
0Ç0NC0 YIL 
No: 594 

PAZAR 
30 

Temmuz 1939 

idare yeri 

Aydıa 

C. H. P. 
Baıımevl 

s.,... : 100 Para PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi s.,_ ı 100 Para 

Cumhuriyetin yeni 
bir hamlesi daha 

ilk tren Aşkaleye vardı 
Aıkale. 29 - Dün tren batta Aşkaleye girdi ve muazzam me· 

rasim yapıldı. Bütün halk bayram yapmak suretile bu günü tes'it 

etmektedir. Kaza ve köylerden binlerce halk akın akın Aşkaleye 
gelmeitedir. Şimdiye kadar kesilen kurban miktarı iiç yüzO 

geçmiıtir. ~ 

Erzurumlular bütün vesaitle Aıkaleye gelmektedit ler. Hattın 

Erzuruma varmaıına 56 kilome:tre kalmıttır. a.a. 

Romanya Krall 
Majeste Karol İzmiri de ziyafet etti 
lzmir, 29 - Hususi yatile Akdenizde gezmekte olan Romanya 

kralı S. Majeste Karol dün akşam lzmire gelmiştir. 
Kral Karol refakatinde veliaht Mibıil olduğu halde ıehir gazi· 

llosuna gelmif ve geç vakte kadar oturmuıtur. 
Majeste Karol bu sabah otokarla Efes harabelerini gezmek için 

ıaat 9,30da Alsancaktan hareket etmiıtir. 
Vali Etem Aykut Majeıteye refakat etmektedir. 

Fransız nazırlar meclisi 
Parlamentonun teşrii devresini 1942 

ye kadar temdit etti 
Peris 29 - Nazırlar heyeti· 

llİla ı&rBımeleri hakkında havas 

•janıının aldığı habere göre: 

Mecliı, baıvekil Daladyenin be· 

Y•natını mUteakip seçimlerin te 

hir edilmesine ve parlemento
ıaun teırii devresinin 31 mayıs 

942 ıenesiae kadar uzatılması· 
il• karar vermittir. 

Bu karar bu giinkll kabine 

toplantısında reisi cumhur Lab-

ronun imzasına arzedilecektir. 
Bu karar reisicumhurun parla-

IDentonun feshedebilmesi sell

lıiyetine asli dokunulmamıı ol
duğunu natık olacaktır. 

Paris 29 - Nazırlar meclisi 
1taiıdaki kararları tasvip et
lllittir. 

1 rici emniyeti ve casuslara karşı 
ahnacak tedbirler hakkında ve 

daha bir kaç kararname vardır. 

Baıvekil Daladiye dış vaziyet 

hakkında beyanatta bulunarak, 

Londra Pariı kabineleri arasın· 
da yapılan g6rüşmeleri ve son 

giiulerdeki Moskova müzakere

lerini izah etmiı ve diplomatik 

mllıakerelerin &zerinde anlat· 

maya varıldığını yalnız bazı te

ferrüata aid bir kaç nokta kal

dığını ıöylemiıtir. 

lbtiliflı olan bir maddenin da 

(olmıyan bir taarruzuıa tarifi) 
meselesi olduğunu söyleyen Da-
diye bu maddenin mühim bir 
ihtillf çıkarmıyacağını ilive et-

mittir. a.a. 

İngilterenin 
Malaya zırhlısı haftaya 

lzmire geliyor 

lzmir 29 - lngi\terenia Ma
laya zırbhıı 6n6müzdeki çarşan
ba gllnü ıababı lımire gelecek 
ve iki milletin dostluğuna sem
bol olacak bir surette karııla
nacaktır. 

Malaya zırhlisi futbol takımi 
ile lzmir mubteliti arasında 
antrenman mDsabakalar yapıla-
cakhr. a.a. 

Karii erimizin 
nazarı dikkatına 

Matbaamızın makine1erinde 
yapılacak tamirat mftnasebe
tile gazetemiz bir kaç gBn 
intişar etmiyecektir. 

Elimizde olmıyan bu muvak
kat ve mecburi tatil mOna
ıehetile abone ve okuyucula
rımızdan OzOr dileriz. ' 

Muzik konseri 
Fatih Halkevioe mensup kıy

metli sanatkarlarımızdan viyo
lonist Ekrem Zeki Ongörle Pi· 
yanist Verda Üngör tarafından 
1 Agustos Salı gDnti akıamı 
saat 31 de Halkevimiz taraıa
sında verilecek muzik konaeri 
programını neırediyorilz. 

Konser da vetiyelidir. 

PROGRAM 
BiRiNCi KISIM : 

1 - Bach konserto 
a - Moderato 
b - Adagio 
c - Allegro 

2 - Çaykovski konıerto 
a - Allegro moderato 

b - Andante 
c - Allegro Vivace 

iKiNCi KISIM : 
3 - Bach Fuga (sol minör) 
Auer - Andante 
Albeniz • Dans 
Paganini - Kapris 
Paganini • Kloşet ( 2 inci 

konserto) 
1 - Mebusların tetrii miid

detlerinin 1 Haziran 942 tarihi-

ne kadar uzablma11 hakkında

ki kararname. 
Sovyet Rusya ------2 - Bugdayt Ofisi teıkiliae 

dair kararname, 

3 - Avrupadaki radyo is
t•ıyonlarının milli bir idare 
•lt.nda P.T.T. naıınnın riyase-

tinde ve baıvekilin otoriteai al
tuada birleıtirecek olan karar
••IDe. 

4 - Baıvekiletten umumi is
~labarat bürosu tetkiline dair 
•rıarname. 

f S - Marailyada bir deuiz it
•iye taburu tetkiline dair ka 

"•rname. 

Buıdardan baıka devletin ha-

İle İngiliz ve Fransız Görüşmeleri 
Londra 29 - Havas ajanıı

nın çok iyi bir menbadao aldı
ğı bir habere göre: 

logiliz ve fran11z hükumetleri 
paris, londra ve moskova ara
sında genel kurmay göro,mele
rine karar vermiıtir. 

Genel kurmay heyetinin moı 
kovaya hareket edeceği tarih 
henüz belli değildir. 

Batvekil Çemberlayn, ;.pazar
tesi giinll avam kamarasında 

İDiilİZ ve franıız ıiyast 16r01-

meleri hakkında avam kamara

sında beyanatta bulunacaktır. 

Pariı ve londrada her haaıi 
bir tebliğ neıredilmemif tu. 

Paris 29 - Gelecek hafta 

Sovyetlerle askeri görllımelere 
başlanacaktır. 

Bir hava generali ve bir ami
ral gel~cek hafta ortalarında 

Parise gelecek ve Fransız he

yetile beraber Moıkovaya gide-
cektir. a,a. 

/ Eşek a~ılarile mücadele 
Zararlı hayvanlarla mücadele komis

yonu mühim bir karar ittihaz etti 
Eşek arılarının tanesi 10 paraya satın alınacak. Yol 
vergisi ile mükellef olanlar bu mücadeleye mecburdur 

Viliyet zararlı hayvanlarla mOcadele komisyonu ziraat mahıul· 
lerine zarar veren eşek arısı ve karga gibi zararlı bay•anlarla 
mücadele için çok mühim bir karar ittihaz etmit ve bu kararı 
alikadarlara teblig etmiıtir. Kararın suretini aynen neırediyoruı: 

Vıliyet yilksek makamından verilmeden imhaları için vili· 
komisyonumuza gelen ' Ziraat yet bütçesinde mevcut 200 lira 
mtidllrlilğiinftn 2117 /939 gün ve tahsisatından 75 lirasının Ay-
669 sayılı miJzekkeresi Ozerine. dın kazasına tefrikile . 

