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Miinih .. ve 
-soprası? 

F. R. Atay 
Hitler btiyük Alman birliği 

eserini temamladı: D,lloden 
·~aren gamalı 1haç sancağı 
$adet fehirleri üzarinde dal
. g~laıuna ya başlamıştır. 

·· .t\lman birliği davası, Fran
uz tehdidi altında doğdu. 
j14 üncü Lüi devrindenberi 
. küçük ,parçlllardan terekküp 
eden garp Almanyasının mu
.kadderatı. komşusunun keyfi
ne tabi idi. Fransa ise nesil
lerden beri kendi c;mniyetini 
Alman parçalanıs!nda aradı. 1 

Son defa Klemansonuo Ver
~yda gördüğü bu rüyadan 
Daladiye 1938 de Münibte 
uyandı. Napolyonun sukutun
dan 1914 cihan harbın:ı ka· 
dar ilimde ve bir çok husus
da diğer garp medeniyeti 
.ıüm.r~lerine üstünlüğünü mu
baf aza eden bir milleti, aynı 

\opraklar üstünde beirleşme· 
.miye mahkum etmek şüphesiz 
mümkün olmıyacaktlr. 

B. seçimi hararetle devam ediyor - - -Bütün seçiciler reylerini parti namzedlerine 
vermektedirler 

Dün Belediye seçiminin ikinci gilnü idi. Rey sandıklan• 
nın bulunduğu mahalde bir bayram kalabalığı göze çarpıyor. 
Bir taraftan ince sazan diğer takaftan davul ve zurnanın 

çaldıjl milli havalar 
orada toplanan hal
kı coşturuyor ve eğ-
1 endiriyordu • 

Dünde akşama 
kadar sandık başına 
gelen bir çok seçi· 
ciler reylerini itti
fakla parti namzetle 

934 Belediye intihabatından bir görünüş rine vermişlerdir. 
Evvelce ilan edilmiş olduğu üzere seçim 8 Eylül Cumarte

si günü saat 12 ye kadar devam edecektir. 
Daha şimdiden reylerin yarıya yakın ~ir kısmı kullanılmış 

olduğuna göre son güne kadar reyini kullanmıyan pekaz 
yurtdaş kalacağı tahmin edilmektedir. 

-

Başvekilimiz Bay Celal Bayar 
-~------------------Hariciye ve dahiliye vekillerile beraber 
Ankaraya avdet etti 

Ankara, 4 ( A. A.) - Başvekilimiz 8. Celal Bayar be
raberinde hariciye ve dahiliye vekilleri olduğu halde bugün 
İstanbuldan Ankaraya gelmişlerdir. 

Hatay Devlet reisi 
Kırılı handa 

Antakya 4 (A.A.) - Dev
let reisi 8. Tayfur Sökmen 
Hataydaki t etkiklerine devam 
etmektdir. Dün Kırıkhanı teş 
rif etmişlerdir. 

il= 

Zonguldakta 1 

Mehmet Çelikel lisesi 1 
törenle açıldı 

Zonguldak 4 ( A. A. ) -
Mehmet Çelik tarafından yap• 

C. H. P, Ocak 
kongre/eni 

Merkez ilçesine bağlı Kadı· 
köy o-ak kongresi 4/10/938 
salı giir 1 yapılmış ve oca~ 
yönkuruluna İsmail Paıar~ 
Ahmet lpekdenka, , Ali Koca
man seçilmişlerdir. Bunlardan 
lsmail Pazarlı ocak başkam 
olmuştur. 

Merkez ilçe~ine bağlı Yeni 
köy ocak kongresi 4110/938 
Salı günil yapılmış ve ocai 
yönkuruluna İsmail Maden. 
Mebmed Balıkçıoğlu ve Mes
tan Yıldırım seçilmişlerdir. 

Bunlard.ın İsmail MadeD 
ocak başkanı olmuştur. 

Belediye broşürü 
Yeni belediye seçimi mü':" 

nasebetile şehrimiz belediyesi 
ikinci intihap devresinde 
yaptığı işlerin bir hulaiasını 
küçük bir bröşürü içinde top
lıya.ıak kitap halinde bastır
mış ve parasız olarak halka 
tevzie başlamıştır. 

