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ROMANYA. 
Hariciye nazır 8. ve Bn Gafenko 

rihtımda askeri bir müfreze tarafından 
merasimle karşılandılar 

lıtanbul 10 - Romanya ha
riciye nazın B. Gafenko, refi
kası ve maiyeti saat 14,45 te 
lıtanbula gelmiıtir. Muhterem 
miıafir rıhtımda Bükref büyilk 
elçimiz Hamdullah Subhi lstan
bul valisi Lütfi kırdar, İstanbul 
komutanı general Halis Bıyıktay 
Romanyanıa Ankara bilylik el
çiıi, fıtanbul konıoloıu, konso-
loılak erklnile milli elbiselerini 
Jibiı Romen kolonisi tarafından 
kartılanmıthr. 

Bayan LDtfi kırdar Bayan 
Gafenkoya mutena bir biiket 
takdim etmiştir. 

Askeri bir mllfreze ıelim rea· · 

mini ifa etmif mOzika Romen, 
Türk milli marşlannı çalmııtır. 

Muhterem misafirimiz otomo· 
bile Parapalaı oteline hareket 
etmiştir. a.a. 

Ankara 10 - Romanya harici
ye nazın B, Gafenko dün akıam 
Bükreıten ayrılmııtır. 

Nazıra, hariciye nezareti si
yasi ıube reisi, huıusi kalem 
m6dllril, Rador ajansı müdürll, 
matbuat umum mildilrB ve bir 
çok razeteciler refakat etmek
tedir. 

B. Gafenko ve refikasını ha
mil Daçya vapuru bugiln ıaat 
l 4,30 ta Galata rıhbmına yana
tacakhr. 

Prağda öldürülen 
Alman jandarmanın katili bulunamadı 
Bir çok tevkif at yapıldı halk korku içinde bekleıiyor 

Prat 10 - Otclllratmıı otan QC: Caa• u ..... ,"~.......... --·-- ---

AlmaD jandarmanın bu sabah nefer civardan geçenlerin ıap-
yapılan cenaze merasiminde bir kalarıoı çakarmak için icbar 
hidiae vukubulmuıtur. Cenaze etmektedir. 
otomobiliyle nakledilirken ıap· Evvelce verilen emir &zerine 
kaıını çıkarmadığındao dolayı açık bırak.ılmış olan pencerele-
bir adam yumruk ve tekmeler- re ateı edilmiıtir. 
le yere ablmııtır. Çekler cena- Umumi vali 500 bin koronluk 
ze merasiminde bulunmamışlar- tazminatın yüzde sekseni yabu-
dı. diler tarafından ve yüzde yir-

Katilin taharrisi henüz bir 
netice vermemiıtir. 150 kiti 
tevkif edilmittir. Halk korku 
içinde katilin bulunması için 
verilen milbletin bitmesini bek
lemektedir. Maiazalano bir 
kıımı henüz açılmamamıfhr. 
Jandarmanın öldürüldüğü yer-

Y!ni : 
500 ve 1000 liralık ... _ 
Banknotlarmız piyasaya 

çıkarılacak 
Ankara 10 - Türkiye Cum· 

bariyet merkez bankası 15 ha· 
zirandan itibaren yeni 500 ve 
1000 liralık banknotların teda-
ville çıkarılmaıını maliye veki· 
letiyle mnıtereken kararlaıbrıl. 
mııtır. 

Çıkarılacak miktarın ayni te· 
da vOlden kaldırılacak tar. 

Eıki 500 ve 1000 liralak bank 
notlar 3 sene mtiddetle mecburi 
olarak tedavili edecek ve bu 
mOddetio hitamında mOrur za-
man milddeti olan yedi ıene 
daha merkez bankaıı kiıelerin· 
den ahnacakbr. 

500 ve 1000 liralık banknot
ları a6rmek isteyeDler merkez 
baokaıiyle diğer bankalar kiıe
lcrine nıllracaat edebilirler. 

miıiain Beneş taraftarları tara· 
fından verilmesini emretmiıtir · 

Çek maliyesi katili bulacak 
olana 20 koron vereceğini ilin 
etmiştir. Bu ıuretle vadedilen 
mükafat 120 bin korona çık-

•• a. 

Fransız 
Baş kumandanı 
Parise dönüyor 
Londra 10 - Fransız baş 

kumandanı ve genel kurmay 
baıkanı general Gaflen öğle 

yemeğini İngiliz genel kurmay 
başkanıyla hususi surette yemiı 
ve akıam Fransaya dönmek 
üzere Londradan ayrılmıthr. 

İngiliz hükümdar
ları Nevyork' a 

gittiler 
••• 

Vaıington 10 - İngiliz kral 
ve kraliçesi V aıingtondan Nev-
york' a gitmitlerdir. a a 

1 
B. BONNENIN 

A 

Ayan meclisindeki beyanatı 
-------~-------------------~ 

Fransız Hariciye nazırı Türk - Fransız müzakera
tının yakında biteceğini söyledi 

Pariı 10 - Hariciye nazırı 
B. Bonne dün iyan meclisi ha 
riciye encümeninde, harici ıiya
ıet hakkında geoit beyanatta 
bulunmuıtur. 

B. Bonne Sovyctler birliği ile 
yapılmakta olan müzakerenin 
husuıi vasıfları dolayısiyle bir 
takım milıkOlita uğradığını fa
kat Fransa hlllulmetinin bu hu
suıta hiç bir gayretten geri 
durmıyacağını söylemiıtir. 

Hariciye nazırı, Fransa ile 

Türkiye arasında yapılmakta 
olan müzakerelerden babıetmiı 
ve yapılan müzakerelerin iki kı
ıım olduğunu, bunlardan birinin 
Tilrkiye ile Suriye araıındaki 
arazi meselesinin kat'i olarak 
halli ve diğerinin de Türk-Fran• 
ıız karııhkh yardım deklaraı
yonuna ait olduğunu ve birbi
rinden ayrı olarak yapılmakta 
olan bu milzakerelerin pek ya

, kında neticeleneceğini s6yle-
miıtir. a.a. 