2117 /939 cuma giinil ~Villyet A - Bu tah•isat ile her bir 
makanaında vali Sabri Çıtagın eıek arısının 0,25 sabmından ıa• 
baıkanlığı altında Jandarma a· tın alınmasına ve kocagilr k&y• 
lay komutanı Yarbay Numan !erinde) Karga ve ıak•atanla· 
Erten Veteriner mtıdüril ~Lütftl rın Bostan darı gibi yaz\ak mılı· 
Bilgen, Emniyet mtıdilr vekili ıulata azçok zarar verdiklerin· 
Nail Serdengeçdi Ziraat mfidil- den bunların 18 yaııadan SO 
rti Halil Onsaldan milteşekkil yaı araıındaki saglam erkek 
zararlı hayvanlar mOcadele ko- mllkelleflerin herbiriai mali yı· 
misyonu ziraat müdlırünlln ver-

lın eonu olan 940 mayı• f"yeıi· 
diği izahatı ·dinledikten ıonra ne kadar Karga ve saksağan· 
Etek arıları ile zararlı kuılar-
dan Karga Saksıgan ve aerçe· ların viliyet Ziraat mlldürlOğil-
lerin mOcadelesine ait atideki ne teslimine. 
hususatı kararlaştırmı,tır . C - Ekinlerin batawa kalk-

1 - Aydın merkez kazasına dığı mevsimde mncadele telmiı· 
bağla Germencik, lncirliova, Ko- yenimizia naıaretinde alay ha-
çarlı, Karahayıt, Kaşk ve Ay· linde görillecek olan ıerçelerin 
dın merkez nahiyesi k6ylerinde de bir kaç k6y0n ittirakiyle 
mllstevli birbalde bulunan arı- mevsimin de yuvalannın bozul· 
luıaın bal ve bal anları ile il· maıına ve yumurtalarının top• 
zUm ve incir mahsulüne zarar lanıp imhasına • 
ve ziyan yapmalanna meydan - Soau 2 tad Sayfada -

Kupa DIJvası 

Cumhuriyetin 27 Temmuz ta
rihli niishasında ( Kupayı De-

mirapora veriniz ) baıhklı bir 
yazı vardı. 

Spor sahifesinde ve bir iti
nayı mahsus ile çerçeve içine 

alınmış olan bu yazının baılığı bile 
bazı gazetelerin spor itlerimizde 

ne kadar tarafgirane hareket 

ettiklerini gösteren en aşikir 

misallerden birini tetkil ediyor. 

Sporcuyu çileden çıkaran, 

sporcu genci ıabada bir sinir 

hOliıası haline getiren teyler 
bunlardır. 

Her kuliibOn, her rengin ta

rafları, mensupları sevenleri var· 

dır. Bunların kendi renklerinin 

muvaff akiyeti için uğratmalarına 

bir ıey denemez. Fakat spor 
itlerini şehir iti, memleket iti 
haline getirmek biç de doğru 

değildir. Türkiye sporunda en 

baıta bulunmak İstanbul şehri· 
nin bir hakkı değildir. lzmirin, 

Ankaranın veya diğer bir şebria 
olmadığı gibi .. 

Hlikiimet hu teşkilitı devlet

leıtirirken en başa gelen dü· 

tünce; biç şOphe yokki ıporu 

timdiye kadar buluaduiu mevzi

ilikten kurtarmak bllttin yurd • 

içine yaymak idi. Binaenaleyh 
çok çalııan, çok uğraıan ve 
bittabi bepsindea çok muvaffak 
olan bu itte kazanır. 

Tekrar ediyorum; billıaua 
spor yazıcılanna bu itte dDten 
vazife çok mtlhlm ve çok ıu
mullildOr. 

Eğer ıpor ıeverlikte ıamiml 

isek ve bunu bir memleket da· 

vası diye tanıyor isek ilk ya· 
pacağımız ıey; artık devletin bir 

ıubesi haline gelen bu te,killtla 
yardım etmek, yaıılanmııla o• 
nun itlerini kolaylaıtırmaktır. 

Dava, ne kupa, ne birincilik, 
ne ıompiyonluk dava11dır. 

Dava; dftrUst, terbiyeli, cen
tilmen, sıbatlr, gllrb&z bir Tllrk 
gençliği yetiıtirmektir. Bu da 
b6yle sinir kamçılayıcı tarafıi
rane yazılarla kazanılamaz. 

Çatalotla 

Halkevi atıı kaıarlanna Pı· 

narbaıı bahçeıinde her hafta 

Cumartesi ve Pazar ı&nleri 

devam edilmektedir. 

Bir ıubay idaresinde para11z 

yapılan atıı kurslarından İl

tif ade ediniz. 
......... ' ....... '"'1"i' •• y ,......... ,.,, 



Tltıl 

Hatay bayramı 
münasebetile 

B. Etem Mendresin Halkevinde verdi-
ği konferansın metnini neşrediyoruz 

B - ( Sanremo ) anlaıması· 
nın mandaya tabi tuttuğu, (Su
riye) tesmiye edilen arazinin hu 
dutları, nazari bir ıurelte bile 
tahdit edilmemişti. Çünki, Tür
ki~den ayrılacak arazi henüz 
hukukan meçhul idi. 

C - 921 itilafı esnasında, 
Suriye hükümeti diye bir hüku· 
met mevcut değildi. 

Tllrkiye, Ankara itilifname
sile bu havaliyi, - malum olan -
şartlara ve ıekillere bağlı ola 
rak terk etmiştir. 

Lozan muahedesinin 16 ıncı 
maddesi, feragatın alakadarlar 
lehine yapıldığını tasrih etmek
tedir. Binaenaleyh, Fransa Su
riye üzerindeki otoritesine niha
yet verince, mevcut vesikalar 
mucibince, bu havalinin hakimi
yetine variı olabilecelder, Fran
sanın otoritesi çerçevesi içinde 
muhtar tanılan, bu mıntakaların 
Türk ahalisidir. 

D - Manda yasası, lskende
ron Antakya havalisini sükut 
ile geçiştirmişti. 

Bu süküt, iki suretle mütalaa 
edilebilir. 

1 -- Euıen vaziyeti Ankara 
itilifnamesi ile tayin edilen bu 
mıntaka, manda yasası dışında 
bırakılmakla, itilifoame hükmü 
yerine getirilmittir. 

2 - Sükütle, bu mıntakanın 
Suriye siyasi teşekkülü içine da
hil olduğu istihdaf ediliyorsa, 
o zaman da, itilifname hükmi
ne sarahaten muhalif olur. 

E - Bu mıntakaya Türk bay
rağını muhtevi hususi bir bay
rak verilmesi hakkındaki talebe 

' Fransız murahhası tarafından 
muvafakat gösterilmiş ve bükü· 
meti nezdinde bu hususta te
şebbüsatta bulunacağı vadi alın
mıştı. 

6-
F - Manda yasası ve 930 

.teşkilatı esasiyesi, Türkiyenin 
malumatı olmaksızın tanzim e
dilmiı vesikalardır. Bunların, 

Türkiye · Fransa imzalarını ta
ııyan mukavelelere muhalif ah
kamı muteber olamaz. 

G - Ankara itilifnamesi, 
mevhum Suriye devleti içinde 
bir muhtariyet değil, Fransa o
toritesi çerçevesi içinde tam bir 
istiklale doğru tekimül etmeıi 
icap eden bir muhtariyet idi. 

H - İskenderon ve Antakya 
havalisi Fransaya ilhak edilme
miş olduğuna nazaran, Suriyeye 
ilhakı, hiç bir hukulci eıasa is
tinat etmez. 

Buraların muhtariyeti, Suriye
nin parçalanması demek de de
ğildir. 