Belediyemiz dört yıl içinde 
başarmağa mnvaffak olduğu şe 
hir hizmetlerinin yanında bil
hassa su ve elektrik işleri gel .. 
mektedir. Broşürde bu ikimii
bim ihtiyacın tahakkuku için 
nasıl çalıştığı izah edilmekte, 
bu hususta baş vurulan çare· 
ler ve alınan kararlr tarib 
sırasile zikredilmektedir. Bu· 

Münib konferan~ının ikinci 
bir bususiyeti, ekalliyetler 
davasu,ıı, yeniden milli kurtu
~uşlar dava.sı halinde canlan-
9,ırpıakbr. Polonya Çekoslo
-vakyaya pir pota vererek 
Leplerle meskun ~opraklann 
yirmi ~rt saatte teslimini 
i~temittir. Bugün şu veya bu 
sebeple susanlar yarın hay• 
aıracaklardır. 

Bu sırada Cenevrenin sulh 
1Quabedelerini Milletler Cemi.
yeti paktından ayıı an kararına 
layık olduğu ehemmiyeti ver
•ek lizım gelir. Artık Mil
fetler Cf'.miyeti 1918 zafer 
statükosunun bekçiliği vezi· 
fesinden ayrılmakta, bu yüz
de~. kendiq~ dardmış olanla· 
f'l hazU"lamaktadır. Bu karann 
LıpUir haşvekiyle Hitler ara
~nq~ki te~asların netiçesi 
!itip olmadığı nıalfım değildir. 

1 Ha tay da yeni 
tılan ve kiiltür bakanlığınca 
Mehmet Çelikel adı verilen 

na, en m:.ibrtm medeni vası
talarımz olan su ve elektrik 
davasının kısa bir tarihçesi 
demek daha doğru olur. 

1 
mektep açılıyor 

Antakya 4 ( A. A~ ) 
Hatay da türk ve Aarp erkek 

lise dün törenle açılmıştır. 

Hltler Südet 
Mıntakasını teftiş 
ediyor 

Broşürde, su ve elektrik 
işlerinden sonra sırasiyle şe
hir hıfzıssıhhasına bütçe ve 
para meselr lerine geçilmekte 
sosyal kalkınma bakımıo
dan alınan kararlar ve bunla
rın tatbikatından elde edilea 
müsbet ve iyi neticeler ra-

MQ~hte Hit\erle Çember
layn arasıu,da iki büyük dev· 
letin ebediY,CD birbideriyle 
•uharebe etmiyeceklerine da
ft i,m.za olunan taahhütname, 
ı:eni cihan harb~ korkusundan ' 
henüz silkinıııiş Avrupa ve 
dlian aijlletleri il$erinde şüp
ll~iz pek C:lerin bır tesir ha· 
sd edecekijr. ·İ-litler Musoli· 
'}iye Çe~~~rlal Daladiy;ey;e 

l>Wa.u JacG ... ;nda 

liseleri eskiden olduğu gibi 
kalmaktadır. Türk Orta mek
tebi liseye çevrilmiştir. 

Berlin 4 ( A.A.) - Hitler, 
işgal edilmekte olan Südet 
mıntakasını teftiş etmektedir. fOeYamı 2lnci eahlfede) 

Şimdiye kadar Orta mekw 
tehi olmıyan İskenderun, 
Bilan ve Kırıkhanda bu ders 
yılından itibaren birer orta 
mektep açılması kararlaş- ~ü~ün ~~sleri: 
tırılmıştır. • • . O mu iJbürü mü? 
Alman ıktısat nazı- ! ' .... 
rı Ankaraya geliyoı· siyasetten anlamamakla be- I bütün bu endişelerin üzerm. 

Belgrad 4 (A.A )- Alman raber, güaün hadislerini den taze bir sünger geçirdi 
iktisat nazırı dün Belgraddan ı takip eden her kes gibi, ve kalplere ferah verdi •• 
An~arya hareket ~tmiştir. 1 herkes kadar, ben de, şu Çc- Geçen her şey gibi. bütün 

kosf~.vakya meselesilo meı· bu endişe de geçti, maziye 
guldum ·· karıştı.. Fakat şüphesizki lia 

Radyo haberlerini ve lıtan· bliyük tehlike milletlere ve 
bul, lzmir gazetelerini, her ferd itibariyle insanlara l>lr 
keı. gib~, ben de s~bırsı:dıkla, dalla, bibnem ~aç bininci ota-
endışe ıle beklerdım.. rak bir dah'a babrlath ki: ar-

Nihayet, Milnib aolqmaaı, (Di•Mf• 2 lad aahif.R 

Yeni romanımız 

~r genç kız gibi 
Bugün· üncü sahifede 
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Ziraat Bankasının yaptığı ikrazlar 

42 milyonu geçti · 
Ziraat vekaleti, köy kalkınması ve zirai kalkınma milli 

aeferberliğinde mali plan için mevcut menbalar~ tetkik ve 
tesbit ettirmektedir. Birinci köy ve ziraat kalkınma kongre
sinin toplantı hazırlıklarını yaptığı sırada aktüel bir değeri 
olan bu tesbit işi, zirai kalkınma için elde mevcut mali im· 
kanlarla temini lüzumlu olanlar hakkında vazıh bir fikir ve· 
recek mahiyettedir. 
Yapılan tetkikte, evvela, 

nüfusumuzun köy şehir böo
yesi üzerine taksimi esas tu
tulmuş, köyler nüfuslanoa 
g6re guruplara ayrılmıştır. 
Bu rakamlara göre vasati 
22 karekilometre ve nüfusu 
354 dür. 