---~----=-~~==~~~~~-~~~==~~~---------

Uzak Şarkta Harp 
Bir Japon kuvveti muhasara altında 

kurtulma teşebbüsleri akim kaldı 
Hong·Koog 10 - Çin kıtaatı Kaıing ve Kaşanda ·bulunan 

Japon kıtaatını muhasara altına almıılardır. Bu şehirler Hong Konr 
demir yolu üzerindedir. 

Çinliler Montang civarındaki büyük ıimendüfer köpriiaüaü de 
teİebbllıiiiı'c:ie 

0

bÜlanmUflar"sa da · a;ır· zayiatla piiskürtlHmBıtiir. 
Çin topçuıu s&rekli ve şiddetli ateıile asker dolu 30 kayık ba · 
tırmıılardır. a a 

== ~= 33 n 

Çekoslovakyada 
-t- Kızılay 

Alman sindirme tedbirleri 
halkın gece sokağa çık- Bir tenezzüh tertip 

ma~!!sak etti 1 

Prağ 10 - Moravya umumi 
valiıi Kovnoda aıayiıe ait hü-
kilmleri tiddetlendirmif tir. Saat 
20 den aabah beıe kadar her-
kes yalol'r; işe gittiğini veya 
iıtcn döndüğünü ispat etmekle 
milkelleftir. Halka yeniden 500 
bin koronluk ceza tarhedilmiı
tir. Siliblarmdan tecrid olunan 
Çek polisleri tevkif edilmiıtir. 
Aynca 300 kiti de tevkif edil-
miftir. a. a. 

• ;-"'f-

Haber aldığımıza göre ıeh· 

rimiz kızılay kurumu bu ayın 

24 neli cumartesi gtlnil öğleden 
sonra azimet ve pazar günü 
akıamı Aydına avdet etmek 
üzere lzmire bir tenezzüh tertip 
etm"ttir. 

Tenezzüh için yapılan tecrü· 
belere göre mühim tertibat 
alınmııtar. 

Hadiseler karşınında : 

/J.. Etem Mendres 
Ankaradan döndü 

C. H. P. 5 inci bDyllk ku· 
rultayı mllnaıebetiyle Aydın 
murahhası olarak Aokaraya 
giden belediye reiıimiz 8. Etem 
Mendreı dilıı akıamki Af
yon • fzmir tireniyle ıehrimize 
relmiıtir. 

Sergi 
Bu gün kapanıyor 

••• 
Halkevimizde açılmıı olan biç

ki dikit ve aakıı kurıuna de· 
vam eden kızlanmızın imtiban-
1 arı, den 11bah orta okul biçki ve 
nakıı 6ğretmeni bayan Nimet 
Ôrklin ve diğer mltebauıı bir 
heyet tarafandan icra edilmiıtir. 

Kursa devam eden talebeler 
umumiyetle imtihanda muuaffak 
olmuılardır. 

Kura sonundan beri bir haf
tadır açık bulunan nakıı dikit 
ve çiçek sergiıi bu gUn akıam 
Bzeri kapatılacaktır. 

~ 

İlk okullarda 
ll&l~&&&M&&& .. a -•••• 

Şehrimiz ilk okullannın ıon 
ımıfları imtihanı, dünkil cumar
tesi giloil tamamen bitmlı ve 
talebelere karneleri tevzi edil
miıtir. 

-::::+(- · 

Askeri 
Ehliyetname almak isti

yenlerin imtihanları 
Oıtaokulu bitirdikten sonra 

tabıili terkederek hayata ahi· 
mıı olanlardan aıkeri ehliyet
name almak istiyenlerin asker· 
lik derslerinden bir daha imti
han vermeleri icap etmektedir. 

Haber aldığımıza g6re bu gi
bileri aıkerlik derslerinden 
imtihanlarına 23 Haziran cuma 
günü ortaokulda baılanacaktır. 

Fransız · Tarih Bir Tekerrürden ibarettir 

Bahriyesi için ıs
marlanan yeni 

zırhlılar 
Pariı 10 - Bahriye nazırı 

parlamentonun kab-•l ettiği de
niz proğramı mucibince muhte
lif deıtigihlara 14 muhtelif 
harp gemiıi ıipariı etmiştir. 

Bu gemiler, 3 bin tonluk 4 
muhrip silratleri 40 mildir. 

1000 tonluk· 6 torpito ı6rat-
~ 

leri 30 mildir. 
600 tonluk 4 mayin tarak 

ıemiıidir. a.a. 

Bu günkü ajanı haberlerinde 
Prağdan verilmiş bir telıraf 
var. 
Prağda aldilrillen Alman 

jandarmaıının ·katilini bulmak 
için alınan tedbirleri bildiren 
bu telgrafta en calibi dikkat 
nokta; Jandarmanın katledildi
ği yerde bekleyen iki allogOlll 
nöbetçinin gelip geçenleri ıap· 
kalarını çıkartmağa icbar ecli· 
ıidir. 

Bunu okuyunca aklıma Gi· 
yomtel bikiyeıi reldi. 

Bir vakitler · lsviçreyi 
edea cermenlerin valisi 
otoritesini leıiı için bir 

iıgal 
orada 
reçit 

yerine ıapkaıını aıtırmıı ve 
halkı onu ıelamlamata icbar 
etmiftir. 

Bir Giyomtel çıktı. Bu emre 
bayır, J,u zillet verici zorlayııa 
isyan etti ve bu gllnkil bOr lı
viçre onun o iıyaaından doidu. 

Böyle zorla ıelamlamak; cer· 
men kanında ezelden ·mevcut 
bir haıtalık demek. 

Ne bilinir, belki Çek iıtiklil 
vı bOrriyetiDi kurtaracak yir· 
minci aarın giyomteli de bu 
zorlayııtan çıkacaktır. 