Nihayet; lskenderon ve Antak
ya havali!İnin de, Suriye ve 
Lübnana denk muamele görme· 
si lazım geldiği serd edilerek, 

Meselenin ·heyeti umumiyesi 
i;zerinde mib:akerata ba,lanması 
teklif edildi. 

30 teşrinisani 936 da Fransa 
hllkümeti cevap verdi. Mesele
nin, Milletler cemiyeti konseyine 
ha valesini diledi. 
4 kinunevvel 936 Türkiye, ka

bul cevabını verdi. 
işte arkadatlar; 914 yılı.odan 

itibaren Hatayın siyasi vaziyeti 
ile bu dava üzerinde 936 yılında 
yapılan siyasi hamlenin izahını 
kısaca yaptık. Bundan sonra, 
iki buçuk sene zarfında olanlar
dan bahsetm,ğe vakit müsait 
değil. Esasen bunlar, yakın za
manlarda geçen ve memlekette 
daima heyecan yaratan hadisat 
olduğu için hepimizce malumdur. 
Bütün bunlardan •Sonra, Hatay, 
Türk yurduna kavuşmuş biz de 
bugün bu milli hadisenin ilk 
bayramını yapıyoruz. 

Hitlerle Mussolini 
arasında ihtilif mı ? 

Romada ecnebi diplomasi ma 
hfillerinden ve batta rejimin 
resmi mahafillerinden elde edi
len malumata nazaran Kont 
Cianonun ispanyaya yaptığı zi
yaretin neticeleri resmi tebliğin 
peb müphem tabirlerinin san
dırdığı kadar menf! olmamış. 
13 temmuzda Sensebastiyende 
iki saat:kadar sürmüş olan mü
lakat esnasında, İspanyol ıefi 
kont cianoya demiş ki: 

- ispanyanın kendisine yar
dım eden devletlere kartı duy
duğu minnettarlık boş bir söz· 
den ibaret d(ğıldir. Size bunu 
elle tutulur hareketlerle göste
receğim. Fakat rejimimizin he-
?üz sağlamlaşmış olmadığı ve 
ııpanyanın iktisadi ve askeri 
bakımlardan pek zayıf bulundu· 
ğu keyfiyeti de hesaba katıl · 
mak lazımdır. Kalkınmamız 
için gerekli zaman zarfında 
italya ile lmanyadnn maadn 

olan bütün devletlerle aramızı 

bozamayız. Mihvere iltihak hu· 
susunda resmi bir beyanat bu 
esnada bizim için zararlı olur. 
Fakat akdenizde giriımeyi mü· 
nasip göreceğiniz ~hareketler 

için müzaheretimizden emin 
olabilirsiniz. 

Bu ihtiyatkar hareket tarzını 
Frankoya Alman müşavirlerinin 
de tavsiye etmiş oldukları an
laşılıyor. 

Filhakika Hitler Burgosa ih
sas etmiş ki harp halinde lspan
yaoın açık ve ve aleni bir mü· 

dahalesi, Mu~ulininin sandığının 
hilafına olarak, mihverin lehin
de bir hareket olmıyacakhr. 

İspanya bir Fransız - İngiliz 
taarruzuna ne Pirenelerde ne 
de denizde mukavemet edecek 

• 
halde değiliz: bu da muhasema· 
tın baıladığı daha ilk gDnlerde 
demokrasiler, ya Katalooyanm 

lTa 

NAZiLLi Eşek arılarile 
mücadele 

Biçki ve Dikiş Yurdunun Yıllık 
Sergisi Aç1ldı 

----t---
ea,tar fı t lcl uyfada 

2 - Söke mıntakasında ha-
len tahripklr ve milstevli ıe· 

Nazilli (Muharririmiz oradan 
yazıyor) 

Nazilli kadınlığı için bakika
katen nevi şahsına mllnhasır 
bir sanat müessesesi sayılan 
(Çelikel biçki ve dikiş yurdu) n 
da 938 - 939 ilk ders yılı so· 
na ermiş ve müntehap bir ko
misyon buzurile yapılan imtihan 
lar bitmiştir. 

imtihanları müteakip talebe
nin 9 aydır hazırlamış olduğu 
eserlerden mürekkep bir sergi 
vücude getirilmiştir. 

Sergi 23 temmuzda Hatay 
zaferinin verdiği sevinçle ve 
Nazilli halkevi bandosunun çal
dığı istiklal marşiyle açılmıştır. 

Açılıs merasiminde hazır bu
lunan Nazılli halkevi başkanı 
Sami Kutluğ bir nutuk söyliye
rek, Çelikel biçki ve dikiş yur
dunun Nazilli kız ve kadınları 
için cidden enteresan ve çok 
faydalı bir muhit haline geldi
ğini ve bu teıekkülün Nazilli 
için öteclenberi düşünülen ve 
istenilen içtimai bir mevzu ol· 
duğunu tebarüz ettirerek, bu 
müessesenin Nazilli kadınlığı 

için fayda ve güzelliklerinin 
tasvirine imkan olmıyan bir 
feyiz ve sanat ışığı saçtığını 
tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra kapıdan kesi· 
len kurdelayı balkın bkhm tık
lım sergi odalarına girişi takip 
etmiştir. 

... 
Hayriye Çelikel biçki ve di· 

kit yurdunun talebeleri, bu se· 
ne 2 nci ve son sınıflarını id
rak etmiı bulunmaktadırlar. 

Az talebe ile 9 ay gibi kısa 
bir zamanda hazırlanan ve Na
zilli balkının bir haftadır göz
lerinin önüne serilen eserler, 
cidden ıevkli bir çalışmanın, 
temiz bir uğraşmanın mahsulü 
olduklarını ifade etmektedirler. 

Sergide en basit el ve diklş 
işlerinden en ince sanata nazire 
olabilecek el ve göz emeklerine 
tesadüf etmemek imkansızdır. 

Türk kadınhğınıo milstakır 

ve feyizli kabiliyetine kuvvetli 
bir tercüman sayılabilen işler 
önünde, Nazilli kadınlığı için 
urdun daha feyizli ve verimli 
inkiıaflar vadetmesinden şüp · 
be edilemez .. 

Resmi bir teşekkül olmakla 
genç kızlarımızın eline paslan
mıyan bir makas armağan ede
bilmek kudretinde bulunan ve 
çalışmasında yıldan yıla hızlı 
inkişaflar gösteren Hayriye Çe
likel yurdunu gezenler arasında 
bulunduğum müddet içindeki 

ani bir tekilde istilbı, yahut 
ispanya sahillerinin ablokası ve-

ya lapanya limanlarından bazıla
rınm işgali ile mühim muvaffa
kiyetler temin eder. 

OnÜn için Fiihrer İspanyanın 
el altından mihvere yardım 
edeceği bir bitaraflığını tercih 
etmektedir. Bu İspannyanan as
ker ve malzemece mihvere yar
dım etmesine ve ltalyao-Alman 
harp gemilerine limanlarını aç
ma~ma mani teşkil etmiyecektir. 

Duçenin anusunn tercüman 

• 
intibalarım, bana her 
evvel, kadınlarımıza ve 
mıza kartı derio bir 
besleyeyebilmekliğimizi 
mıştır. 

şeyden kilde E,ekarısı ve zararlı kuı· 
kızları- lar olmadığı ve bu kazanın ser· 
itminan çin, sarakemer ve civarındaki 

anlat· bir kaç köyde serçe tahribatı· 

Sergide fosfor ve silka işle
rile diki~ ve nakışlarda göste
rilen titizlik ve temizlik her 
şeyden sarfınazar, bize kadm
larım11m (bedii ruh) ve (yüksek 
ablak) yolundaki ileri inkişafı
nı mütebariz misallerle hisset
tirebilmiştir. 