Mali plan için, umumi büt
~elerde ziraat vekaletine ay
rılmış olan miktar hesaplan
mıştır. Meşrutiyet ve cumhu
riyet devirlerine ait rakam• 
lar ayrı ayrı mukayese edil· 
mektedir. Bu rakamlara göre, 
325 senesinde bütçe yekô.nu 
alan 30.395.545 liradan zi
raate ayrılan miktar 345,496 
liradır ki,umumi bütçeye olan 
nisbeti 1,13 dür. Diğer sene
ler şu seyri takip etmiştir. 
1326 bütçe yekunu 32,997,721 
lira ve ziraate ayrılan 1,19 
aisbetinde 49 5,843 lira; 1327 
de bütçe yekunu 36,223,181 
lira zirrte ayrılan 381,940 
lira; 1328 de bütçe yeHınu 
33,992,392 lira ve ziraate 
ayrılan 1,30 nisbetinde olarak 
442,076 lira; 1330 da bütçe 
yekünu 34,012,003 lira ve 
ziraate ayrılan bütçenin 1,17 
si; 1331 de bütçe yel.tunu 
35,657,545 lira ve ziraate 
ayrılan lütçe yekünu 1,06 
sına tekabül etmek üzere 
379,986 lira, 1332 da bütçe 
yekunu 39,724,720 lira ve 
ziraate ayrılan büıçe yekunu· 
nun 1,18 zine teksbül etmek 
üzere 469,869 lira, 1333 de 
bütçe yekunu 53,304,511 lira 
ve ziraate ayrılan bütçe ye· 
kônunun yüzde 2,58 si olmak 
üzere 1,377,566 lira, 1334 de 
bütçe ytkiinu yüzde 3,04 
düne tekabül etmek üzere 
11582,839 liradır. 
· Meşrut;yet devrinde, bütçe 
yekünunuıı en fazla yüzde 
3,04 dünü bulan bu miktar 
yalnız ziraat işlerine değil; 
ziraat, o man, madeni ve ti· 
caret işlerine tahsis olunmuş
tur. Bu itibarla, yalnız ziraa · 
te ayrılmış ve harcanmış olanı 
tesbit etmek mümkü olama-
mıştrr. 

CUMHURİYET 
·RINDA: 

YlLLA -

. , Cumhnriyette, 925 büdce-
· ainden 938 mali yılı büdcesi· · 
. n~ kadar ziraat ve iktisat ' 
~ -t~şkilatıha ayrılmış olan pa
rar; şu seyri' takip etmiştir. 

1925 de 6,555.421 1926 da 

3.852.790; 1927 de 3.727.268; 
1928 de 4.934.523 ; 1929 da 
8,351.904; 1930 da 13.326.534; 
1931 de 8.515.280; 1932 de 
3.973.691; 1933 de 4.487.611; 
1934 de 4.987.617; 1935 de 
5.079.251; 1936 da 8.040.830; 
1637 de 6.112.962 ve 1938 de 
7.143.700 lira. Cumhuriyette 
zirrat ve iktisat işlerine umu
mi büdceye göre en çok para 
n111 ayrıldığı sene 1930 dur. 
1930 da büdcemizin y~kônu 
222.646.523 lir ve ziraat ik· 
tisat işlerine ayrılan para da 
13.326.543 lira idi. 

Tetkik edilmeHe olan ma
li kaynaklar arasında, hususi 
idarelerin ziraat işlerine ayır
mış olduktan miktarlar ve 
bunların dayanmakta olduğu 
kanuni mevzuat da tetkik 
edilmektedir. 

Bu arada vilayetlerin 1937 
mali senesinde ziraat işlerine 
ayırmış oldukları yekunlar; 
hususi idare büdcelerile olan 
nisbetleri ile beraber tesbit I 
edilmiştir : 62 vilayetimizde 

1937 büdce yekünları 20.661.320 
lira ve ziraate ayrılmış olan 
miktarda 798,260 liradır. 

Ayrıca ticaret odaları büd
ce rakamlarile, bu rakamlar· 
dan ziraat işlerine ayrılmı:j 

olan miktarlar arasında mu• 
kayeseler yapılmaktadır. 1937 
de ticaret odalarının büdce 
yekunları 741.355 liradır. 