Madem ki tarih hadiselerin 
tekerrDrtınden ibarettir. 

V. H. 
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vOz ı ı -. . - AYDIN 
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mak mecburiyetinde olduklarını 
hl11ederler. 

Niçin evlenmek istemiyorlar ? 
Herbana-1 teminatlı bir vazi· 

feye veya herbanği müeaaeseye, 
devlet hazinesinden tekaüt ma-

J aıı almakta olan ve artık ken
disinde çalışma zevki bile kal
mıyan 70 lik bir mütekaidi iyi 
bir maaıla yerleştirmeği; enerji, 
bilgi ve iş verme hususunda on
dan çok fazla olan lise mezunu
na tercih etmek · hastalığı da 
biz de zamanın söküp atamadı
iı bir illet olduktan sonra be
kir gencin ,u veya burada 
glindelikle evlenmeğe kalkması, 
onun en bfiyük budalalığı ol
maz mı? 

Bekarlardan vergi alınması 
meseleleri mevzubaba olahdan
beri bekarlarda bir düşüncedir 
baıladı . Ölmek mi dönmek mi 
lizım endiıeai, günOn dedi ko· 
dusu haline geldi. 

Bu münasebetle bazı bekir
larımızın evlenmekten niçin ka
çındıklarına dair ufak tefek ~raı
tırmalarımın pisikolojik netıce
lerini burada sıralamak isterim. 

Bekirlılda evlilik ara.ında 
tüphe edilmezki yekdiğerine üst 
ve batta yekdiğerine müreccah 
ayrılıklar vardır. Bekir dediği· 
miz veya bekar adam kelimesi 
duyduğumuz zaman, bu adam 
hakkında kafamızın işleyişi bi
raz daha mOphem ve şüpheli 
bir işleyiştir. Bekir adam her 
9eyden evvel ·içtimai hayatımı· 
zın biraz daha dışında yaşıyan 

adamdır. 
Bu adam için tahassilslerimiz 

biraz daha muglak, bu adam 
için tefekkürümliz biraz daha 
bam, bu adam için kanaatimiz 
biraz daha çiğdir ... 

Maddi veya manevi her ttırlli 
harekatımızda evli olan adama 
karıı beslediğimiz itim~tla, ~~
kir olan ıahsa karşı hıssettığı
miz itimat arasında bile içten 
i~e farkına vardığımız bir baş
kalık vardır ve evli olan adama 
kartı beslediğimiz itimat beklr 
adama karşı beslediğimiz iti
mattan lıer halde daha kuvvet-

-ısu aaiırtarı ıayea evıı oır 

adam yazıyor olsaydı belki bu, 
bekarlar aleyhine bir propagan
da sayılırdı. Fakat bilmelidirki 
bu satırlar yine bekir bir ada
mın kaleminden çıkmış olmakla 
tanfıızlık gözetmektedir. 

Cemiyet telakkisile bekir a
dam, bayata karıı bağları biraz 
daha gevıek adam olmak cihe
tinden de ahlaki yaıayıfımızda 
pervasız bir g6rüı ıabibidir. 
Bununla beraber bekar adam 
ıabıi menfaatine daha az düş· 
kon bir tabiat taıır. 

Evli adama gelince; evli adam 
içtimai yaıayıtımızın biraz daha 
dııında gezen adam değil,! içti
mai hayatımızın ta keadiıidir. 

Cemiyet telakkisile evli adam 
hem eşinin ve hem de kendisi · 
nin her türlü mesuliyetini ta
abhllt etmiş olmakla, daha çok 
hürmet toplıyabilen ve içinde 
bulunduğu cemiyet tarafından 
daha çok itimada mazhar olan 
adamdır. 

Evli adam bekardan çok hak 
ve vecibelerin ifasına kadir bir 
aalabiyet telakkisile mütalaa 
edilir. 

Evli adamın kafamızda husule 
getirdiği ihsaslar, müteselsil iç
timai telekkilerin mub'aısalaıı 
halindedir. Bu içtimai telakkiler 
iae o adamı içinde bulunduğu 
cemiyete daha sıkı bağ
larla bağlamış onun fiil ve ha
reketine teyakkuz ve inıicam 
vermiştir. 

Şayleki, hakilı.i hayattaki ci
nayetler, hırsızlıklar veya buna 
benzer gayri meıru ve mcşur 

hallerin çoğu, hayatında teyakku 
ve inıicam husule gt:lmemif Z 

Enfler Demiray 

olan bekirlar tarafından itlen· 
mektedir. Bu da yukarıda zikret
tiiim gibi, bekArların hayat sür
me mefhumuna karıı daha per
vasız ve nihayet daha zayıf 
bağlarla bağlı bulunmasının ne· 
ticeıinden baıka bir ıey değildir. 

Söz kısası itibarile bekar a
dam, cemiyet telakkiıile biraz 
daha tehlikeli adamdır. Her 
hangi bir ıstırap veya her hangi 
kDçilk bir hadise, onun hayata 
karşı zaten zayıf olan bailarını 
koparabilir. 

Bundan baıka beklr adam, 
evli adama nazaran daha çok 
ruhi buhranlar geçirmeğe mils· 
teit bir bftnye sahibidir. Bunun 
içindirki o, bazı hadiseler an&a
de daha az bir sabır ve maka· 
vemet giSaterir. 

Beklr adam; vazife, vicdan 
efal ve harekat mesuliyeti kar 
ıııında ortaksız olması itibarile 
bu mesuliyeti gayrın kAr veya 
zararını da dütllnmeden tasar
ruf etmek Yeya edebilmek va
ziyeti içindedir. 

O bu meıuliyetin taurrufun
da kendini tamamen serbest 
ad eder. 

Bayle olmakla beraber bekir, 
bu içtimai noksanların telafisine 
Amil olan evliliği arzu etmez 
değildir. Hayatını tanzim etmek 
zabturabt altına alınmıı bir 
ömür sürmek ve nihayet dııın
da ad edildiii cemiyetin içine 
IUSUZIUktur. . ... • . 

O halde, beklrı evlenmekten 
kaçındıran, ona derbeder ve ya
rı mazbut bir bayatı evlenmeie 
tercih ettiren sebepler nedir ? 

l - Bir diğerinin üzerine al- . 
dığı mesuliyete cevap verebile
cek şekilde muttarit bir bayat 
silıilesi içine girebildiğine veya 
girmiıse bile bu bayatın tema· 
diıine kani olamamak. 

Bu sebep, bekirın daha çok 
maddi bayata karıı koymak 
endişesinden :doğar.. Bu endiıe· 
de bekara hak vermek mecbu-
ri yetindeyiz. 

Garanti edilmemiş bir bayat 
çevresi içinde kazancı ne olursa 
olsun bekir, bu kazancın gilniln 
birinde yok olabileceğine veya 
tenezzül edebileceğine zabiptir. 
Binaenaleyh o iaterki az da 
olsa; garanti edilmiı, taahhüt 
altına alınmıt bir kazanç için
de bulunıun. 

Tetkik edılirse görülür ki bu
günkü bekirlarımızın hemen ek
serisi ya orta mektep veya lise 
mezunu olarak bayatın keıme
keşi içinde kalmıı, fU veya bu 
İf için hemen hemen 2'tlndelikçi 
mevkide istismar edilme vaziye
tine dDtmilştOr. Böyle bir genç 
için evlenmek · değil, lAzımsa 
yarı bayatını feda etmek zaru
reti vardır. 

Haddizatında her ıey olan ve 
fakat bir teY olmıyan lise me
zunlarının maddi bayat kaygu
aile ihtisas tahsil edememeleri, 
onlara hiç bir gün temina th bir 
bayat babşetmemiJ ve etmez de. 

Bu nevi bekarlar, iptidai in· 
sanlar gibi yarın için değil için· 
de bulunduklar,ı glln için yaşa-

2 - Bir ikinci milbim sebep 
de, evlenme vaziyetini hazırla· 
mıı ve maddi hayatını teminat 
altına almıı olanların kadın
lık Alemine kartı ekseriyetinin 
itimat edememek gibi mahi
yeti ve bünyesi slibijektif 
olan ruhi bir bastahkla malul 
bulunmasıdır. 

Maddi hayatı bertaraf veya 
bu nevi hayatı granti atmiş 

olan genç, eş intihabında müı
kilpeaentdir. 
Tanışmak ve anlaşmak husu

sunda muhite göre, örf adet 
ve teamül bakımından mUsait 
bir zemin hazırlıyamamlt bütOn 
hOanil niyetine rağmen bir sil· 
rtı ifbam içinde boğulmuş ve 
batta buaalmıtbr. 
Tanışmak veya anlatmak me· 

selesini mevzuubehs etmeden 
geliıi güzel evlenmek ise, bu
gOnkll içtimai ideolojinin dııın· 
da kalmıştır. 

Evlenecek genç, tasavvur et-
- .. - - 11• ••• 

mad bealemektedir. T ereddlit, 
şilphe ve kafasına dikilen muh-
telif renkteki (acaba?) lara ce· 
cevap bulmak buhranları içinde 
yora-undur .• 

C6rülüyor ki bekirlık vergisi 
önilntle gençlerin bi11ettiği ve 

halline- çalıştığı müıknl bir veyll 
iki değildir. 

Emin olmalıdır ki her genç 
evlilik hayatının kudsiyetioe 
inanmııtır .. 

Bekirlığın ruh ve ıuur Dze
rindeki ağır kabusu, yine emin 
olmalıdır ki gençluimiz için en 
çok öldürOcii ve yıprattırıcı bir 
iztırap olmaktadır. 

Her ıeye rağmen gençlerimi
zin bu iztıraba tahammül etme· 
lerini ( eğer onlar teminatlı bir 
maddi bayat içinde değilseler ) 
tervic etmek dolayıaiyle onun 
maddi veya manevi olan zafıoa 
masum bir kızcağızı da ortak 
etmemek lazımdır. 

Evlenmek belki çok kolaydır. 
Fakat bu kolaylık evlilik haya
tının birinci ayı sonunda aşıl
maz zorluklula karıılaıacak ol
mamalıdır. 

Cumhuriyet gençliği her şey
den evvel iyi ve dürüst düıü

nen salapatı karar veren bir 
ıençlik değildir. 

Yalnız ayıplanacak bir zDm
re varsa o da, kendi mil~tak-
bel hayatını teminat altına al
dığı halde bili bekar yaşama
ğı fantazilik kabul edenler bu
lunmasıdır. İşte bekarlık ver
giıinin kat bekat ödeyicilcri 
bunlar olmahdır. 

SAYI ı 5Sj 

RADYO 
PAZAR 11/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

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

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği ( Kllsik 

program). 
Kllme ses ve saz heyeti 
İdare eden : Mesut Cemil 
13.00 Memleket saat ayar1, 

ajans ve meteoroloji haberleti. 
13.15 Mözik (Kliçilk orkestra

- Şef: Necip Atkın ). 
l - Luis Ancel - Karmen • 

ıita - İspanyol entermezzoıu. 
2 - Willy Richart - İlk ba

harda bir çıft aşık ( Uvertür ) 
3 - Pennati Malvezzi - En

dülüs çiçekleri ( İepanyul danı-) 
4 - Frederik Hippmann • 

Ormanda bir ence duruyor - halk 
ıarkısı üzerine variyasyonlar. 

5 - Willy Richartz - KtıçOk 
bale süiti. 

6 - Ht:inrich Mannfred • 
Karmenıita ( serenad ). 

7 - Hanı Mainzer - Viyana 
polkası. 