Sanat sahasından uzak, sa
nat ışığından ma)ırum, !sanat 
zevkinden habersiz yafa yan 
milletler, emin olmalıdır ki ah· 
lak ve karakter itibarile de 
geride kalmış topluluklardır. 
Kumaıı ağzma alan makas· 

lardan çıkan her ses, o millet 
, kadınmın ahliki edebiyatını ha

zırlar. 

Kumaşa batıp çıkan her iğ
ne, o millet kadınlarının ahlak 

, temellerini sağlamlaştıran bir 
küçük alettir. Bu küçük aletin 
Bol olduğu kadın muhitleri, en 
temiz ve istikbale daha kuvvet
li bakabilen muhitlerdir. 

Bu münasebetle Nazilli ka
dınlığının kurulmuş olao sanat 
ve tek ifadesiyle, ev kadını 

1 yetiştirme köşesiyle hissettikle· 
ri sevince, gurura iştiraki bir 
vazife bilirim. 

Burada edindiğim malumata 
göre, sergi; önümüzdeki pazar-
tesi akşamı kapanacaktır, Ser· 
giyi el' an gece gündüz kalaba· 
hk guruplar dolaşmaktadır. 

Yurt müdürü Hayriye Çelik · 
el,le genç kız ye kadınlarımızı 
tebrik ederiz. 

Enfler Demiray 

Nazillide 
Elektrik işi hallediliyor 

1 Haber aldı ğımıza göre Nazil· 
linin elektrik işi 42,000 liraya 
müteahhide ihale edilmiştir. 

Belediye Sümerbankla dakor 
kalarak kasabaya gece gündüz 

• 
ceryan temin edecektir. 

Tesisat 4 ay sonra ikmal edil
miş ve Nazilli esaslı tesisatla 
ışığa kavuşacaktır. 

Ticaret odaları kongresi 
hazırlığı 

Ticaret Vekaleti, teşrinie vcl 
ayı içinde {Ankarada toplana· 
cak olau ticaret odaları kong· 
resi etrafındaki hazırlıklarını 
devam etmektedir. Vekalet kon
greye arzedilecek mevzular ve 
dilekler hakkında ilakalılardan 
ve ticaret odalarından lüzumlu 
malumatı istemiştir. 

olan Koot Ciano ise bilakis 
Frankodan diktatörlerin siyase
tine resmen iltihakını istemiye 
gidiyordu. Romada deniliyor ki 
Muıolinin, ispanyaya yardım et
mekle, milletine emretmiş olduğu 

çok ağır fedakarlıkların beyhu
de olmadığını, milletine gösler· 
miye ihtiyacı vardı. Halbuki 

şimdi italyan kamoyu, Ciano, 
elleri boş döndüğü için İspanya 
maceraıına, kaybedilmiş bir o
yun nazariı'e bakabilir. 

Cenvievc Taboui~-Oeuvr~ 

na karşı mevzi,i bir şekilde 
imhaları cihetine gidildiği ma· 
hallinden bildirilmiştir. ileride 
bu zararlı hayvanların türemek 
ihtimaline mebni bu kazayada 
mevcut tahsisattan 25 lira •gan
derilmesine ve beherinin 10 pa• 
radan satın alınmasına Karga 
ve saksağanlar müstevli şekil 
aldıgından üzvi alametleri ka· 
za ziraat muallimliğine teslimi
ne. 

Zararlı kuşlarında mükellefi
yet usulü ile öldürülmesi ve uz
vi !alametlerinden başlarının 
kaza ziraat muallimliğine · tesli· 
mine. 

Keza ekinlerin batağa kalk, 
bğı mevsimde alay halinde gö· 
rülecek serçelerinde mevsimin· 
de bir kaç komşu köylerin iş· 

tirakiyle kaza ziraat muallimin 
nazareti altında yuvalarının bo· 
zulmasma ve yumurtalarının 

toplanıp imhasına. 

4 - Bozdağan kazasında e
şekarılarının tahribatına karşı 
köy bütçesile mücadele yapıl
makta isede daha ziyade önem 
verilmesi ve mevcut tabsısatın· 
dan keza danesinin on paradan 
mubayaası için bu kazayada 
25 liranın gönderilmesine. 

Zararlı kuşlar (Karga, Saksı• 
gan ve Serçe ) Bu sene sürU 
teşkil etmediklerinden zararlı 
olmadığı mahalföıden bildirilmif 
ise de sürü teşkil redip zarar 
yaptıklarında köylülerin iştiraki 
ile kaza ziraat :mualliminin ne· 
zaretinde mevsiminde yuvaları· 
nın bozulmasına ve yumurtala· 
rının toplanmasına Karga ve 
saksığan başlarının keza ziraat 
muallimliğine teslimine. 

5 - Nazilli mıntakasında da 
zararlı olduğu bildirilen eşek 
arılarının tahribatına karşı za· 
rarlarını önlemek üzere bu ka· 
zaya da mevcud tahsisattan 25 
liranın göoderilmeıine ve behe-
rinin keza on paradan satın 
alınmasına. 

Bu kazada zararlı kargalar 
olmadığından yalnız saksığao"' 
larla mUkellefiyet usulü ile müca"' 
delesine ve serlerio mevsiminde 
keza ziraat mutahassısının ne• 
zaretinde yuva ve yumurbları· 

nın bozulup toplanmasına, Sak
sığan başlarının da mahalli mın
taka Z. mutahasaıslığına tesli· 
mine. 

6 - Karacasu mıntakasınd• 
zararlı kuşlar olmadığından yal
nız bal ve bağ yetiştiren mmta
ka1a.,da merkz kaza ile dikmeP 
seki, Eymir, Geyre, Yenice ve 
Boyasın köylerinde eşekarıları 

varsa da müstevli şekilde olma· 
dığı ve oldukça zararları buluıt" 
duğu mahallinden bildrildiği ci • 
hetle bu ka~ııya münhasıran 
eşekarılariyle mücadele ve da· 
nesi on paradan satın alınmak 
suretile tahsisattan 25 liraoıP. 
gönderilmeıine ve ileri de ıa"' 
rarlı kuşlardan karga ve saksı" 
ğan başlarını kaza kaymakaınlı-
ğana teslimine. 

7 - Verilen komisyon kara· 
rının keza nahiye ve köylere 
tamimen bildirilmesine komisyo
numuzca karar veriln1iştir. 



11 ~,. 

Dilimiz ve Biz ••• 

Bugüne kadar, ~gazeteler di
limize dair salahiyetli kalemle
rin yazılarile, stitun\arını süsle
diler Herkeı; ortaya bir sürll 
düıünceler koydu. Kimi; dilimi
zi yaban kelimelerin tiksindirici 
Ve milli rubu sıkıcı i'tılisınadn 
kurtarmanan çaresi o!uak; yep 
Yeni bir ,ekil, kimisiyse, dmn 
tabii seyrini takibi yolunu tut
tular. Bu yolda, dil kurumumu
zun Bilyük Atamızdan aldığı 

ilbamla ortaya attığı Güneş Dil 
teorisi ve bu yoldaki güzel ça
lıımalarının verimi derlendi. 
liiç ıüphe yok ki; düne göre 
bu gün; dilimiz daha ari (temiz 
ve saf) bir karakter kazandı. 

Bizim yazımıza temel yaptı
i•ınız, konuıma ve yazma dili
mizdir. Binnetice; bununla, hl.
len böyle bir ikiliğin varlığını 
tebarüz ettirmit oluyoruz. Ger
çekten konuıma ve yazma dili 
diye ayrı ayrı ıekillerde teza
hür eden bir ikilik var mıdır? 
Varsa bunların sebep ve saik
leri nedir? 

- Bug6ne kadar olup biten· 
lere bakarsak, halk arasında 
('(eni Türkçe) diye anılan yeni 
bir dilin doğmakta ve halk yı
gınları arasına yayılmakta ol
duğu görülmektedir. Bu yeni 
dil, tatbik !ahası olarak daha 
Ziyade ilk - orta okullarımızı al
ltıııtır. Bütün bilgi bölümlerinde 
Ytni terimlerle meydana geti-

rilnıiş kitaplarımızı, çocukları
lllız okumaktadırlar. Bunun ver· 

digi neticeler üzerinde duracak 
dtğilim. Fakat şunu da yazma

dan geçemem ki; ben şahsan 
bu cereyanın en bir taraftarı
Y•rn. Çünkü; dünün murabbaı 
Ytrine bugünün dörtgeninin ifa
de ettiği_ anlamı kendime daha 

hkın, idrakimc daha kabili 
lcnısn ve ruhuma daha 11cak 
\'c tatlı bulanlardanım. Asıl iş 
b~rada değil. Hiç şüphe yok ki 
dıl nihayet sosyal bir narlıktır. 
~il• varhk veren ve onu mey
i loa getiren yine insan toplu
Uklarıdır. Şu halde: 

- Bizim topluluğumuzda du-
"Urn uedir? · 

b İki ayrı düşüdüş ve konuşuş 
lçinıi: 

b l - Aydın düşünürler veya 
•lk diiilc okumuşların düşünüş 

"c lloııuşuş ve yazış biçimleri, 

~ - Geoit ve yaygın halk 
>'•ıınlaranın düşünüşlerini, du-

tUtlarıııı ifade eden köylü veya 
"•abalı konuşması. 

1. 8ugun inkar .... edilemez ki. di-
1tlıi • 

il\ zın açık ifade tarzına rağ · 
y en, köylü şehir ve şehirlilerin 
a '~' ve koouıma dilinden iyice 
.~~~·~or. Hele köylü dilinden 
Oldt~~ınuı anlayış1nın daha kıt 
lı 2Unu yazmakta haklı sayı-
rıt Ş h" ı· . k >'t ' e ır ının onuşma ve 

ay ırn, dilinin köylününkünden 
~t;~lıı:~ır ki en çok basan ga· 
bitıd tnııın baskı sayısını (20·40) 
'1idie~ yukarıya çıkaramıyor? 
lık Ilı adasında (20000) baıkı
dili ~lan gazeteler var? Yunan 
oıll 11111 

de bizdeki ikiliği haiz 
fllr p <>lrnadığmı bilmem. Fak at; 

asını yaıabilirim ki, eicr ga· 

Yazan : Bozdoğan Halkevi 
Köycüler komlteai batkanı 

Kögcü 
zetelcrimiz, halkın anlıyacağı 
dille yazabilseler ve halk oku
duğunu biraz anlata gazateleri
mizin her zaman ileri aürdilğll 
° Kültür seviyesi ti nazariyesinin 
ne kadar yersiz olduğu miisbet 
bir şekilde tahakkuk etmiş ola
caktır. Şu halde ne yapmalı? 
Ne yapmalı ki, iki konuşma ve 
anlaşma farkı yok olsun? Bunun 
çarelerini araftırmak vazifesi 
Kültür vekaletimizi ilgilendirir 
demekle kalmıyacağız. 

A) - Dil kurumunun çalış
masiyle vücut bulan verimli ça
l şmalarımızı : 

1 - Dil, tarih, coğrafya fa
kültemizin dil üzeriodeki bilgin· 
lcriylc el ele vererek talebenin 
anadolunun çeşitli konuşmaları 
dilin zengin kaynaklarıla kar
şı karııya gelmelerinin temini, 

2 - Bunun için sömestr ta
tillerinde bir kaç gurubun ana· 
dolunun çeıitli konuşma kay· 
naldan olan bölgelerde ikişer, 
üçer aylık ve yaz tatillerinde 
keza üç oylılı deneme yayıhf · 
ları yaparak dilin zengin keli
melerini kaidelerini toplamak, 

3 - Bunun, bir kaç yıl sü
ren devrelere ayırmak ve ilmi 
mctodlarla çalışmak, alınan ne
ticeleri Ankarada teşkil edile· 
cek bir komiı1yon veya heyet 
huzurunda incelemek ve ilmt 
b\r şekilde işlemek, 

4 - Şimdiye kadar elde edi · 
len çalışmaların verimlerinden 
faydalanmak, 

5 - Ve nihayet beş on yıl 
sonunda yayılığın dil heyetleri
nin, guruplarının her yıl sonun
daki neticelerinin toplana top
lana meydana gelen dil üzerio· 
de muazzam eseri halka mal 
etmek, kaideleri kelimeleri ve 
kısaca şehirli - köylü :konuşma 
dilini birleşt irmek,~ 

B) - Bunlar olurken, 11 bilyük 
kültürel birliği,. bütün türkçe 
yazan konuşan türk varlığını 

bağlayarak gerçekleştirmek. 
Bunu yapabilmek için de; 

önceki geçmiı konuşma dilimi
zin yaşayan kaynaklarından ve 
imkan husulünde Anadolu için
deki dil komisyon veya heyet
lermi türklerle meskun ve türk 
diliyle konuşulan yerlere gön· 
derilmek, (Dış ülkelere), 

C) - Üçüncü olarak ortaya 
uzun bir devir sonunda, mançur· 
yadan, Tunaya, Altay dağların-

dan Hindistan, Efganistan, İran 
kadar bir yolcunun hiç güçlük 
çekmeden gezisini yapabilecek 
(beynelmilel) Türk dilini kurmak. 

Ülküler, milletleri yaşatız, on · 
lara yaşama gücünü veririr. Biz, 
daima ve ilanihaye, dünya var 
oldukça ve Türk adı yer yü
zünde durdukça yaşıyacak, ya
şamağa bak kazanan bir mille
tiz . Hiç bir usulden geri deği· 
liz. Dünümüzü, yarında da gö: 
recek kadar ileri görüşlüyüz. 

Bu yazı, Profesörüm Sadri 
Maksudinin (Türk dili için) ese
rinden alınan ve Necip Asımın 
Tiirk Tarihinin okunruasiylc şah-
lanan duygularan muha11alası 
olup köy tetkiklerinin heyeca
nından doğmuıtur. 
Bozdoğan çevresinden topla~ 
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Fransız ordusu ve 1 

ittifaklar· harbi 
Pazarlıksız sahş 

kanunu 
-~-

Pazarhkaız satış kanununun 
halen tatbik edilmekte bulundu• 
ğu Ankara, İstanbul, İzmir şe· 
birlerinde; bu kanundan alınan 

neticeler tetkik ettirilmekte· 
dir. Ticaret V ckileti, şimdiye 

Totaliter devlerler bir Avrupa 
harbi açarlarsa ne olacaktır? 

Hiç bir devlet Roma ve Ber· 
lin askeri harekatına tek başı
na kartı koyacak kadar kuv
vetli değildir. Bu barekita kar
tı mukavemet bu itibarla hir 
ittifak harbi şeklini alacaktır. 

Bu ittifaklar sisteminde, her· 
ke!I keodi hiHesine düıen vazi 
feyi başaracaktır. Meseli, İngi
liz donanması denizde hikim 
bir faaliyet göst,recektir. Fakat 
Fransanın hususi rolü ne ola
cacaktır? 

ir 

İlk umumi vaziyeti gözden 
geçirelim: Harbin başına, tota· 
liter devletler kara ve hava 
sahasında muhakkak bir tıstnn
lüğe sahip olacaklardır; fakat 
harp uzadıkça, ba,langıçtaki 
bu üstilnlük karşı tarafa geçe
cektir. 

Niçin? Çünki totaliter devlet
ler daha ıulb zamanında, aıke· 
ri iıtihaallerini çok yOkıek bir 
hadde çıkarmışlardır. topu te· 
reyağına tercih etmişlerdir. Bu 
na mukabil demokrasilerin ikti
sadi mali ve sanayi kudreti 
totaliterler blokundıın çok daha 
DatOndür. demokrasiler muaı· 
zam insan ve malzeme kaynak· 
larını seferber edecek kadar 
vakit bulurlarsa galip gelecek
lerine emin olabilirler. 

Bu umumi esaslar bize ittifak 
harbine fransanın rolünü anlma k 
imkinını verir. 

Harbin ilk safhasında. fransız 
ordusu kara muharebelerinin en 
büyük ağırlığına tahammül et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 
İngiliz kara ordusu pek ebemi-~ 
yetti değildir, Polonya ancak 
otuz fırka askere maliktir. ve 
rus odusu biltOn cephelerden 
uzakta, nakli güç bir vaziyet· 
tedir. 

İşte asıl fransız ordusu tara· 
fından müdafaa edilen garp 
cephesinde totaliter devletler 
başlıca gayretlerini teksif ede-
ceklerdir. Niçin, Çünkü İngiliz 
ve rus deniz aşvı kuvetlerinin 
müdahalesinden e-vvel fraosız 
ordusunu sarsmak işlerine ya· 

dığım bir kaç güzel kelimeyi, 
Peyami Sefaya armağan ediyo · 
rum. 

1 ) Körez ( ışığın açık ve ber· 
rak olmaksızın görünüşü ifade 
edilmek için : Nazillinin elek
trikleri körcz yanıyor ! denir ) 

2 ) Somak ( Boğaz, boyun ), 
3 ) Aygı ( gelinin getirdiği eş
ya, cibaz, çeyiz ). 

3 ) Samura ( gübre, ters ), 
4 ) kıvrak ( çabuk, hızlı, bilhas
sa : kıvrak kıvrak git ! denir ) 
5 ) Siymek ( kirletmek, pislet
mek, ilkah ( eı kek incirlerden 
çıkan aşılama sineklerinin diti 
incirleri "aşılamasından : incirler 
sinekler tarafında siylen<li ! de
nir ) 6 ) fmzamalk ( bozulmak, 
yemeğin bozulması ) 7 ) Süsmek 
( hayvanların boynuzu vuruşu ), 
8 ) İrim ( dar sokak ), 9 ) Ha
rım ( tarla ) 10 ) Pısad ( elbise, 
çamaşır). 

Yazan: Pi•rre Con 
E$ki Fransız haoa bakanı 

rar. Holanda, Belçika ve şimal 
ovalarından inen alman orduları 
Manş aahi•lerine vardıkları tak
dirde İngiliz kuvetlerinin kara
ya çıkarılması ve harbe sokul
ması gUçletecektir. Harp ede
bilmek için, modern ordular ge
niş sahalara muhtaçtır, Demok
rasilerin muzaffer olması için 
istila ordularının alman hudut
larına kabil oldugu kadar yakın 
bir yerde durdurulmaları ve 
Manıın şimalindeki Fransız li
manların1 ele geçirmemeleri li· 
zımdı. 1919 da sulh konferan11nda 
mareşal Foche buna iıaret edi
yordu. 

lstilicıyı ancak fransız ordu· 
su durdurabilir. Askeri bir ifa· 
de kullanmak için bütün ittifak 
kuvvetlerine o bir 6rt0 ordu 
vazifesi görecektir. .. 

Fraııs•z ordusu bu vazifeyi 
başaracak kuddrette midir? lı 
güçtür, biz kendimizden iki 
mi!'li kuvvetli ordulara karıı 
koymak mecburiyetinde kalaca
ğız. 

Bununla beraber 914 ün ha· 
talarından korunmak ve tama• 
men tedafüi bir vaziyet almak 
ıartiyle ordumuz istillcilerin va 
ziyetine mukavemet etmiye ve 
onu durdurmıya muktedirdir. 

Oou bu vazifeye hazırlamak 
için genel burmay ve bOkOmet
ler ne yapmışlardır? 

Evveli, Alman ve ltalyan 
hudutları boyoncu baskın şeklin· 
de zaptedil~esi tamamen İm• 
kiosız daimi ve sağlamhğı bü
tiln mlltehassıslarca kabul edilen 
bir iatihkim şebekesi vücuda 
getirmiştir. 

İkincisi, kara ordusunun ihti· 
yaçları, daima bava ve deniz 
ordularından evvel göz önünde 
tutulmuştur, Uzun müddet pek 
zayıf kredilerle btslenll'if olan 
Fransız bava kuvvetlerinin nis
bi zaafı bu yOzdcndir. 

Fransız genel kurmayı bilir ki 
havada ve denizde müttefik 
kavvctlcr (İngiliz donanması 
ve ıovyet hava kuvvetleri) bir 
Avrupa harbinin daha batında 
müdahale edebilirler, fakat fran 
sız ordusunun vazifesini baıka 
kimsenin gör,'m!yeceğini de bi
lir. 

il 

Tahmin edQebileccği gibi harp 
uzadığı takdirde fransız ordu
sunun rolil biraz değişmiş ola
cak, fakat gene birinci derece 
bir ehemmiyette kalacaktır. 

Bir alman müellifi, General 
Thomas demiştir ki: "Harp ha
linde, iktisadi unsur, ebcmiyet
çe askeri unsura galip gelir." 

kadarki tatbikattan fayda elde 
edilip adilmediğini tesbit ede
cek ve ondan sonra pazarlıksız 

ıatıı kanununun ilgası, tadili 
veya diğer şehirlerimize de teş · 
mili cihetine gidilecektir. 

Fakat fransaoın sanayi kudreti 
lngiltere veya Rusyanınkinden 
çok aşağıdır. 

Üstelik fransız fabrikaları bu 
iki memleket fabrikalarından 

çok ziyade hava hücumlarına 
maruzılurlar : bilbas!la Rusyanın 
imtiyazlı bir vaziyeti vardır. 

Fransa tüphe!'iz kendi orduları
nın bütiin malzemesini bızzat 

temin edemez; cephane ve !tillh 
idbal etoıek mecburiyetindedir. 
Demek ki Fransanın gayreti 
iktisadi sahada müessir olacak 
değildir. 

Asker miktarı ıtibariyle mi 
mUeısir olacaktır? Şüphesiz. 

S3mftrge imparatorluğu saye
sinde, F ran!la mühim miktarda 
muharip ve seferber edebilecek 
adama maliktir. 

Fakat franHnın miidabalesi 
bilhassa başka bir sahada kıy
metli olacaktır. Demokratik 
birliğe dahil oltn bütilo devlet 
ler içinde fransa alman genel 
kurmaylar•na muadil veya llstiin 
bir genel kurmaya malik olan 
yeglne devlettir. Bizim yüksek 
harp okulumuz, yiiksek askeri 
tetkikler merkezimiz çok kıy· 
metli büyük kültür müessese
leridir. Fransız kumanda !heye
tinin kalitesini takdir etmek 
için alman askeri mecmuaları

nın fransız doktrinlerine lôtfet
tikleri ehemiyeti görmek kifidir. 

ittifak harbini idare etmek 
ve yeni teşekkül eden kıtaları 
aevketmek için genel kurmayla
ra ihtiyaç vardır. Ne İngilizler, 

ne de fransızlar bu genel kur
mayları bugün yaratamazlar. 
Fransız zabitleri, kültürleri, an
aneleri ve intibak kabiliyetleri 
ile daha genç ordulara iyi as
kerı teknisye-oler ve ittıfaka iyi 
ıefler verebilir. 

• 
lıte harbin ilk aylarında iıti-

lAcıları akamete uğratmak için 
ve harekatın sonraki safhaların· 
da Roma-Berlin mihverini mağ
lup etmek için fransız ordusu
nun, asıl vazifeleri bunlar ola
caktır. ti 

Fransız ordusu bu iki tOrlü 
vazifesni ifaya ve bu suretle 
bütün medeni miil.etlere mllıte
rek olan yüksek prensipleri 
kurtarmıya muktedirdir. 

Devlet Demiryollarından : 
51 Ağustos 939 tarihinde Aydın - Ôdemit - Aydın bir 

gezi treni tahrik edilecektir. 
5/8/939 tarihinde Aydından 14,15 hareket 19,3 de Öde

mişe muvasalat edecektir. 
6/8/939 tarihinde Ôdcmitten 21,50 de kalkacak Aydına 

3,24 de varacaktır. 139 
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Bir Haftalık Program 

RADYO 
PAZAR 30/7 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 Tlirk milziği. 
Ankara radyosu küme ıes ve 

saz heyeti. 
(Oalk melodileri ve oyunları). 
13.00 memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Küçük orkestra). 
13.15 14.30 Mizik (Melodiler• 

Pi.( 
28.30 Program. 
18 35 Müzik ( İbrahim Özgür 

Ate, böcekleri· Ş~n oda mOziği) 
19.05 Çocuk saati. 
19.35 Türk mDzi ği (Fasıl heyeti) 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
2015 Müzik (Solistler - Pi.) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.45 Türk miiziği 
21.30 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.45 23 Son ajans, spor ha· 

berleri ve yannki program. 

P AZARTESI 31/7 /59 

12.30 Program. 
12.35 Türk mOziği • Pi. 
13.00 Memleket 1&at ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13. 15 14 Müzik (Karışık pro· 

gram - Pi.) 
19.00 Program. 

1 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambi· 
yo - nukut borsaıı (fiyat). 

23.20 Müzik (Cazbaod) Pi. 
23 55 24 Yarınki program. 

ÇARŞAMBA 2/8/39 

12.30 Program. 
12.35 Türk Müziği · Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık pro· 

gram • Pl.) 
19.00 Program. 

19.0S: Müzik (Bir konserto-Pl) 
19.30 Türk m6ziği ( Fasıl 

heyeti.) 
20.15 Konuşma. 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajaos ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk mllziği. 
21 30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Neşeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (Melodiler -Pi. 
Müzik (Ki\çük orkestra • Şef 

Necip aıkın) 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat, kambiyo· 
nukut borsaeı (fıyat) 

23.20 Müzik (cazbant - Pi. 
23.SS 24 Yarınki proğram. 

3/8/939 PERŞENBE 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik karaşık proğ-

19.05 Müzik (Senfonik plaklar)] 
19.30 Türk Müziği (Fasıl he-

ram • Pi. ı 
19.oO Proğram 
19 05 Müzik (Oda müziği -Pl.) 
19.30 Türk müziği ( fasıl yeti.) 

20.15 Milli musikilere dair 4 
üncü konuşma (Fin musikisi· Ha· 
lil Bedi Yö ). 

20.30 Memlekat saat ayarı, 
ajaas ve meteoroloji haberleri. 
(Netken). 

20.50 Türk müziii. 
21.30 Konuıma (Doktor saati). 
21,45 Nt"şeli plaklar - R. 
21.50 Müzik (Solistler • Pi.) 
22.50 Müzik (Küçük orkeetra) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (fiat). 

23 20 Müzik (Cazband - Pi.) 
22.55 24 Yarınki program. 

SALI 1/8/39 

13 00 Memleket saat ayarı, 
aj4ns ve meteoroloji haberleri. 

13.15 14 Müzik (Karışık pro-
gram - Pi) 

19.00 Program. 

19.05 Müzik (Hafif müzik· Pi.) 
19.30 Türk müziği ( Halk şi· 

irlerinden örnekler). 

19.45 Türk milziği ( Karışık 
program). 

20.15 Konuşma. 
20,30 Memleket saat ayan, 

aians ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği ,( Klasik 

prograpı ). 
21.30 Konuıma (Verem hak

kında - Doktor: Muhit Tümer
kan tarafından ). 

21.45 Neşeli Plaklar· Rl. 
21.50 Müzik (Bir soliıt Pl. 
22.00 Müzik (Aida operasının 

bir kısmı - Takdim eden: Halil 
Bedi Yönetken). 

heyeti · 
20.15 Konuşma (Zizaat saati) 
20.30 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.50 Türk müziği 

21.30 Konuıma (İktisat saati) 
21.45 NeıeU plaklar -R. 
21.50 Müzik (Bir operet se-

lekıiyoou • Pi. 
22.00 (Küçiik orkestra 
23.00 Son ajans haberleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambi· 
yo • nukut borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (Cazband Pl.) 
23.55 24 Y aı ınki proğram. 

4/8/939 CUMA 

12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzık (Karşık proğ-

ram • Pi. 
21.30 Konuşma. . 
21.45 Neıeli ~plaklar • R. 
21.50 Müzik (Riyaseti Cumhur 

Bandosu • Şef : Ihsan Künçar) 
22.40 Milzik (Opera aryaları

Pl. 
23.00 Son ajans habarleri, 

ziraat, esham, tahvilat, kambi
nukut borsası. (fiyat) 

23.20 Müzik (Cazband-Pl.) 
23.55 24 Yarınki proğram. 

5181939 CUMARTESi 

13.30 Proğram 
13.35 ı:ork ~müziği. 
14.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 15.30 Mtizik (Dans mü-

,, •.• 
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ilin 
Aydın Vi/Aget Daimi 
Encümeninden : 
Aydın Vilayeti bududu içinde

ki köprlllerin inşa ve tamirleri 
için Karacasu veya bozdoğan 
ormanlarmdaıı imal edilmek 
şartiyle 4998 lira 29 kuruş keşif 
bedelli 133. 75 metre mikip 
azman ~e 101.16 metre miklp 
döşemelik kereste alımı açık 
ektilfme u~ulile eksil•meve kon 
mustur. Eksiltme 3 8 939 per· 
şenbe jfÜnÜ saat 16 da viliyet 
daimt encilmeainde yapılacaktır. 

Bu ise ait kesif ve şartname 
Avdın Nifia mOdilrlnğOnde gö· 
rOlehilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
375 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat 
ları ve ticaret odası vesikala· 
riyle yukarda yazılı gün ve 
saatte Aydın vilayeti daimi 
encilmeninde hazır bulunmaları 
ilin nlunur. 

(101) 15 22 27 2 

Aydın 37. Alay. Sa. Al. 
komisyonundan 

Aydın birliğinin ihtiyacı için 
96000 kilo yulaf veya arpa açık 
eksiltme ile münakasaya kon
muştur. Hangisi ucuz olnrsa 
onun ihale!i vapılacakttr. lha· 
le 7 ağustos 939 pazartesi gilnll 
saat 15 te Aydın askeri satın 
alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Yulafın mubemmen bedeli 
5280 lira arpanın muhammen 
bE>deli 4320 liradır. Yulafın ilk 
teminatı 396 lira arpanın ilk 
teminatı 3'!4 liradır. Şartnamesi 
her giln Aydında askeri satan 
alma komisvonunda S?6rülebilir. 
Taliplerin mezkur ~nnde kanu
ni ve!likalariyle birlikte komis
yyna müracaat etmeleri ilin 
olunur. 22 27 1 5 (116) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 

Yenipazar - Sultanhisar yo· 
lundaki ahsap hüvnk mendres 
kaprllsOnnn (629) lira 35 kuru, 
keşif bedetli esasla tamirat. 
açık eksiltme usuliyle eksiltme· 
ye konulmustur. 

Eksiltme 10/8/939 per,embe 
gilnft ıaat 16 da vilayet daimi 
encOmeni ıalonunda yapılacak· 
tır. 

Bu işe ait keşif, metraj, şart 
name ve sair evrak avdıu na
fia müdürlilğtınde görülebilir. 

Muvakkat teminat 47 lira 20 
kuruştur. 

isteklilerin teminat mektup · 
lan, aydın ilayetindeu bu 
iş için alacakları ehliyet vesi
kaları ve ticaret odası vesika· 
larivle yukarıda yazılı gü11 ve 
saatte vilivet endlmeninde ha· 
zır bulunmaları ilan olunur. 

121 22 27 t 6 

ziği - Pi.) 
19.10 Tnrk müziği (ince saz 

faslı . 
20 00 Memleket saat ayarı. 

20.00 Temsil. 
20.30 Ajans ve metereoloji 

baberlari. 
21.00 Türk müziği (Eski eser· 

lerden mürekkep orogram) 
21.40 konuşma. 
21 55 Neşeli Plaklar. R. 
22 00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dıllerde) 
22.30 Müzik (Operet ve saire 

Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilit, kambiyo
nukut borsası (fiyat) 

23 20 Muzik (Cazband Pi.) 
23 55 24 Y armki Proğram . 

ilin 
Alay 37 Satınalma 
komisyonundan : 

Kuşada11 birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 25,000 kilo yulaf 
veya arpa 11 agustos 939 cuma 
gün6 saat 16 da alay satın al
ma komisyonunca açık ekıitme· 
si yapılacaktır. 

Yulafın tahmin bedeli 1500 
lira arpanın tahmin bedeli 1375 
liradır. 

Yulafın ilk t~minatı 112 lira 
50 kuruıtur. Arpanın ilk temi
natı 103 lira 13 kuruştur. 

Şartnamesi herglin Aydın ve 
Kuıadası askeri sahnalma ko· 
mi~yonlarınea garnlebilir. 

Taliplerin mezkür günde ka
nuni vesikalarile· birlikte komiı· 
yona muracaat etmeleri ilin 
olunur. 

(131) 26 1 s 10 · 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızhgından : 

Kakapınarın kızılca :köy kar· 
yesinde hırsız ahmet dağı mev
kiinde tarafları doğusu kargılı 
dere batısı dere kuzeyi molla 
Mebmed oğlu Hasan güneyi de· 
re ile çevrili 45 ağaçlı zeytinlik 
köpriilü. mahallesinden Hüseyin 
oğlu [Mehmed şahinin babası 
kaph oğlu Hliseyinden irsen in
tikal etmek ıuretile 50 sene· 
den beri fasılasız kavgasız ta
sarruf ve temellükünde bulun· 
duğu köyünden getirdiii tasdikli 
ilmilbaberden anlaşılmıştır. Ta· 
puda kaydı olmamasından ga
zete ile ilan tarihinden itibaren 
11 gtın sonra mahalline ciheti 
tasarrufunun tatkik ve tetkiki 
için memur yollanacaktır bu 
zeytinlikte bir alakası olanlar 
varsa o gün mahallinde buluna· 
cak olan memura yahut 1363 
fiş sayusiyle tapu dairesine mu· 
raca atları bildirilir . 138 

Aydın Vilayeti Erbeyli 
incir istasyonu Müdür
lüğünden: 

Aydın vilayetinde Erbeyli tren 
istasyonu civarında incir ıslah 
istasyonuna yapılacak 9835 lira 
48 kuruı keşif bedelli garaj, 
saya binalarile bekçi kulübesi 
joşaatı açık eksiltme usulile ek-
siltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 7 /8/939 pazar lesi 
saat 10 da Aydın viliyeti Na= 
fıa mildürlOğ[I odasında yapıla
caktır. 

Bu işe ait metraj, şartname, 
veseir evrak Nafıa müdürlüğün· 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
738 lirad11. 

isteklilerin muvakkat teminat , 
ları, Aydın viliyetinden bu iş 
için alacaklan ehliyet vesika- · 
ları ve ticaret odası veıikalarile 
yukarıda yazılı gün ve 1aatta 
Aydın Nafıa müdürlüğü oduın
da hazar bulunmaları ilin o1u· 
nur. 21 25 29 S (118) 

' 1 2 

ilin 
Alay. 37. Sa. Al. 
komisyonundan : 

Aydın birliğinin ihtiyacı içi
4
a 

alınacak 42,000 kilo saman 
Ağustos 939 Cuma günü saat 
15 te alay satın alma komis-
yonunca açık eksilsme yapıla
caktır. Tahmin bedeli 840 lira• 
dır. fık teminatı 63 liradır· 
Şartnamesi her giln komisyon• 
da görülebilir. isteklilerin ka• 
nuni vesikalariyle birlikte belli 
saatta komisyona gelmeleri. 

20-25 - 29-3 114 

Alay 37 Sahnalma 
komisyonundan 

~ 

Kuşadası birliği birliğinin ih
tiyacı için alınacak 20,000 kilo 
kuru otun 11 ağustos 939 günO 
ıııaat 17 de alay sabn alma ko
misyonunca açık eksiltmeai ya
pılacakbr. 

Tahmin bedeli 1020 liradır· 
İlk teminata 75 liradır. ıarto•" 
meıi her gün ve Kuşada11 at" 

keri satın alma komisyonlarıD' 

da görülebilir. 
Taliplerin mezkür gilnde k•" 

nuni vesaiklerile birlikte komi•' 
yona müracaat etmeleri ilaO 
o'uour. 

(129) 26 1 5 10,, 

Alay 37 Satınalma 
komisyonundan 

Kuşadası birliğinin ihtiyacı 
için alınacak 13,000 kilo samaO 
11 Agustos 939 Cuma gtı118 
•~at 15 te alay satın alma ko' 
misyonunca açık eksiltmesi ya' 
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 260 liradır· 
ilk teminatı 19 lira 50 kuruf" 
tur. Şartnamesi her gün Aydı1' 
ve Kutadası askeri satın alt11• 
komisyonlarında görülebilir. 1-: 
tekliflerin mezkflr günde kanu111 

veıaiklerile birlikte komiıyoo• 
müracaat etmeleri ilin olunur· 

zs (130) 26 =-== 1 5 1~ 

Aydın 37. A. SA. AL· 
Komisyonundan : 

Aydın birliğinin ihtiyacı içİJI 
alınacak 199,000 kilo odund11 

5 ağustos 939 cumartesi goo8 

saat 10 da alay satın alma k0' 

misyonunda açık eksiltmesi y•; 
pılacaktır. Tahmin bedeli 298

7 liradır. İlk teminatı 223 lira 8 
kuruştur. Şartnamesi her gB~ 
komisyonda görülebilir. lste"1'' 
lerin kanuni vesaiklerile birlikt' 
belli saatte komisyona geldi'' 
!eri. 21 26 30 4 ~ 

lıutlyaıı aıahlbl ve Umum1 Nef'lf•
1 

MO<fürü : Etem Mendreı 

a .. ıldıaı yer 

C HP Baum••' 

Vilayet daimi encümeninden 
Tutar! Adet Cinsi .. Muhammen bedele 

. 2600 400 İki kişilik okul sırası 6 lira 50 1(. ·bli 
Vilayet ilk okul için dörtyüz adet okul ııraıı 17 /8/939 t~rı 1, 

perşembe gilnü saat on altıda vilayet daimi encümeninde ıb• 
edilmek üzere yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmutt11~;, 

Taliplerin % 15 teminat akçelerile sözü geçen gün ve ~·~1ıte 
2490 sayılı kanun mucibibince lazım olan vesikalarile bırh 
vilayet daimi encümeninde bulunmaları. 

11
.,e 

Fazla maliimat almak istiyenlerin her glln maarif mildOrlOi 
ve viliyet daimi encümen kalemine müracaatları. 

30 6 11 16 (137) 
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