Vilayetlerin ayırmış olduk· 
ları paralarla. yapmaları 

meşrut olan ziraat işl~ri ara
sında nümune ve tecrübe 
çiftlik ve ta:laları ve fidan
lıkları ile çiftçilik mekteple
ri, damızlık hayvanları, zira~ 
at aletleri depoları kurulma
sı, toprak mahsulleri ve ehli 
hayvanlar sergi ve müsaba
kaları açmak; at yarışları 
yapmak, mahsulleri cinsini 
ıslah etmek ve vilayet ikli
mine müsait yeni mahsuller 
yetiştirmek için parasız to-
hum ve fidanlar dağıtmak, 
ziraat merkezi olan mah~ ller
de umumun faydalanabilece· 
ği hasat, harman ve kalbur 
mal<ineleri ve sair aletleri 
çiftçilere temin etmek, ziraat 
mtizeleri ve yardım şirketle
ri kurmak, orman yetiştirme• 
ğe mösait m ıhallerde orman 

, yetiştirmek ve yabancl ;ığaç
ları aşılıyarak . verimli bir 
hale getiraıek gibi ~ler 
vardır. 

__ .;....-. __ _ 
Ankara - Erzinca·n Demiryolu 1 

C~mhuriyet Bayramında· işletm~ye açılacak : i· 
'' 

Ankara - Sivas· Erzrum 
hattının Kemaha kadar olan 
kısmanda yolcu ve yük katar
ları dünden itibaren işletme· 

ye başlam• ştır. De"let d~mir• 
yolları idaresi bu husus hak
kında teşkilatına yeni bir 
tarifa üöndermiştir. 

Bu tarif~ye göre Çetinkaya 
.. Kemah arasında işleyecek 
katarlar evvelce kısaca yaz
dığımız gibi Çetinkayadan 
çarşanba, pazar, pazartesi, 
ve perşembe günleri hareket 
edecek; şimdilik Kcmahdan 
ve Cumhuriyet buyramında 
işlemeye açılacak olan Erzin
candan da pazartesi, salı, 
perşenbe ve cuma günleri 
barket edecektir. Erzincan is• 
tasyonu işletmeye açıldıktan 
sonra Ankardan Erzincana 

Omu, öbürü mü? 
Ba9tarafı 1 inci sahifede 

zulara şuur refakat ettikce 
ve şuur, azimle ve enerji ile 
birleştikce, o arzuların tabak• 
kuk etmemesine imkan yok
tur •• 

f :,temeyi bilmek ve isteme
nin zamanını bulmak, isteğin 
yerini almasını temin etmektir. 

Çemberlayn seviniyor, sul
bü kurtardım, diye.. Dünya, 
Çı:: mbelaym takdır Ye tcl::cil 
ediyor: Sulhu kurtardı diye ..• 

lı-.teyenin, istediğini verdik
ten sonra; isteyen, istediğini 

tamaınamiyle aldıktan sonra, 
sevinmesi lazım gehn hangi 
taraftır.. Ve takdir ve tc> bcil 
edilmesi lazım g c len kimdir? 

O taraf mı, bu tar"f m.? 
TANRI ERi 

MİLLİ KREDi MÜESSESE
LERİ VE ZİRAAT : 

Ziraat seferberliğinde maıi 

plan menbaları mevzuu tetkik 
edilirken, en miihim nokta 
olarak, milli kredi m·iessele
r ;nin iş hacimleri gözden ge
çirilm~ ~te dir. 1924 senesinde 
21.532:538 lıralık avans, borç 
cari hesap ve her türlü ikraz 
muam" lesi yapmış olan milli 
kredi müesseseleri bu saha
daki iş mikdarl .. rını 1937 se
nesinde 129.064.'238 liraya 
kadar yükseltmişrir. Bu ara
da Ziraat Bankası tarafından 
son senede yapılın ş olan z;. 
rai ikrazın yekunu 42.979293 
lirayı bulmuştur. 14 sene i
çinde bu yardım şu şekilde 
bir yüksdme kaydttmiştir: 
1924 de 16.400.562; 1925 de 
15.546.272; 1926 da 16.294.211 
1927 de 17.124.531; 1928 de 

1 
29.046.429; 1929 da 25.880.987

1 
1930- da 37 .881.939; 1932 de 
25.483.827; 1933 d .. 21.497.493 
1934 de 20.451.744; 1935 de 1 

'.t i 

aktarmasız doğru yolculuh 
temin etmek üzere Ankard~ 
salı ve cumartesi. Erzincaa
dan da berşenbe, pazar gün
leri birer k~tar tahrik oluna
cakt ır. Adi ve tenzilatlı ta
rifeler bu hatta da muteber 
olacak, aynca bu kısım için 
yofou ücretlerinde yüzde 50 
tenzilat yapılacaktır . 