8 - Gretcbaninow - Ninni. 
9 - W al ter Noack • Köy hi

kayeleri. 
14.15· 14-30 Mnzik (Dana mil

ziği - Pi.) . 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( ·şen oda müzi

ği - İbrahim Özgür ve atcı bö
cekleri). 

l ca.nn C:orl~k ... ti. 
9.2!) rur .. -Mllzıgı ( .. .... be-

yeti ). 

20.00 Me~leket ıaat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Neıeli plaklar - R. 
20 15 Türk müziği ( müıte

rek ve solo taganni ). 
1 - Mahur peşrevi. 
2 - Eyyubi Mehmed beyin • 

Mahur bestesi - Ey gözil ahu. 
3 - Latif ağanın - Mahur 

ıarkısı - Telif edebilsem feleği. 
4 - Keman takeimi. 
5 - Refik F ersanın - Mahur 

şarkı - Bir neşe yarat basta 
gönül. 

6 - Rahmi beyin - Mahur 
ıarkısı - O gül6n geçti güzellik 
ç•i•· 

7 - Rahmi beyin - Mahur 
ıark111 - Servü nazı seyret çık
mıt oyuna. 

8 - Dedenin - Mahur şarkı
sı - Gönül adlı bülbülüm var. 

9 - Halk türküsü · Alıverin 
bağlamamı. 

10 - Halk türküsü - İki kar
puz bir koltuğa sığarmı. 

21 00 Müzik ( Riyaseti cum
hur bandosu - Şef : ihıan Klln
çer ). 

1 - B. Leopold • Marş. 
2 - E. Reeves - Alaska aşk 

şarkısı. 

3 - F. Scbmitt - Dlverti-
manto. 

4 - E, Guiraud - İran 'danıı 
5 - F. Liszt - Tasao (lamen· 

to e trionfo Senfonik ) Senfonik 
parça. 

21.50 Anadolu ajın~ı ( Spor 
servisi ) 

22 - Müzik ( San Reaitali 
Bayan Olga Somogyi la~afmdan) 

1 - Chopin - Meledi. 

2 _ . . • . .. 18 incl asır 

çoban tarkııı. 
3 - Strauıs .. Mavi Tuna. 
4 - Mascagni - " Gavalleria 

ruslicana,, operasıadan sanntuz
zanın aryası. 

S - Ro11ini - " Sevilya ber
beri " operasından rosinein ar
yası. 

22.25 Mlizik ( Cazband - Pi. ) 
22,45 23 Son ajanı haberleri 

ve yarınki proğram. 
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12.30 Program. 
12.35 Türk milziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karııık pro-

gram - Pi. ) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (Bir uvertl\r-Pl.) 
19.15 Türk mDziği (Fasıl he· 

yeti ). 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk mDziği ( Kadın 

küme okuyucular ). 
1 - KOrdilibicazkir peırevi. 

2 - Arif beyin - Kürdilihi· 
cazkir şarkııı-Kaıılar döküyor. 

3 - Arif beyin - Klirdilihi· 
cazkir - Sende acap unaka 
aziyetmi çoğaldı. 

4 - Arif beyin - KUrdili hi· 
cazkir ıarkı - Gurup etti 
güneş. 

5 - Kemençe takıimi. 

6 - Divan - Ok sribi hublar 
beni yaydın yabana attılar. 

7 - Rıfat beyin - KOrdilihi
cazkir ıarlu - Bu ıeb recayı 
dil oldu. 

8 - Rahmi beyin - K&rdili
bcazkir şarkı • Mahmur ıevkım 
ruhum pür abıen. 

9 - Kürdilihicazkar saz se
maisi. 

21.00 Konuıma ( Doktpruu 
saati. 

21.15 Müzik ( Büylik bir vir· 
tOozun plikları ). 

21.45 Musıki konuşmaıı (Milli 
musikilere dair 14 konuıma -
Halil Bedri Yönetgen ). 

22.00 Müzik (Koçuk orkestra 
Şef: Necip Atkın ). 

1 - Gustav Lindner - Bıga
telli ( Fan tezi ). 

2 - Beethovcn - Menuet (sol 
major ). 

3 - J. Brehme Macar danı· 
ları No. 5. 6 

4 - Tscbaikowsky - Güfte
ıiz şarkı. 

5 - J. Steuss - Ritter paa
(Komik operasının baleıi ). 

6 - Rio Gebhardt - Noktür· 
DO (Ninni). 

7 - Glemenı Scbmalaticb -
Kupidon ve 5 kııımltk aık 
hikayesi. 

a) Yaklaşma. 
b) Aşk valaı. 
c) Baıbqa. 
d) Gezinti. 
d) Kavgacılık ve barııma. 
29.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, eıham tabarn tahvilat, 
kambiyo • nukut bonası (fiyat) 

23.20 Müzik ( Cazban - Pi. ) 
23.55 24 Yarınki proıram. 



SAYI: 552 

Sulh Ceehesinde 
Türkiyenin Büyük Rolü 

YAZAN : Pi•rre Dominique 

Ben kendi hesabımı bir çok 
defalar tekrarlıtdım, fakat 

hadise icap ettiti Clerecede te· 
barnz ettirilmedi: lngiliz • Türk 
•lllaımuı, ltalya ve Almanyaya 
k.rıı ıark yollanna ve bizzat 
farka hakimiyet lmücadelesinde 
lQRiJterenin indirmiş oldutu ka· 
ti darbedir. 

Buna karşı en iyi ıet ingil · 
terenin fransa ile sıkı bir suret
te anlaşması idi ki, bu alplarda 
•e tunuı hududunda çifte bir 
l~yiki ifade eder. 

Fakat bu kafi değildi, Mısı· 
rt1l üıtnnde on iki adalar bir 
lebdit gibi kahyorda. Bogaılar 
Yolu bu İtalyan Ossü tarafından 
lllurakabe ediliyordu. Filistin 
letlaitçiliği muhakkak ki IRoma 
•e Bertin tarahndan idare :edi
liyordu. Arnavutluğun işgali 
İagiltereye şiddetle hareket 
etrnak lllzumunu gösterdi. lngil 
tere ancak Tnrkiye · ile sıkı su· 
rette anlaımak suretiyle [bunu 
Yapabilirdi. 

Haritaya dikkatle bakalım. 
Almanya tuna boyunca aşağı 
İQıneğe çalıııyor. Polonyayı de
Gizden ayırmağa çahımaıı Po· 
lonyayı tabiiyeti albna lalmak 
İçindir. Eğer Polonya da italya 
Ribi emri altında kalacak folur
ıa, Ukranya, Bakll llzerine ve 
Tuna boyunca ilerleyiş çok ko
laylaıtınlmıı olurdu. ÜçOncü 
Rayhın bütün Baltık ve Polon
Ya ıiyaıeti bir Tuna hareketi 
olan taarruzi hamlesinin yanla~ 
rını 6rtmek içindir. 

Bu işte İtalyanın rolü Yugoı· 
lavyayı bitaraflığa mecbur et
lllelr, Bulgaristanı kendi safları· 
Qa çekmek, Yunanistanı fimal
den çerirerek itaate mecbur 
etınek; nihayet böylece balkan
lar mihverin eline geçince Tilr· 
kiyeyi tehdit etmekti. lngiltere 
derhal bu ıiyaıete karşı muka
bil tadbirlerini almıı ve iyi ha
reket etmiıtir. Zira bu siyaıet 
lluıvaffak olmuı olsaydı . netice
leri flSyle olacaktı. 

Evveli Romanya şimalden 
Çevrilecek ve Almanyaya, ya
hut da onun müttefiki olan 
Pttacaristana mukavemet ede
llıiyecek bir bale girecekti. 
Bu yüzden harpsiz teslim ola
caktı. 

Sonra, şimdiden Ballıkta teh
dit edilen Rusya Karadenize 
dotrudan doğruya tehdide ma• 
ruz kalacaktı. 

Üçiiacü olarak, Balkanları 
ele geçirmekle Alman ve ltal
Yanlar boğazlara el koymıya 
llıuvaffak oldukları takdirde 
l'urkiyeyi tehdit veya manasız 
k•ıtlerle kendi taraflarına çe-

ebilirlerae bütiln yakın şark 
tilerine dOıerdir. 
Doğru ıöylemk lazım gelirse 

Petrol yolu llzerinde garpten 
farka doğru yegine hakiki 
•lratejik mevkiler Bohemya yay
~· ile Anadolu yaylasındadır. 

bemya yaylaıına kain olan 
l'u._aya hikimdir. Anadolu yay
lıaına hikim olan hem boğaz
lara hikimdir hem de yakın 
t•rkın petrol sahalarını kontrol 
tder. 

Bir kaç gün evvel Sunday 
Oiıpatch gazeteıi ayni tezi mil· 
dafaa ediyor fakat meselenin 
iktisadi tarafı üzerinde bana 
kahraa klfi derecede israr 
etmiyo~du. işte boğu ların 
kontrolü, Y nnanistan ve Roman
yanın himayesi, Bulgari.tanın 

bitaraflaştırılması Karadeniz ve 
ıarki Akdenizin hakimiyeti gi· 
bi ltrajik tarafından başka bir 
de pek mühim iktisaadi tarafı 
vardır: Çonkü motarsnz harbe
dilmez, Motörlerse petrolle işler 
ve Alman - ltalyan grupunuu 
ihtiyacı olan petrol yakın şark 
topraklarından çıkar. Fakat 
lngiliz gazete!linin makalesi 
Manı ötesinde fikerlerin istiha
lesi lıusuıunda manidardır. Mev
zubabis olan Rusya ile ittifak
tır: 

Bu ittifakın akdi lngiltere ile 
Tilrkiye, Tilrkiye ile Franıa 
ve Türkiye ile Rusya araıındada 
anlaşmalan meriyete koyacaktır. 
Şimdilik mlltearrıza kar" mn
dafaa huıuıunda karııhklı ,ifa
hi beyanata inhisar eden lagi
liz • Türk paktı Karadeniz gibi 
Balkanlara da ,amil uzun vi
deli bir ittifak haline kalbolu
nacaktır. 

Bu ittifak mucibince, Ttirkiye 
lnriltere ile havada, karada ve 
denizde iıbirliği yapmayı taah
bBd edecektir. Bu it birliğinin 
Filistini, Süveyş kanalını, Mııı· 
rın garp sahilini ve Sudanla 
Habeşistan arasındaki sınırları 
lrteceği söyleniyor. Balkanlar
da Tilrkiye, bir taarruz halinde 
Yunanistan ve Romanyanın 
mildafaası işine ittirik edecek
tir. 

Askeri bakımdan en mühim 
nokta muhakkak ki baılı~ tllrk 
kuvetlerinin on iki adaların kar
ıııına ve boğazlara naldolacaktır • 

Bu nakil ameliyesi eğer ya
pılmq değilse yapılacaktır. Tllr
kiye Sovyet Ruıyanın lranm, 
lrakın ( ye lngilterenin ), Suri
ye de birleımif olan Fransanın 
dosta ve m&ttefikidir. Bu itibar· 
la Ruı, Irak ve lran hudutları 
buıuıunda hiç bir korkuıu yok
tur. Balkanlar haritasına bir 
göz atılınca siyasi ve aıkeri 
bakımdan vaziyet şu şekli ar
zeder. 

Siyasi bakımdan bir Balkan 
anbımaıı vardır ki Romanya, 
Yugoslavya, Yunaniıtan ve Tür 
kiyeden mllrekkeptir. Bu dört 
devletten Türkiye ve Yunanis
tan biribirlerine karııhklı suret 
te dayanmaktadırlar ve deniz 
cihetinden lngiltereye istinat 
ederler. Romanya ise Polonya 
ve Sovyet Ruıyaya dayanır. Bir 
harp halinde Yugoılavyanın coğ 
rafi vaziyeti dolayııiyle bitaraf 
kalacaiı ve Bulgariıtanın ku
vetlinin tarafını tutacağı ıanı· 

labilir. 
Vaziyet böyle olunca Balkan

larda birbirine lrarıı iki aıkeri 
mıntaka göze çarpar: Bir ital· 
yan orduıunun tabıit edildiii 
Arnavutluk mıntakaıı; fıtanbulla 
Edirne arasında bir tllrk ordu
ıunun hbaşşOt ettiği Trakya 
mıntaka11. Çanakkale boğazı 

AYDIN 

Çemberciler 
Alman propağanda bakanı 

Göbbelsin Fölkiıer Beobahter 
gazetesinde yukarıdaki baıhk 
altında neırettiği makaleden: 

Avrupa kıtaıı git gide, yer 
yüziinlln iki düşman karargihına 
takıim edilmiş bir parçasını 
andırmaktadır. 

Birbirine düşman olan bu iki 
karargahın mabiy~ti. biri yer 
yilztındeki biltün ıetvet ve ham 
maddelere sahip olmak, 8bllr0 
ise, bu mülkiyetlerden istiına 

edilmek vakıasiyle taayylin et· 
mektedir. Bu, parem parça ol· 
muş, binlerce acı ve dertle 
muztarip olmuş olan Avrupa 
kıtasında gittikçe artan gergin· 
lik de, zaten bundan ileri rel
mektedir. 

Britanya imperatorluğunun 
menfaatlerini, milmlr&n mertt. .. 
be başka milletlerle korumak 
İngiliz politikasının eski bir te
ma ylllOdOr. 

lagiltere bfttlin cihana yayıl
mıı olan imparatorluğu için, 
ancak pek ender hallerde, o 
da istemiye iıtemiye kan dök
mtııtOr. Umumiyet itibariyle, o 
kendi imparatorluğunun saadeti, 
refah ve emniyeti için, batka 
milletlerin harp etmelerini ter
cih etmektedir. Onun bu tema
vftlll, kırmızı bir iz iibi, bntnn 
fngiliz tarihinde g6rtılmektedir. 
Bu temayillftn ıe\,epleri, bir 
çok asırlar içinde tOrlll şekille-

YOZ :j 

Denizyolları ve Limanları Umum 
Müdürlüklerinde 

Kadrolar hazırlandı 
Münakalat Vekaletine bağlı olarak kurulan Denizyoll•rı ve 

Limanlar umum miidilrlükleri teıkilltı nihai şeklini almıştır. 

Buna göre, devlet denizyolla

rı Türkiye ıabillerinde monta-

zam posta ıeferi inhisarını 

lstanbul ve civarı iç hatlariyle 

Yalova hattın1, gemi kurtarma 

inhisarını, kılavuıluk ve romor

klircülük inhisaranı, Van gölü 

itletme inhisarını işletmek ve 

bunlardan başka bir iohiıar 

tazammun etmemek tartiyle deniz 

göl, nehir ve kanallarda her 

nevi yiik ve yolcu nakliyatı 

yapmak gemi inşa, tamir, havuz

larla işleri ve turizm faaliyeti

nin denize ait kısımlarını tedvir 

etmekle vezifelendirilmektedir. 

Gene aynı vekAlete bağlı dev
let limanları itletme umum mü· 

d0rl6ğ0 de lıtanbul, fzmir, Mer

ıin, Trabzon limanlarında in
hisar ıeklinde ve diğer liman· 
larda ihtiyari olarak yolcu 
beraberindeki zat ye ev tf yası 
hariç olmak ilıere bilümum ti
caret etyanın her tllrlil yilkle
leme, boıaltma ve aktarma it· 

leri, gemilere tatlı ıu veril

mesi, ihrakiyenin yiikleme , 

boıaltma, aktarma inhisarı, rıh· 

tımlar itletmesi inhisarı, anbar
lar, antrepolar, deniz yolcu 

salonları, sundurmalar teıisi 

ve ;şletilmesi inhisarlar sahil

lerde iskeleler teıiıi, iılet

me ve bakım işi, limanlarda 

palamar ıamandıralnrı teıisi ve 

itletilmesi inhisarı, Türkiye ıa

billerinde fenerler, radyofarlar, 

deniz iıaretleri, ıabillerde kur
tarma iıtasyonları tesisi, her 
limanda ihtiyari olarak umumi 
mağazalar işletmek, dalgıç iş

leri yapmak, kCSmür mıntakala

rı tesis etmekle tavzif edilmek· 

tedir. 

Her iki mühim müdürlükte 

umum müdür muavinleri, hukuk 
muşaviri, muhasebe itletme ve 

fen heyeti müdürlerinden mü

rekkep bir encümen tetkil edi· 

lecektir. 

re girmittir; fakat, takip edi- ı· ·ı e e s·ı A hl 
len gayeler hiç değiımemittir. ngı teıenın 1 a anması 

Bugtın de, bu gayeler gene 
t . • 1 

ayni g-ayelerdir. ngilterenın, 

azami bir diplomaıi gayretiyle, · 
Almanyanın etrahtıa çevirmeğe 

çalışbğı çenberden maksat, · 
Rayhıın kalkınmasına engel ol
mak ve bu suretle, gerek ana 
vatanda, gerek imparatorluğun· 
daki, ıaadet ve refahını, Avru
pa muvazeneıiyle temin etmek
tir. 

~ 1 .. 

Ortaokul 
Mezuniyet imtihanları 

yarın başhyor 
Ortaokulumuzun son sınıf 

mezuniyet imtihanları yarınki J 
pazarteıi günü baılıyacaktır. ' 

Y . d b' . . ' ann ayn\ zaman a ırıııcı tı 

Kanun tam neticeıini verdiği 

zaman, niıami ordunun mevcu· 

du sulh zamanında hemen bir 

milyona çıkacaktır, 

200,000 Askeri mükellefiyet 

dolayısiyle ıilah altına 

alınan milisler. 

200,000 Nizami ordu 
170 000 Nizami ordu ihtiyatları 

' ' 
420,000 Terrioriale orduıu. ı 

990.000 adam 

Şimdi geriye ıiliblanma, ta

lim, kıflalar gibi üç mllhim me

aeleain halli kalıyor. Bu meıe· 

leler a~ami ordu ile territoriale ı 
ordanun yarısı için halledilmiş 

'Olsa bile yeni milisler buıuıun- 1 

ve 8. Hore Belisbanıa nutukla-

rından ıoura İngiliz ordusunun 

harp haliode, bir kaç hafta ile 
bir kaç ay arasında otuz kadar 

fırka çıkarabileceği söylene 

bilir. 
Böylece f ogilizler 1914 tekin· 

den daha iyi vaziyettedirler, 

ve hadiseler faciaya dönerse, 

" İngiltereyi havada ve denizde 

olduğu gibi liarada da yanımu 

da bulacağımıza emin olabiliriz. 

Bununla beraber 46 milyon 

nllfuılu Btıyük Britanyanın gös· 
termit olduğu takdire değer bı• 

gayret acaba kifi mi •· · .. 
? .• ~JI suali 

batıra geliyor . 
Bir 

barp çıktığı takdirde 
ve ikinci sınıf talebelerinin 

M>zlü imtihanlar1 da yapılmış o .. 
lacaktır. 

da tamamiyle ortada kalıyor. 
1 • ı derhal bütün dünyayı ıaracak 

ve derhal büyOk bir ıiddet kes· · 
bedecektir. 

ı Fakat B, Neville Che~'oerlaioin 

1
, düşmana kapalı olduğu için bu 

ikinci mıntaka Aıyaya doğru .. 

l dan doğruya merbuttur. Birinci 
si Otrant kanaliyle italyadan 

J ayl'ılmaktad1r. Bu kanalda ital· j( 
y&n nakliyatı mütkill ıartlar ~
çirebilir. Balkanlarda bir a~ke
ri harekete giritecek olaıı İtal
yan ordusu ancak sırp ınake .. 
donyaıının üstünden gcçrııek 
ıuretiyle Bulgariıtana yardım 

edebilir; efkarı umumiyesi ltal· 
yaya pek husumet besliyen 
ltalyanın buna razı olmasına 
ihtimal yoktur. Diier taraftan 
Bulgaristan buglln Türkiyeaia 
karıısında niıbeten zayıf hir 
aıkeri devlettir; ıırp Makedon
yaıınd41n geçmek için bir ital 
yan teıebbüsii Romanya, Yuna· 
niıtan ve Türkiye tanfından 
Balkan muV"azeneıini değiıtir
meye matuf bir teşebbns telik 
ki edlleçck ve <lerh•t b!r r~-.k-

ıiyona muhalefet etmeye kal
kışlLğı takclirdc hn hareketi 
Bula-ariıta1ta bahabyil mal ola· , 
cakttr. v ... t 'Vugoslavyanın bi· 
tar.aft.fa Bulgariatanın da bita
t.l'aflığını İcab ettirmektedir. 
Bu faraziyeye göre Romanya 1 

cenup tarafından tamamen bi • 
maye altındadır. Fakat İtalyan 
Arnavutlukta abloka altındadır. ı 
Ve buri dan hiç bir suretle 
dıtarı taıamaz. 

O zaman Avrupada, mahdut 

mllddetler zarfında, mühim mik 

tarda asker tabıit etmek icap 

edece~ tir. fngiliz dostlarımız 
muhakkaktır ki bunu bilmiyor 

değildirler. Britanya bükOmeti 

yalnız bir 11aıf1 silah altına da

vet etmekle - onu da merhale 

merhale - bilhassa efkar umu

miyenin reaksiyonuna meydan 

vermemeye çalıtmış olacaktır, 

fakat e llin olabiliriz ki - adam 

Kııaıcaıı, İngiltere, Türkiye 
ile birleımekle yalnız Mısırı ve 
yakın ıarkı müe11ir ıurette ko· 
rumut olmuyor, fakat balkan
larda da kuvvetli bir vaziyet 
kazanmış oluyor. lngiltcre ital 
yayı ıon derec ~ mtJıkül bir 
mevkie koymuştur. 

hal ya erıeç ve belki ••nıl · 
d•&ındao d-.ha erkrn bunu , an
lamaktan ıeri kalmıyacaktır. 

' itibarile de matery~I itibariyle 

de imkanları genit .olan - mllt

tefilumız B. Beliıbanın ava~ 

kamarasında tekrarladıiı gib\ 

•• bir barbın daha batlangıcında 
memleketin girişmiı olduğu ha· 
ric:i teabbOtleri müe11ir surette 
yerine getirebilecek ,, kuvetli 

La Tribune des Nıtione 
.wır: • • 1 1 • 

• 
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1 - Aydın- Muğla yolunun Aydın Tapu Sicil Mu- Aydın belediye reis· Ü eyman Gezer -Osman Sezginer 
51 ı-S07-SS:ı:927 kilometreleri ı · 
arasında 16906 lira 50 kuruş hafızlığından : liğinden G t K•t E • 
keşif edelli adi katdmm İDf9&• Koçarlı nahiyesinin çalnrbey- 1 - Belediye elektrik fahri· aze e ı a.p vı 1 
tı ekıiltmeye konulmuıtur . li köyOade. tarafları doğusu yol kHının senelik ihtiyacı olan 1 _ 
Yapılacak İf 4420 m adi kal• batısı daf kuzeyi osman çavuş 300 ton türk antrasiti ıamikok 8 H ft Ç k K• J ı 

dırım damı ve avlusu güneyi ayşe kömürü Alsancak istasyonunda U 8 8 l an itap ar 
2 - