulilpte , hiç bir 
futbol milsabıkaıına iıtirlk et
tirilmemesine karar !verdim. 
keyfiyetin kendııine tebliji. 

3 - Demirıpor - Galatasaray 
maçı ikinci bir tebliie kadar 
tehir edilmittir . 

Nevgork sergisinde 
~ -

TÜRK GÜNÜ 
Çok parlak bir törenle kutlandı 

Nevyork, 24 a a. - (Anado
lu Ajın11nın buıuıi mubabiri 
bildiri yor ) 

N~vyork ıergiıinde tnrk 18· 
nl ıerefli ve hareketli bir ıe
kilde kutlulandı. Sabah gazete• 
lerindeki program ve haberler 
tllrk günfl llzerine dikkati top· 
lamıftı. 

Serlli gızeteıiaia ilk ıayfaıın· 
da :boyllk elçimizle komisyon 
reiıimizio Amarika halkına ve 
sergi ziyaretçilerine birer meaa · 
jı çıktı. ikisinde de ~ türk barıt 
siyasetinin yanoın (diinya11na 
ait ideallere uygunluğu tebarüz 
ettiriliyordu. 

Serıideki ordu ve donanma 
mOmesilleriyle ıerıinin 'Avrupa 
ıubeai ~mOdOrllnden mllrekkep 
bir heyet türk bayraklarını hi
mil bir otomobil kaf ılesiyle 11 
de komisyon merkezine geldi· 
ler. Büyük elçimizle r refikaıını, 

ız z• 

lngiliz 
Hükumeti 80 ba
lıkçı gemisi saJın 

alıyor 
Londra 27 - Bahriye naza

retinin parlemento milıteıarı 

avam kamaraıındaki beyanatın 
da: Hükümetin tadil edilerek 
denizaltı ıatlan olarak kulla · 
nılmak üzere 80 balıkçı fgemi.i 
ıaha almata karar verdiğini 
s6ylemiıtir, 

_ ..... -
Baca . tutuştu 

Don ıaat 18 de Doktor Hu· 
lusi Eralp'ın evinin bacası tu· 
tuımuı ise de ıirayetine mey
dan verilmeden 16ndOrtılmDttllr. 

misafir olarak bulunan Tokyo 
sefirimizi ve sergi t heyetini al
dılar. 

Ônde tnrk bayrağı taııyan 
motosikletli polislerle kafile Nev· 
yorkun cumarteıiye mahıus ke
sif münakale akınını yardı, geç· 
ti. Sergi merasim kapıaanda ka
fileyi süvari milfrezeai karıılaclı. 
On dokuz pare top atıldı. Ser• 
gi bOyOk direiine tnrk bayrağı 
çekilJi. Asker, bayr•i•mızı se· 
limladı. Teırifat dairesinde mi· 
safir defteri imzalandıktan son
ra pavyonumuzun &nOnde ıeçit 
resmi yapıldı. Sonra amerikan 
federal binasında heyete pm
panyalar ikram edildi. 

Serginin verdiği öğ'le ziyafe· 
fetinde ıergi reiıi, Cumhurreiıi

miz ismet ln6a6olln ve bllyllk 
elçimix, Amerika Cumburreiıi· 
nın ııbhatine kadehlerini kal
dırdıl11r. 

Sonu 2 lacl Sarfada -

Sovyetlerle 
İngiliz ve F.ransız 

konuşmaları · 
Loadra 27 - Royter ajanıı 

İngiliz elçisinin hariciye komiae· 
ri Molotofa bu sabah tekrar 
garoıeceğioi ve anlatmanın bu
glln imza edileceR"ini bildirmek
tedir. __ .......__ 

Halkevi başkanlığından 
Temuıun otuzuncu Pazar ıll· 

nil Halkevimiz Paıa yayliıına 
bir gezi tertip etmiıtir. Geziye 
ittirik etmek iıtiyenle .. 
rin 2817/939 Cuma günil ıaat 
18 e kadar ac:llarım balkevi 
bllrosuna kaydettirmeleri rica 
olunur. 

ti toplandı 
....... 

C. H. P. Vilayet idare heye· 
ti don baıkan bay Etem Mend
resin başkanlığında haftahk 
toplanhııoı yapmııbr. 

~ 

Yeni partilile1'İn 

kabul töreni yapıldı 

Partimiz merkez ocaklarına 

son üç ayda yazılan 26 üyenin 
parti nizamnamesinin 14 Oacn 
maddesi mocibince partiye ka
bul törenleri dan akıam halke
vi traçasıada, parti viliyet ida
re heyeti baıkaaı B. Etem 
Mendreıhı batkaahğında yapıl· 

mııhr. 

Toplantt da merkez kaza 
parti baıkanı avukat Sllleyma11 
Eraydınla nahiye ve ocak he
yetleri vt partililer bulunmuı

tur. 
Evveli yeni partililerin isim· 

leri okunarak takdim edilmif, 
nizamnaırenin 14 llcü madde1i 
okunmuıtur. Bundan ıonra 8. 
Etem Mendres; partinin ne de
mek olduğunu tarif ederek 
parti program ve nizamnameıl 

hükDmlerini izab etmit ve par· 
tiye giren Azaların hak. vazıfe 
ve vecibelerini mukayeıe• 

lerle anlattıktan sonra yeni 
partilileri tebrik ederek toplan· 
taya ıon verilmiştir. 

••••••••• 

Şam da 
1 Suikast hazırlıkları ..... 

Şam 27 - Direkt6rler konae· 
yinin baıkanile idari ve ıiyaıi 
ıabıiyetleri hakkında bir aüikaıt 
hızırlandığını haber alan blikfı

met lizım gelen tedbiri almıı
tır. 

Poliı konsey binaıınıa yanın· 
da ilk ıaikasdı hazırlanmakta 

olan bq kiıiyi yakalamııtır. 

Bunlardan ikisi tevkif edilmlı 
ve llçü kaçmııtar. 

......... ,.. ............ .. 
Halkeoi köşesi: 

Halkevi atıı kaaarlarına Pı· 

narbaıı bahçesinde her hafta 
Cumartesi ve Pazar ıOnleri 

devam edilmektedir. 
Bir ıabay idaresinde parasız 

yapılan ataı kurslarından iı

tif ade ediniz. 
.. ............ ,.,...., •• ~· •• l"'W"' •••• 



ftla • 

Hatay ba_yramı 
münasebeti le 

-.. . .... \.- .. ~ -·· - - : . . . - . ' 

B. Etem Mendresin Halkevinde verdi
ği. ko fer ansın metnini neşrediyoruz 

-4-
Şimdi gelelim; Onmanlı dev· 

letinin inkırazından sonra bu 
güne kadar Hatayın siyasi 
vaziyetine ;. 
1 - Hatay, umumi harbin ıo

nunda fransız askeri işgali al
t. .. Ja idi. 

II - ( 25 Nisan 1920 ) de 
müttefik devletler ( Sanremo ) 
konferansını akdettiler. Bu kon
feransta Fransaya, Suriye ( Ha
tayda Suriyeden sayılarak ) a
razisi üzerinde manda hakkı 
veya vazifesi veriliyordu. 

Bu ( manda ) nedir ? 
Milletler cemiyeti misakına 

( mndde 22 ) göre ; 
" Kendi kendilerini idareye 

henüz muktedir olmıyan millet
lerle ve umumi harpten sonra, 
kendilerini idare eden devlet· 
lerin bikimiyetinden çıkan yer· 
lerdeki, milletleri yetiştirme va
zifelerini bir takım, medeniyet 
miUahazalariyle, ' yetişmiş o
lan devletlere vermektir.,, işte 
pek kısa tabirlerle manda, bu
na deniyor. Bu milletler, ken
dilerini idare edecek seviyeye 
gelince müstakil olurlar. Demek 
ki, Hatay'da, Suriye içinde bu 
ıiyasi rejime tibi tutuluyordu. 

Ankara itilifoamesi: 
Sakarya muharebesinden son

ra. ( 20 teşrinievvel 1921 ) de 
Ankarada, Fransızlarla (Anka
ra itilifoame•i) adiyle tarihi 
bir vesika imzalandı. 

Bu vesika ile; 
a - Fransularla cenup hu· 

dutlarındaki çarpışmalara niba· 
nihayet veriliyor. 

b - Milli esasatımızı ihtiva 
eden (Misakı Milli) hükümlerinin 
tahakkuk ettirilmesi ilzerinde, 
ıiyasi bir adım daha atılmış 
oluyur. 

Bu suretle; 
1 - Fransız iıgalı altında 

bulunan cenub arazimizin bir 
inamı milli hudutlar içine alını
yor, Fransızlar tahliye ediyorlar. 

2 - Bir k ısım arazi de, ba-

RA 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. F. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Mıizik (deeıhoveıı - Pi-

ano konsertosu No. 5 · · Pi.) 
19.00 ı>rogram. 
19.05 Müzik ( Melodiler-Pi. ) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he · 

yeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma (Haftalık spor 

servisi ). 

ıi şekiller ve şartlara bağlı ola
rak terkediliyordu. Burası da, 
Hatay bavaliıi idi. 

Bu şartları yazan madde (7) 
aynen şudur. 

"/skenderon mıntakası için 1 
bir idarei mahsusa tesis olu· 
nacaktır. Mıntakai mezkiirenin l 
Türk ırkından olan sekeeesi, 
harslarının inkişafı için her ı 
türlü teshildttan müstefid o
lacaktır. Türk lisanı orada 1 

mahiyeti resmigeyi haiz ola· 
caktır.,, 

Maddenin kısaca tahlili ile 
g6rülürki : 

Hatay için, evveli hususi bir 
idare usulü tatbik edilecek, türk 
ırkından olan balkın kültürleri· 
nin inkişafı için icap eden imti
yazlar verilecek ve bazı haklar 
tanınacak, tilrk lisanı, orada 
resmi lisan olacak. 

Bundan başka da; Türkiye ve 
Fransa mümessilleri arasında 
teati edilen vesikalara göre; 

- Bu mıntakanm, .Türk bay· 
rağını ihtiva eden hususi bir 
bayrağı olacak, 

- İskenderon limanından, 
türk bayrağını taşıyan ge
miler ve türk tabaasına ait mal· 
lar tam bir serbesti ile istifade 
edecek, 

- Limanda, türkiye tran
sitine tahds edilmek üzere kira 
ile bir saha verilecek, 

- Türk ekseriyeti bulunan 
mıntakalar, türk memurlar ta
rafından idare edilecek, 

- Türk mektepleri tesis edi
lecek ve saire .. 

Görlllüyorki itilafname hü· 
kümleri, bu havaliye bir nevi 
muhtariyet veriyordu. 

iV ( 1922/24/temuz ) da mil
letler cemiyeti konseyi, (Suriye 
ve Liibnan manda yaıasmı ka
bul etmiş, fakat, Antakya ve 
İskenderon mmtakalarını ıüküt 
ile geçiştirmişti. ( Yasa muhte· 
viyab metninden bahsctmeğe 

vaktımız müsait değil ). 

o 
20.30 Türk müziği. 
1 - Hüzzam peırevi. 
2 - Sadi • Segah şarkı -

Ruhumda ölen. 
3 - Zeki Arif - Segib ıar

kı - Mızrabı brak. 
4 - Latif ağa-Suzinak şar

kı - Benim yarem gibi yare bu
lunmaz. 

5 - Halk tilrküsü - Eminem 
sılada yas tutup ağlar. 

6 - Latif ağa • Hicaz şarkı 
Niçin şep ta seher. 