Resimli kart 
Postallar 

Alakadarlann bize verdiği 
malumata göre Posta Talraf 
ve telfon umum müdürlüğü, 
Cumhuriyet rejiminin yapıcı 
.ve baş ancı vasıflarını tebarilz: . 
ettiren ve feyzini göstereııı 
kart postallar basbrmaktadır 

Yurdumuzun muhtelif tabii 
manzaralarile, abidelerini gös
teren bu kart postallar otuz 
çeşit olacak ve hepisinden 
300000 dane bast lacaktır. 

Kartpostallar üç. kuruşa ı~ 
tilacak va pulları soğuk dam-· 
olacaktır. Bunlar Cumhuriyet 
bayramında satışa çıkard• 
caktır. · 

--.,-..-

Belediye broşürü 
(Ba,taran linci ıabde)lf111 

kamlar ve resimlerle göste-
rilmek tedir. 

Belediyemizin 1934 •ene
sinden 1938 senesine kadar 
dört yılda başardığı işler, 
halkımızın reylerini yapıcı ve 
yaratıcı kudretine inandığı· 
mız Cumhuriyet Halk parti
si namzedlerine vermiş olma" 
lar:ndaki isabeti bir kere da· 
ha tebarüz ettirmesi bakımın· 
dan broşür ayrı ve hususi 
bir kıymet taşımaktadır: : . 

19.954.977; 1936 da 44.958.720 
ve 1937 de 42.979.293 lira. 

Ziraat Bankasının diğer 

ikraılarına göre yalnız çiftçi
ye yapmış olduğu yardım, son 
senede 129.06~.238 lira olan 
ticari plasmanının 42.979.293 
lirası zirai ikrazlara ayrılmak 
sure tile yüzde 33.30 zunu bul
mak tadır. Zirai ikrazlara 0." 

mum ikrazlar içinde en yük
sek haddini bulduğu sene 
1924 dür. 1924 de 21.532.538 
lira ohn.ıumumi · ikrazın 
· 16.400,562 lirası; yani yüzds 
76.17 sini çif 'çiye verilen pa· 
ralar teşkil etmekte idi. · 

Birirıci köy ve · ziraat kal~ 
kınma konrgresiniiı meşgUl 

' ol<lcağı mevzular içın dökü
man mahiyetinde · hazırlanan 
bu tetkik, ziraat .. ve köy işle
rine sarfcdilmekte olan mulı-
telif l:ıütce rakaııılaniu ' ·~ 
buntarın dayandıği kancn hii
hükümlerini de ihtiva etmol.-
tedir. ' · ı\ 
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Her Genç Kız Gibi 

Dışarda simsiyah bir gece 
var. Bu sonsuz siyahlıkta 
afak bir ümit pırıltısı, ince 
hir hülya Çizğisi bile yok ••• 
Benim içim gibi ..• 

Keder damarlarımdan hüc
relerime kadar yayılmış san
lıil Yalnız etrafımı saran siyah 
gecenin karnlığını buluyorum 
•arlığımda. 

Annem çamaşırdan kızaran 
ellerini bir kaç l<ömür par
çasının sıcaklığında uğuştu
rnyor ısıtmak için. Bu çama
flrdan · kızannıı muhterem 
eller... Babasının ölümünden 
sonra kimsesiz kalan yavru
•una bir yudum hayat, bir 
yeni riyaziye kitabı tedarik 
etmek için çırpımp duruyor; 
tikayet etmeden. Gözlerimi 
annemin ellerinden kıvrık du
daldarma doğru k aldınyo
l"Dm. Bu kenarlan ıztirap çiz
periyle bükülen dudaklar .•. 

Yaşlar doluyor gözlerime. 
Fakat ağlamıyorum. Yoksuz
luk acısını bana tattırmamak 
için ıztırapla gülumsiyen bu 
dudakların diyeti bir damla 
g8zyaşı olmayacak kadar bü
yiiktür. Biliyorum bunu. 

Hayatın bir tek manası 
ar, benim için bu gün! 

Çalışmak: Ve bir tek sonu 
var muvaffak olmak. Beni 
lisenin son sınıfında annemle 
yapayalnız bırakan kadere 
acıda olsa müteşekkirim. Ya 
babam ben küçük bir yavru
cukken ölseydi. 

Mektep açılalı iki ay oldu. 
El'an her zamanki temiz genç 
kız tebessümü, Tertemiz mek
tep kıyafetile aralarında do
laşan serpilin acı hikaysini 
hiç biri bilmiyor Arkadaşla
nmın. Onlar için serpil belki 
yalnız babasını bir kaç ay 
evvel kaybetmiş mustarip fa
kat kederini belli etmiyecek 
kadar mağrur eski serpildir. 
Zaten onun dış görünüşü 
başka bir fikre yol açmağa 
tmkin bırakmaz ki •• 

Bir zamanlar mesut bir 
senç kız vardı ( • • • ) Lise
nirt nefti çamları arasında. 
Opu bu nefti gölgelerin ku
eağına ilk mektebi henüz bi
geniş piyke yakalı mektep 
tirmiş. Kısa beyaz çoraplı 
elbiseli bir çocuk olarak oıta 
ya§lı mağrur bakışlı bir er· 
kek bırakmıştı, St neler evvel. 
SOııra hayat .yılları bir ipek 
a~m halısının renkleri gibi 
dJkudu. Ye serpil bu ren ga
renk yillaiın arasında l>ir 
avuç inci, bir narin yasemin 
dalı gibi serpildi gelirdi. 

1 
• Mediha Cin 

Şimdi bu geçmiş günler bana 
bir serap tesiri veriyor, San
ki onları ben yaşamamış, o 
küçük sırpil ben değilmişim 
gibi. 

Mazide bir yığın hulya kı
vılcımı gibi kalan bu habra
lar siyah bir yağmur bulutu 
altında her in biarz daha 
sönmede. 

Şimdi serpiiln ömrü bu in
safsız bulutun esiridir. artık. 
Bir ıağnak başladı, bir bahar 
gününde bu sağnak evvela 
babasının servetini · önüne 
katıp yok etti. Ve gene bir 
yıldırım indi babasmın göv
desine bu siyah buluttan .. Ba
ba ile beraber yuvanın mesut 
günleri ve rahat tebessümle
ri de karardı Yandı. 
Şimdi yavrusundan başka 

bir şeyi kalmıyan bedbaht 
bir anne var. Bu Ya~murun 
ili< leri titreten soğuğu altında 
titri yen. 

- Serpil okumuyorsan ya• 
taltm çocuğum dikkat ettim 
önündeki kibpın bir tek sa
hifesini çevirmedin, hesta
mısın yoksa. 

Annenin müşfik ve muzta
rip sesi •.. Dudaklarımdagayrı 
ihtiyarı lazım bır (yalan dö
külüverdi. 

- Bir cebir meselesi var 
anne bir saattir nasıl kurula
cağım düşünüyorum bulama
dım. İstersen yatal•m yarın 
erken kalkar hazırlarım •• 

Evet bir sattir bir cebir 
meselesi düşünüyorum. Benim 
hayatımın cebirden daha ka
rışık(x) !erini. Anneciğim ya
lan söylemedin sana .• 

• Sonu yann -

C. H. P. ilyökurul 
Başhunllğındani 

Mülkiyetinin sat lığa çıka
rıldığı ilin olunan karapınar
daki içinde tamamlanmamış 
bina ve incir fidanlığı bulunan 
arsanın satış1 6/10/938 günü
ne kadar uzatılmıştır. İhalesi 
o gün saat 17 de İlyönkurulda 
yapılacaktır. Tafsilat almak 
için Aydııı ve Karapınar parti 
bürolarına müracaat edilmesi 
ilin olunur. 832 

25 1 5 

Zayi 
1936 -2937 ders yılı sonun

da Burdur orta okulundan 
almış olduğum 11/9/937 tarih 
ve 123 sayılı belgemi zayi 
ettim. Aslını alacağından es
kisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Burdur Orta kkuı· 
mezunlarından 

Hikmet Yazıcı 

Münib ve sonrası Vilayet daimi 
Encümenirıden '~ - Baş~arafı 1 inci Sayfada

malumat yermeksisiz böyle 
bir taa hhütnt: me imza etmi
yecekleri muhakkak olduğun
dan bunun da daha genif 
neticelerini bt.klemek doğru 
olur. Bu imza ile Cenevre 
kararı arasında rabıta i~ti
malı aramak da pek boş ol-
maz. 

Her halde nasıl bir kaç 
gün evvel Avrvpa hidisele
lerinde menfiye doğru süratli 
bir inkişaf olmuşsa, şimdi 
müsbete doğru ayni süratli 
inkişafı görmekteyiz. Yalnız 

ort~da Lehistan ve Macaris-
tan meseleleri var. Bunlar 
tamaman halledilinceye ka
dar ne olacağı tahmin edile-
mez. Yalnız bir şey olmıya• 
caktır. Yeniden dört devlet 
arasında ihtilifl Öyle görü
nüyor ki bunlar küçük mili . t-
lerin dertleri için büyüUerin 
harbini, pire ıçın yorgan 
yakmak, yahut Musolinioin 
tabirile, çürük çek yumurta· 
sını pişirmek için boğazlaş
mak gibi bir cinnet telakki 
edeceklerdir. 

Hülasa bu dakikaya kadar 
kati üç yeni hadise karşısın-
dayız : Almanya. bazı küçük 
arızalar bertaraf, milli birli-

ğini tamamlamıştır. İngiltere 
ile Almanya arasında bir an
laşma olmuştur. Cenevre, 
muahedeler yüzünden çıka-

cak ihtilaflara bir daha ka-
rışmayacağını Almanyaya ta
ahhüt etmiştir. 

Ya Rusya? Hacmı kadar 
muazzam bir istifam? Her 

halde ajans havadisleri daha 
bir müddet rad}'olardan ku· 
takları ayırtmayacak kadar 
enteresan olmakta devam 
edeceklerdir. 

-C. H. P. //yiinkurul 
Başkanlığından : 
Meşrutiyet mahallesindeki 

parti ocak kurağının ( Eski 
karakol binası ) 198 lira 47 
lrnruş keşif bedelli ihata di
var ve demir parmaklıblan• 
nın inşa ve tamiri açık ek
siltmeye konulmuştur. 

İhalesi 6110/938 Perşembe 
günü saat 17 de parti kura
ğında yapılacaktır. İstekHe
rin % 7,5 teminat akçelerile 
birlikte mezkiir gün ve saatta 
Lulunmaları, izahat · almak 
isteyenlerin her gün parti 
bürosuna müracaatları ilin 
olunur. [891 r 25 l 5 

'mtiyaz ıahibi ve Umumi Ne,rly•t 
Müdürü ı Etem Mend~e• 

Ba11ld10.1 ver 
C. H. P. BHımevl 

' Hususi muhasebe müdürlü· 
ğünde 462 adet tahriri arazi 
~etvellerinin şartnamesine gare 
defter balint: getirilmesi için 
ciltlenmesi işi 15 gün müd
detle .eksiltmeye konmuştur. 
Taliplez'İn şartnameyi görmek 
ve eksiltmeye iştirak etmek 
üzere 6/10/938 perşenbe günü 
saat onbeşte Vilayet encü· 
merı ine müracaatları ilan olu-
nur. · 821 21 25 30 S 

Aydın Defter
darlığından: . 

Gayri mubadillik sıf~tı mül· 
ga muhtelif mubadele ko .. 
misyonunca tastik edilmif 
olan hak sahiplerinden Yu
nanistanda bıratıkları gayri 
menkul mallara kıymet tak
diri için evvelce gayri muba ... 
diller takdiri kıymet komia· 

yonuna veya 11/10/934 tarih
li kararname dairesinde 
11/l 0/934 tarihine kadar 
mülğa gayri mübadiller ko
misyonuna müracaat etmiş ve: 

A) Gayr! mübadillik vesi
kasım ve tasarruf evrakını 
ibraz ve tevdi etmiş olmaları. 

V) Bu vesikaların komis
yonca noksaa veya muallel 
görülerek kendilerinden iste· 
nilen maliimab verm~miş bu
lunma ları hasebile mallarına 

kıymet takdir ed .lmemiş olan
larla takdir edilm;ş olan kıy• 
metlere karşı temyiz komis
yonuna veya Şurayı Devlete 
itiraz edipte henüz bu itiraz
ları neticelenmemiş bulunan-
ların f stanbulda Grlatada 
Bahtiyar hanında ifayı vazi-
fe eden gayri mübadil işleri 
ta~fiye bürosundan müteşek· 

kil gayri mübadiller takdiri _ 
kıymet komisyonuna 15 T eş· 
riı ievvel 938 tarihine kadar 
müracaatla kendilerinden is
tenecek vesika malumat ve 
izahatı vumeleri ve müra
caatları mukabilinde veqika 
almaları ilia olunur. (851) 

Aydın C. Müddei -
• •• 1 

· umumiliğinden 
Otıız beş lira ücretli Ay· 

dın Cezaevi baş gardiyanlığı 
münhaldir. Memurin kanunu 
mucibince şeraiti kanuniyeyi 
haiz taliplerin istida ve ev· 
rakı müsbite1erile birlikte 
7/10)938 .Cuma günü sa~t 
16 ya kadar Aydm Adliye 
Encüm.en riyas c tiqe ıµüracaJt 
"etmeleri ' ve ferda~ı CumartJ
si günü saat .10 d'\ da imtl-
h l l f ' ' • • 

a arı yapı acağındatı meı-

kiir saa tta hazır bulunmalan 
ilan olunur. 1850) 



AYDlN 

r .. . ............ ,_ 
DOKTOR (! 

MÜNİF , İ. ERMAN 
MEML.EKET HASTANESi 

Dotum, Kadın hastalıkları mütebuaıa 
ve' Operatörü 

Hastalamu her giio Park karfısında Bay Hasan Klmi· 
lla ·erinde kabul eder. 592 

Muayene saatleri : sabah 7 - 8 
Ôğ'leden sonra 3 den itibaren 
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(!I Demir iş atölyesi &J 
N • ~ 

19 ,~enı açılan ve sanatokulu me- ~!l 
~ 

1 

ı fı d .d dil ~ • .; !j zun arı.tara n an ı are e en [+j 
!! DEM İ R ,iŞ A TÖL YES İnde t!) 
•] K f+J - Her nevi Demir jqj, Galvanizli, Demir ve ur- e= 
~ y ~ 

[+] şun borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen [•l 
r.1 fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç it] 
[tJ sahiplerinin atölyemize müracaatları. (tı 
}!] · Adres: Bezirgan karşHmda Ahmet Uygur t!i 
~·~] ve Osman Alpsoy t•l 
f.ll..- 4P!"l'll!:!l!~~~lll''"'qJ~ıı!!'ll~~fll'''qp•"lllll'"l'fllll"llfll""''lll'"'llP'"'qJlı:ıll 849 ll!:'llP':ıılfl'':!ll~ 
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· Biçki ve dikiş yurdu i 
Süreyya Diker kayda yaşladı 3 

~ En son Paris metodu1la ve en kolay usullerle ~ C bilumum biçki ve dikiş 
1 
dersleri gösterir kült ür (t 

~ direktöliiğünden tasdikli diploma verilir mezun olan G 
D yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüoe alanarak ~ 
il geri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum @ 
~ masrafı üzerine alacaktır ücr~tte suhulet yapılmıştır. ~ 
1) Şapka çiçek sepet işleri yağh boya ve fosfor ders· ~ 
~ leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 3 

i zet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. ~ 
' Adres: Gazi Bul varı S. 7 tj 

184 Biçki Yurdu S. Diker Aydın G 
11ııı~~•arı&ibntııı~ıa611ıamııı ~ıln6ıtıı 1ıııım. ~,~6t11111ıı11ı.t 

Alh ay' vade · ile 
SÜM E RBANK 

Yerli kumaşlarından bilümum memure~e en iyi, 

en temiz, biçki ve özenişle elbise yapılmaktadır. 
Sayın memurlanmıza bu fırsab kaçırmamalaruu 

hassaten tavsiye ederiz. 
1 ( 

705 
Muzaffer Eraydın 

Demiyolu caddesinde. Aydın 

~ .................................................... : 
: DOKTOR i 
J FAHREDDİN SÜGÜR J 
; Birinci Sınıf Dahili Çocuk Hastalıkları Mütabaamsı ı 
• 1 
: Parla Tıp Fakülteai Hastanelerinden lbtiaaslı ı i Muayyeaehanesi~.ydında Gazi Bulvannda Bafalıoglu dükkiauuo 

: üzerinde her ıriin sababdaa akşama kadar Haatalarinı kabul edn • ........................................... ~ .......... . 

Aydın İli Tarihi 
Uzun bir tetebbuun mahsulü, tarihi yeni manasiJe anlam.anın kay· ,. 

metli bir örneği olan AYDIN TARiHini Aydmda Belediye kartıaıa41a , 
Süleyman Gezer, İstanbwda Remzi kütüphanesinden tedarik edebiUr~ 
ıiniz. 

Aydının bütün tarihi rnalfı'llabndan başka coğrafi tabii malüma
itnı da bu kitaptan Öğreneeekziniz. 

Yazanlar: ASAF GÖKSEL, HiKMET ŞÔLENER 
Her Aydınlının bu eserden bir tane edinmesini tavsiye ederi~ 

Fiatı 250 kuruştur. 

AYDIN 
• 
ilin,· her köşesine dağılan ve en 
çok okunan bir tane gündelik 
eazetesidir. 
,.- İlanlarınızı ( AYDIN ) a veriniz. 

Basımevimizde 

~ö~ERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evlenme 

E wak ka y.t 
Ölüm Doğum 

defterleri hazırlanmırtır. Temiz işçilik, En iyi cins kağıt, Sağlam 
t ~ ' t >. , , 

ci!~. ~na ~~şılık fiyatlar rekabet kabul etmez··deı:ec~de ~~uzdqr 