7 - Mustafa Nafiz - Hcaz 
şarkı - Göğsünde açılmış. 

8 - Ahmet Rasim • Hicaz 
şarkı • Can hutasıyım. 

9 - Artaki • Kürdilihicazkar 
şarkı - Artık ne siyah gözle
rinin. 

10 - Kürdilıbicazkar ~arkı -

- • -- - -... - ........____-=...;.__ .... ___ .,.. --~ ____,....,... -
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ln~ir Satış Kooperatifi
miz ve mustahsil ..• 

-Dünkü sayıdan devam-

Size adünç para ,eren kredi 
kooperatifleri de, sizin için ve 
sizin menfaatınız için kurulmuş. 
dur. Maksadı sizi, tefecilerin, 
muhtekir para vericilerin elinden 
kurtarmak ıize ucuz faizle pa· 
ra vermekdir. Daha &nceki 
y1Uarda bir aylığına aldığınız 
yüz lira için sizden malınızı yok 
babasına kapışan tüccar ve ko
misyoncuları 100 liraya kadar 
verdikleri para için ayda 25-50 
lira faiz aldılar demektir. Koo
peratifin ıizden yılda aldığı fa-
iz nisbetinin ne "olduR-unu ken· 
diniz daha iyi bilirsiniz . 

Nihayet yüzde 7-8 . 
Size ucuz para veren ve bin· 

netice verdiren yine kooperatif
lerdir. Bunlar olmaıaydı, ıiz 
bugün o güzelim bahçeleriniz 
çokdan bu muhtekirlere kap
tırmıf, sokaklarda ıefiı kalır· 
dınız. Biz, vani devlet, ve onun 
HükiimeU, Partimiz bunlara hep 
sizin için kurduk. 'Sizi, kolayca 
geçinir, alnının terinin kar,ıhğı 
olan kazancı yine ıf zin cebiniz· 
de bırakalım diye. 

Yine yanhş dllşiloilyorsunuz. 
Geçen yıl, kooperatif yeni ku
ruldu. Ona siz yardım etmedi· 
niz. Onun istidiği gibi incir ge· 
, tirmediniz. Yine incirleriniz par-
ç.al olarak depolara geldi. Oa· 
ların ayrılması işlenmeıi, boyla
ra ayrılması için masraf yap
tırdınu:. Kooperatifin istediği 

şekilde ellemesini, ıüzmeıini, 
ballı~ınt, hurdasını ayrı ayrı çu
vallara doldurarak getirseydiniz, 
neticede ayırma işleme masraf
larını ortaklar kazanır, en son 
hesap görmede, bu masrafları 
ıiz kazanırdınız'. 

Her ortak, kendi malı olan 
lrooperatifioi yaşatacak ve biz 
de onun sayesinde refaha ka
vuşacağız. Eger ıiz kendi ese-
rinizi öldürürseniz yarın ıize 

kim el uzatacak, para verecek. 
ıize refah temin edecek kim· 
dir.? 

Şübbe yok ki, kooperatifleri
mizın kadrosunda bazı aksak
lıklar oluyor. Fakat bunların 
düzelmesi de yine sizin eliniz-
dedir. idare heyeti toplantıları
na ve genel toplantıya bunları 

söyleyiniz. Düzeltsinler. Düzel
tecek olan yine kendinizsiniz. 
Çünkü, kooperatif; teşkil eden 
oıtaklardır. 

Burada Birliğin de üzerinde 
durması gereken noktalara işa· 
ret etmek ve aksaklıkların önü· 
ne geçmek vecibesiyle mükelle
fiz : Geçen yıl Bozdoğan satış 
kooperatifi muhasebecisinin bas· 
talığı ve sık sık kazadan ayrı
lıp gitmesi, ortakları çok müte
essir etmiş, ortaklar mallarının 
tutarı olan paranın mıkdannı 

Güller açmış bülbül olmuş. 
2l.10 Koooşma. 
21.25 Neşf'li plaklar - R. 
21.30 Müzik Müzik ( Radyo 

orkestrası · Şef: Hasan Ferid 
Alnar ). 

1 

22.30 Müzik (Operet parçala
rı - Pl. ( 

33.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut porsaıı (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband • Pl ) 
23.SS 24 Yarınki program. 

Yazan : Halkevi Köycüler 
komitesi başkanı A. U. 

yani hesaplarını bilmemişler u
zun bekelemer sounda parala
rını alabilmiılerdir. Köylilye ge· · 
rekli bilgiler verilememiş, iıte
nildiği gibi çahıılamamıı neden 
ıonra hatalar görtilerek iıden 
anlar şahıslar İf başına getiril
nıişdir. 

Barem hiç ıübhedilemez ki 
en ilmi bir ölçüdür. Fakat, köy· 
lünün buna aklı ve bionetice 
menfaati icabı gönlünün iıtedi· 
ği uymaz. İtine gelmez. O, da
ima, incirini verince parasının 

tamamını almalı. Bunu düşünür. 
Uzun zaman bekleyemez. Zi

ra borçlular mevsim ıonu ka· 
pısına çalmışlar kendisini sıkış· 
dırmağa başalamışlardır. Ne 
yapsın? Haklı değil mi ? 

Bakıyor ki, Tüccar ve komis
yoncu incir kemale gelmeden 
rekabet olsun diye bol para ve
rerek incir kapatılıyor ve kema
le gelince kooperatif den faz
la fiyat vererek ouun ablak fve 
karakterini bozuyor •ve onda 
yanılış hükümlerin yerleşmesine 
ve kökleşmesine hizmet ediyor· 
Köylü, yüksek fiyat, zahmetsiz 
bol para ve sıkıntısız kazanca 
asırladır alışdmlmışdır. Bunu, 
bugün de diriltmek için her şey 
yapılıyor. 

Ortada bir va kia, bir hadise 
var; Bu mühimsenmez ve üze· 
rinde ciddi tedbirler alınmazsa, 
ko '>peratiflerimiz başarısızlığını 
mucip olacak ve bionetice içti
mai ve iktisadi zararlardan 
baıka, köylünün ahlaki varlığını 
da sarsacaktır. 

Ne yapmalı ? Tüccar ne ya
pıyorsa onları ! 

1 ) Köylu malını teılim edin
ce hemen hesabı görillmeli, 

2 ) Piyasa fiyat arına uyar, 
elastiki karaktere malik bir ba
rem, 

3 ) İş baıına, kendini verecek 
ve kooperatif davamızı başarıya 
ulaştırmağa çalışma imanını ta
şıyan elemanları getirmek, 

4 ) Merkezde veya iıtihsal 
mıntakalarında çekirdekten ko
operatifçi yetiştirmek için kurs
lar, okullar açmak. 

5 ) Matbuattan faydalanarak, 
gazeteler, mecmualar, broıürler, 
duvar resimleri seyyar propa
ğanda yapacak şahıılarla dava
yı köye ve köylüye mal etmek. 

6 ) Halkevlerinden faydala
narak, olan yerlerde sesli sine
malarda kooperatifler birliğinin 
çalışmalarını ve yaptığı işleri 

gösterir sinema filimleri göster
mek ve mümklln olursa Halkev
lerine yardım ederek seyyar si· 
nemalar temin ettirmek suretiy
le propaganda yaptırmak, 

7 - Radyoda, bu hususta 
köylü saatları ltemin etmek. 

Radyo, köyde reform yapmış~ 
dır. Piyasayı takip eden köylü, 
ıaatı gelince radyo başına ko
şarak alakalanmakta ve ona gö
re malını yüksek fiyatla satma-
ğa çalışmakta ve fiyatın yük
selmesini beklemektedir. 

Halk terbiyesinde gazeteden 
ziyade müessir olan radyo ve 
sinemadır. Dedim ya, köylümü
zün kafası gözündedir. 

Nevyork sergisinde 

Türk günü --·-
Ba9taıafı l lcl .. ytada 

Saat 4,30 da, resmi davetli· 
lerden, yurrtlan gelen seyyah· 
lardao, Nevyork Türklerinden 
halktan mürekkep : binlerce ki
şilik kir kOtle, serginin ıulh 
meydanında toplandı. 

Nevyorkdaki Yunan teşkili· 
tına mensup 150 kişilik iki ka· 
file üniformalarla ve bandola· 
riyle gelip Tilrk-Yunao dostlu
ğu şerefine nümayiş yaptılar. 
Bayrağımızı ıelimladılar. Sonu
na kadar da merasime karış· 
tılar. 

Elçimiz, gazetelerde aynen 
çıkan dikkat toplıyan bir nu
tukla, insanhğıu beraberce men· 
faatleri karınında bugünktı 
emniyetsizliğin acı manasını, 

Türkiyenin sulh lehine atılgan 
roll1, yarıoın ümitli manzaraıını 
orta ya koydu. 

Türk Amerikan cemiyeti re· 
islerinden Profesar Traser, Trk 
inkılabının neticelerine dair 
kıymetli bir nutuk okudu. 

Nevyork Türklerinden Fehmi, 
Amerika ile dostluğumuzun kıy· 
metini ileri südü. 

Zeybek kıyafetli talebelerimiz, 
bayrağımızla ilerlediler ve zey· 
bek oynadılar. 

Radyoda meşhur Amerikan 
korosu, tür k ideallerine dair 
Vedadın hazırladığı canla par· 
çayı trompet ıesleri arasında 
güzel okudu. Yirmi 1 yaıında 
Amerikanın en kuvvetli kadın 
viyolonisti şöhretini kazanan 
Bidar Celal parçalar çaldı. 

Bu esnada paraşlltlü bava 
fişekleriyle türk ve amerikan 
bayrakları atıldı. Bunları bulan· 
ların davetlimiz oldukları illa 
edildi. 

Sonra bayan siret uncunun 
tertibi ile 12 talebemiz Anado· 
lu dansları yaptılar. Çok beğe· 
nildi. Altı karadenizli vatandaf 
kemençe ile danslar •yaptılar. 

Sonra yunanlı kafılelerle bir· 
likte muntazam alay halinde, 
yunan ve türk ıergileriodc tc· 
zahürler yapıldı. 
Akşam pa vyonumuzda ameri· 

kan iktisat, fikir ve sanat alem 
ferine mensup iki yllz elli da· 
vetliye ziyafet verildi. 

Cıban federasyonu] kurulması 
lehine başladığı hareketle Ame· 
rikada günün meşhur lşabsiyeti 
olan gazeteci Streit balkan pak 
tı ile Sidabahn dünya federaı
yonu lehinde adımlar folduğuou 
ileri ıürdü. 

General Harbert, Sıvasta A
tatürkle 1919 da mülikatınuı 

hatıralarını heyecanla anlattı. 
Sergi lngiliz umumi komise· 

ri, barış beraberlihimiz hakkıo· 
da kuvetli bir nutuk söyledi. 

Bunu takip eden ıergi reisi· 
nin nutkundan sonra keman ve 
dans programı tekrarlandı. Sa· 
bab dörde kadar havuzlat, 
renkli ışıktar ve selviler ara· 
sında danslar devam etti. 

Misafirlerimiz unutulmaz bir 
gece geçirdiklerini, türk güoO· 
nün, canlıl ve samimi havası "e 
intizamı ile büyük bir üstünlük 
gösteraiğini söylediler. 

Gündüz merasimi, Sait Çele· 
binin intıbalarivle beraber diske 
alınmıştır. Disk radyomuzdan 
neıredilmek üzere ilk tayyare 
ile Ankaraya gönderiliyor. 



-
l&tı' "' 

BISMARK Bu Bir Hikiyemi 
VE -2-

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu Tarlaların ekmejini yiyen, 
bıiların ıarabını, menbalann 
ıuyunu lçeu, gtlneı g6ren lnuil 
için aokaklar, meydanlar. ka· 
nallar lizımdır. Halbuki al&ler, 
onlarm nesilleri için biıe kadar 
inen bu in11niyet merdiveni için 
bir tarla, bir biç klfidir. 

Yaan: /tu11esi Wgcllf/• Headl11111 
TerH•• edn : M. Nedim Milre11 

- 70-
Fakat k-.ndi kilise kulelerinin 

baıuıi menfaatları yanında ıi
,,. •eti bizim talebe iken bildi
liıniz kadar Ye hatta ondan 
daha az bilirler. Harici siyaset 
••hHında, mOnferiden, çocuk 
ribidirler. BütOn diğer mesailde 
bir araya gelir gelmez derhal 
ÇC>c:uldaıırlar; "itle içinde aptal 
1116aferiden zekidirler.,. 

Bu gllnleri hatırlayarak. da· 
ba ıonralar1 Biımark ıfiyle s6y· 
leıni,ti: 

"Her aabab, Prusya 'siyaseti· 
ilin Ruıyaya doğru affedilmez 
tenıayülOnden dollyı bana çok 
~•zan, bize kartı tebditamiz li· 
••11 kullanan İngiliz sefiri ıir 
Andrey Buchanan ile franıız . 
lll&me11ili Talleyrandın ziyaret· 
ltrini kabul ettiğimi ve ağleden 
loıara Pruıya parlementoıanda 
~bahleyin encebi elçilerin bana 
•l'fı serdetmiş olduklan delil 

•e h&cumların aıajı yakan ay
k!ıal i•itmekten duyduğum zev• 
ı aıll unutmıyıcatım ... 

1. Ş&phesiz mecliıte kullanılan 
ıaan onun hariçteki nufuzunu 
ltYlflattı ve Prusya parlamen· 
!? .. •~nun, taleplerini takviye et-
'lini keıfedince, ecnebi bUkl· 
~etler daha çok ıırar göıterdi· 

1tr. Hllk&metlerinin alçak ve 
t11a siyatıetinden milletin ayrıl-

laaıı olduğu lngiliz parlamento
;~da memnuniyetle beyan edil· 

Nihayet ıahsi ihtilif öyle bir 
"•ddeye geldi ki, celseyi tatil 
~~~ek llzım geldi. Bunun •ebe· 

11li anlamak için Pruıyada na
tırların mutlaka her iki medis
~ll birinin Azası bulunmaları 
~- gelmediğini hatırlamalıyız. 

lllafi, kanunu e1asiye göre 
~811akaıalara ittirak etmek ve 
~ttdikleri zaman dinlenmek 
.. 'klcını haizdirler. Mecliste di
ter aza arasında değil reiıin 
"tında, azaya miiteveccib ola· 
a'k. >:ükıek bir 11rada otururlar. 

1 '- •tıbarla onlarda meclis aza· 
'rı gibi kitle rubu yoktur. 

8is111arck ve arkadaıları 
~ Pttecliıe bitap ettikleri zaman 
,k'1•.r gibi, battı kDçiik bir 
) ~llıyet mümeaaili gibi değil, 
,~ ~llcılar, rakip ve hasım bir 
" 
0rıtenin mUm•11illeri gibi ko

' "t11rlardı. Kendiıine kartı olan 
) •;tı yukan umumi muhalefeti 
.._' •ıı bu nokta izah eder. O, 
.;tliıte sadece bir partitin de· 
tG l>iızat parlamentonun ve bil-

'"" la dığer parlamentoların bas· 
"'il 'd• 
"' 

1 
• ı. Bir mUnakaıa esnasında 

-.:cı•• reiıi ile çatııtı. Reis o 
il, il bazı mlltalaalarının mevzu 
•et •llkaıı bulunmadıiına it•· 

8~t1Difti. 
ıc 'N••rnark derhal proteıto etti: 
~i ."tlcumda. reisin her hangi 

' ........ b "'"--• ati mlldabale hakkına 
li,· •de edemem. Ben bu mec• 

'" b• fi,. ır Azası bulunmak ıere-
-, •. la•iz dtğilim. Reiı intibabı
"'e '~tirlk etmit dejilim. Ben 

tlıain inzibati otoritesi alhn-

da değilim. Bu hudutta reiıin 
otoriteıi ıona erer. Benim yal
nız birüıtüm vardır o da Ma
jeste kıraldır". Bu, kudretinin 
dört divar içinde mer'i ol
duğunu iddia eden reisle sert 
bir mDnakaıa tevlit ettti. 

Filhakika o bir nazırdan 
nutuk hakkını • kaldıramazdı, fa
kat, onun ıfizllnll kesebilirdi. 
Bilmarkck derhal, kelimesi ke· 

~ limsine, nutkunun takbih edi
len kısmını tekrar etti. Reis 
tekrar böyle bir ıey yapta;. 
takdirde celseyi tatil edeceji 
tehdidinde bulundu. Bismark 
"Reisin mecliıi baıka bir gtln
de toplanmasına mani olamam. 
iki defa ı6ylediiim bir ıeyi il· 
çllncil defa tekrar ihtiyacında 

değilim" dedi ve münakaıa in· 
kıtaa utramaksızın devam etti. 
Bir kaç hafta ıonra buna ben
zer bir sahoe daha v1tki oldu 
fakat bu ıefer Bi1marck değil 
Roon vardı. Roon parlamenter I 
ıelde o kadar çabuk intibak .ı 
edememiıti. Biımarclr, relıe, 
meıru kudretinin en ıon nokta
sına kadar mukavemet g&ster
miıti fakat Roon daha ileriye 
gitti. Reis nazırın saznnn kes
mek istedi. 

Roon bunu reddetti. Reis ça· 
nını ç.ldı •• "ben aaarıa .a
zlnB keıtiğim zaman uazır s8· 
kut etmelidir. Çanımı ba mak· 
satla kullanıyorum. Eğer nazır 
itaat etmezıe" 

- Sonu var -

ı........ Abone ıeraiti ........ . 
t ı 
: Yılhtı her yer için 6 Ura. ı 

l Alta aylıtı 3 liradır. { 
f idare yeri: Aydında C. H. ! 
i P. Buımevi. i 
. ıaseteye ait raaılar için İ 
~ yan itleri müdirUifGae, ilin· i 
~ lar için idare mld6rl8tfine ! 
f rntiracaa.t edilmelidir. i ............ , .................................. . 

aza . !L 

Adiy& . Meıum mezarhklar, 
unutulmut mezarlıklar, aıkı 
&lmOılerin toprağa karııtığı 
baçların bile çOrlldOğU, yeni 
&inler bekliyen terkedilmiı me· 
zarlıkları g6rdilm. 

O, yeni açmıı gllller, lkaraa· 
lık ıeniler ile dolu, inıan eti 
ile beslenen ulvt ve gamlı bir 
bahçedir. 

Bir ataç rivdeıi yanında 
bilztıldOm. Sık ve ıiyah dallar 
ara11nda girOnmiyecek [kadar 
ıaklandım. Orada bir tahta par 
çaıına aarılan bir deniz kaza· 
zedsi gibi saatlarca bekledim. 
Etraf iyice kararınca saklandı· 
tım yerden çıkarak ağır ağır 
bir hırsız gibi sessizce yllr&me· 
te baıladlm. Kollarımı 6ne doğ 
ru uzatmıf, g&zlerim açık, el· 
lerimle ayaklarımla dizlerimle, 
riğılmle batta baıımla mezar 
lara çarparak, onu bulmak için 
ilerliyordum. Yolunu arayan 
bir kir gibi baçlar1 d~
mir parmaklıkları cam kordon
ları, solmuı çiçek demetlerini 
yoklayordum. Harfler &zerinde 
ellerimi gezdirerek iıimleri oku 
yor, onu arıyor bir tOrlii bula• 
m1yordum Ne korkaaç ltir ~e
ce ne koyu karanhk. Ay yok, 
korkuyorum. iki ııra selviler, 
mezarlar arasında uzanan pati· 
kada içimi bir korku almııtı. 

Mezar, mezar, mezar. Hep 
mezar. Sağda, ıolda, inde lar
kada ber tarafta mezar. Bir 
mezar taıının Ozerine loturdam. 
Arbk adım atmığa takadım 
kalmamıfta. Dizlerim bnkOlllyor 
kalbim hızla çarpıyordu. Deria
dcn ıeıler geliyor, •kanıık ıes· 
in. Çdrın yaıımda koya karan· 
ta, esrarengiz toprakta. mezar
larda beliren bir gtlrOltO. 

== -
Çocuk Es.irgeme 

Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 
kayıt şartlar -

Çocuk Etirgeme Kurumunun ,\akaradaki Çocuk Bakıcı 
okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına baılan
mıtbr. Kayıt muameleıi Ağuıtos •onunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanidir. Dersler nazari ve ameli olarak 
iki aene alirer, diploma alanlar kurumun göıtereceği yerler· 
de maaıla iki sene çalıımatı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıu eYrak gereklidir. 
1 - 18 yaıından aıağı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almıı olmak, orta okul ve 

liae talebeıi tercih edilirler. 
3 - Sıbhah yerinde, ah1ikı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak iıteyenler, Ankarada Çocuk Esir

geme kurumu umumi merkezi reisliğ;ne, bir istida ile mlra
caat etmelidir. 

S - Kayıt için gerekli evrak ıualllrdır : 
NBfus hlviyet cllzdanı, mektep diploma11, 11bhat Ye aıı 

rapotu, iyi bal kljıdı, llç fototraf. 

Çeviren : l small Giin 
Etrafıma hakıyordam. 'Bayle· 

ce ne kadar ıeçti bilmiyorum. 
Dehfetten dizlerim titreyerdu. 

Korkudan aerhot olm11ftam. Oı 
tiinde oturduğum mezar taıı 

kımıldadı. Şüphesiz alt taraftan 
biri itiyordu. Bir~ 11çrayılta yan 

daki mezara ıeçlim. Barakbiım 
mezar taı•aın dimdik kalktıtını 
girdllm. içindeki 110, taıını 
ıırbla atan 610, çıplak bir iıke· 
let ıeklinde g6rllndil. Koyu ka 
ranlık içinde onu seçebiliyordum 
Mezar ta11ndaki ıu hitabeyi 
okudum. 

"Elli yaıında ilen Jakoliven 
burada yatıyor. Akrabasını ıev

mit namualu ve iyi yaıamıı ila· 
hi bir huzur içinde ilmDıtnr." 

Şimdi 6lllde bu c&mleleri o· 

kuyor. Yolun llstiinden bir taı 
aldı. Yaz.tarı ~Szene 6zene ıil
mete koyuldu, bepıini ıildi. 

Sonra bu yazdarın iıini uzun 
uzun ıllzdil. Şahadet parmatı

nın kemiğini fosfor bir kibrit 
gibi taı lıtllnde gezdirerek, 
parlak harflerle ıunlan yazdı. 

"Elli Y•fında 6len Jakoliven 
burada yatıyor. Miraıına kon· 

mak için baba11n1 ~iıkence ile 
6ldörd0, kar111na hiyanet ve ezi 
yet etti. Çocuklannı sefil bırak-

tı. Komıularını aldattı. Çalabil
diii kadar çaldı ve sefalet için 
de 6ldil.n 

Y azı11aı bitirdikten soma ha· 
reketsiz eserine bakb. Batımı 

çevirdim, bütiln mezarlar açıl

mıı ölüler dııan çıkmıf, kitabe· 
!erini silerek hakikati yazıyor· 
lardı. iyi, namuılu gösterilmit 
babalar, ıu sadık zevceler, fe· 

daklr oğullar, ıu afif kızlar, 

lekeıiz kadınlar, akraba celladı 

keaUmiş kirli, namussuz, iki yllz· 

il, yalancı birer varlık olmUf, 

çalmlf, alda tmlf, bltün iğrenç 

ıeylere tenezziil etmiflerdi. Şim· 
eli hepıi ebedi iatirahat yerleri· 
nin eıigine biliamiyen veya bi

linmek iıtenmiyen •e•imıiz fa· 
kat yllksek hakikati yazıyor

lardı. 

Onun da mezarına bakikatı 

yızmıf olacağını düıllndllm. içi· 
mi bir ıüpbe ve heyecan almıı· 
tı. Korkusuzca açılmıt lahitler, 

6lüler, iıkeletler arasından at· 

hyarak koıtum. Kefenle örtllll 

yüzünü görmeğe meydan kalma
dın onu uzaktan tanıdım. Ve 
biraz evel 

" Sevdi, sevildi ve &ldn " 
ctımle&ini okudutum mermer 

haçın altında : 
"Sevgiliaini aldatmak için 10 

kağa çıktı. Yatmar albnda n
tlldll ve ildll" cllmeıi sıralanı
yordu. 

Sabahleyin yıkdıp kaldığım 
bu mezar &nlnde beni hareket
siz bulmaılardı. 

lmttyaı nhlbl •• Umum1 Nqrlyıt 
Mlcl8rU : Et.. llenclrea 

a .. ılchtı ,., 
c H, a ....... 1 

,,, ' . 
~!!!lıkan ·~erler araı_ı_11t!_~: 

( Aydın Yaylalarında ) 

Gazetemizin ıayın imtiyaz 
ıabibi bana kOçllk bir fiir kita
bı uzattı ve m11harririnln bir 
mektubile kendisine g&11derilen 
bu mecmua hakkında ( Aydın ) 
ıntunlarında bir kiritik yap· 
maklağlmı iıtedi. 

.. 81t1rl Gocul " UD r Aydın 
yaylllarında ] adını taııyan bu 
kitabı, kabı ile beraber bir for
malıktır. lıtanbuldaki Oıktı Ba
ıımevi tarafından yeni tabedil· 
mittir. Mecmuada [ Aydın yay· 
lllarında, dağ ıenliği, nal ıeı· 
leri, 6vg6leme, Kozan loğlunun 
atı, dağlar, pusulanan hatlıkla 
yedi tiir vardır. 

Belli ki tair ; Gikbelin, bet 
parmağın, karıncalının baıı du
manlı tepelerinde; Madran yay
llıının oluklu su baılarındı, 
efelerin cllnbilılerini ıeyret • 
mittir. 

Biraz çetrefil bir eda içinde 
yosmaya efenin türküıün8 ı6yle· 
tiyor : 

Şu iımi ödemiıli, 
G6zleri menevişli 
Kaplama altın ditli 
Haıpıyı var mı saydın 
Keıke saymaz olaydın 
Şaıh efem Aydın ! 

Efelik bu,uıiyetinin tarihe 
karııtağı ve efeliğin, bundan 
enaz yirmi sene evelden haber 
verdiği nazarı dikkate ahn1rsa 
" kaplama altın ditli " ile" me
nevifli gaz " tin, bu ıu batı ha· 
yatanda biraz iğreti durduğunu 
kabul etmek. llıımdır zannede· 
rim. 

Efe donkn •fe ; altın ditli 
yosmaya değil, inci ditli 
zenneye vurgundur., Mentıviıli 
g6ze değil, kor gibi yanan iri, 
ıimıiyab g&zlere meftundur. 

Fakat ta ıiirdeki saDıimiyete, 
sadeliğe de g6nlll bağlamamak 
milmklln değildir : 

A Emine, em;ne 
Batlandı perçemine 
Ayrılda takıın efem 
Gağsüne elmas iğoe ! 
A Emine, emine, tuttu mu 

aazın yine 
Vallahi betenildin 
lnanıana yemine 
A Eine, emine 
Yalvartmadan ıç ıine 
Efem ( algın ) ın diye 
Türk& çıkarsın Çine 
A Emine, emine 
Kalbine hançer ine 
Eyleme yaylldaıın 
Dllnecek sevgi gine 

• 

( Kozan oğlunun atı ) da, 
ylreklere gurur veren bir erkek 
duyuıun tok ifadesidir. 

Yayll biklye1i devam eder
ken neden, 

( Art tarafı, dostlarım, efenin 
kır gerdeki Gökde yıldızlar gör· 
sin, kapatayım perdeyi ) 

Efenin kapanacak ne berdesi 
olur !.. 

O buvardahğında bile namuı
ludur. Kızanlariyle cOnbUı ya· 
parken, efelik idip ve erklnı
na muıayir en kOçlln bir mO
naaebetaizlik etmez ki, muhar
rir bu ıahneyi kapatmaya, onun 
çirkin taraflarını g6stermemeye 
mecbur olıun. 

Hiklye çok kaypakıız bir 
ifade ile, Adeta akar gibi de
vam ederken, birdenbire ıahne
ain kapaama11, okuyana boı 
gelmiyor. 

Netice fiirler gllzeldir. Mem· 
leket malıdır. lace bir duyguyu 
slyllyor. 

Bu muharririn, yarın çok mu
vaffak bir ıair olaca;ına bOk
medebiliriz. 

Gllncü 
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• Vade ile elbise E 

SY aphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 
ı Terz:ibaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
41 ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- a 
4!I mıza elbise yapılmaktadır. a 
e En muteni biçki dikitle ve en azeniıli provalarla müı· a 
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 

1 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklar1nı a 
umarım. a 

Kedın ve erkek terzihaneıi a 
~ ~h~~ • 
• Demirvolu caddesi: Aydın • 
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1 den 6 numaraya kadar • 

1 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin 

matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 

emirlerine 

Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

1 
s 
1 : HALKEVI :ı • M t 

;: Bakım Evi Muayene Saatlan 1 1 Okul talebelerine a MHy••• ırt•• Saat Doktor erkad., ......... d. 1 1 
= Pazarteal S - 4 Operatllr Medeal Boyw ı 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlar. hazırlanmıştır 

=
!! Sah 4 - S Doktor Fuat Bayraktar . 
... (Cilt haetalıldarı mutabaN111) 

Çarpmba 2 - J Operat&r Nuri Erkan ! . S - 4 Doktor Şevket G&zaçaa 1 41 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

: (G3ı ba1talıkları mutabauı11) 41 

= Pe.,...be 
4 

- S ~k:::ta~:~:Dmutahuı111) 1 i Vergi Bordroları 
1 ., S - 6 Doktor Şe•ket Kırbaı t 
ı dataal haotahklar mutah.-.. ) ı 1 Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

! Cuma 4 - S Doktor Mllnif Erman 1J ! 
~ (Kadın haıtahkları mutahuıııı) n .... 
(!1 Camarte1i 2 - 3 Doktor Nafiz Y azgaa ~j 1 
• ,. 3 - 4 Doktor HaUl Gazaydua (1 1 
t Nl.!12WS21P'SSBW~W.SBSS22Bl!lllll 

Sağlık Yurdu açıldı • • 

4 
41 • i 

1 
G 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
n 

Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur 
C. H. P. Basımevi j 

lce!'b7n~:d~asa:as::~:~~n :·~;::~!:de se::i!::~ ~~::İ :~~:!~~ -=-=~-•--•.ı-1:•-• .. __ "?_0_0_U_•_o_o_•_O_G_•_O_O_e_o_•_O_O_O_O_•_•_O ..... •_•_•_•_•.ı-:O.O_•-=·==·-·-=·==-·-s:::~-
açılmıı. Hasta kabulüne batlamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütabasso doktorluımız tarahpdan her 
t&rlii erkek klldın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettifi bbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Nazilli beled ysinden 
3117 /939 Pazartesi günli saat 

16 da Naziili belediye ihale en
cümeninde eksiltme komiıyon 
odasında 42318 lira 84 kuruı 
bedeli keşifli nafıa vekaletince 
musaddak Nazilli kasabası elek· 
tirik tebeke ve transfarmatör 
ve tesisatı 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile ekıiltmeye lsonmuttur. 

Muvakkat teminat miktarı 
3173 lira 91 kuruştur. 

Fenni ıartnamesi, proje, ke· 
tif bula1a11 ile buaa mllteferri 

diğer evrak altı lira mukabilin· 
de Nazilli belediyesinden ahna
bilir. 

isteklilerin teklif mektuplan 
ve en ez 30 bin lıralık bu İfe 
benzer iş yapbğına dair nafıa 
idarelerinden almış olduğu ve· 
sikalara istinaden ihale tarihin
den 8 gün evvel alınmış ehli· 
yet ve 939 ydına ait ticaret 
odası vesikalarını havi zarfları
nı 31/7/939 pazartesi günü saat 
15 şe kadar Nazilli belediye 
encümenine gelmeleri lazımdır. 

12 19 25 28 (95) 

T. C. Ziraat Banka· 
sından 

Mahalli ikameti meçhul Ay· 
danın tabaklı mahallesinden 
~ustafa oğlu hafız Nuriye: 
Bankamıza 7/4/934 tarih ve 

52 nolu senetle gayri menkul 
{ malınız üzerine ipotek vazı ıu
ı 

retiyle istikraz ettiğiniz mebli-
ğın vadesinde tediye edilmemesi 
doliyısile bankamız kanununun 

• emrettiği birinci ihbarnamemiz 
ıiıe gazete ile ilin edilmek ıu-

. retiyle tebliğ edilerek otuz gün 
zarfında borcunuzu ödemediği 

niz için ipotekli bulunan 34 
danOmlük ve aydının l>ölilntil 
mevkiindeki tarlanız bankamız 

tarafından 45 gün mftddetle J 
açık artırma sure tile ıa tılığa 

çıkarıldığı evvelce ilin edilmi .. 
ti. 26171939 tarihinde saat IS 
de T. C. ziraat bankası Aydın 

şubesinde yapılan miizayedede 
mezkur tarla sahibi bulunan 
tabakll mahallesinden İsmail oğ 
lu İsmail köse namına d6rtyüz 
elli lira hedefle muvakkaten 

ihale edilmiı~ir. lıbu ilin tari· 
binden itibaren on bet gUn 
içinde borcunuzu bu gUne ka
dar işleyen faiz ve saire maı-

raflarile birlikte ödemediğiniz 

takdirde bu gayri menkulonnz 
tarafınıza batkaca biç bir teb· 

Otobüs kazasında 
• 

yaralananlardan bt:şı 
hastaneden çıktı 

Evvelki giln Çine yoluod• 
vukua gelen otobliı kazaıı oe" 1 

ticeslnde yaralanarak bastaoef' 
yatıralmıı olan yedi kitiden be" 

tinin yaraları hafif oldutund•0 

tedavi edilerek dlin haatanedell 
çıkmıılardır. r""""" 

liğ yapdmakıızın kati ıurett• 
ihalesi yapılmak ilzere mllz•Ye· 
de evrakı icra dairesine verile" 
cektir. lı 

Tebliğ makamına kaim 01111• 
Uzere keyfiyet ilin oluaur. 
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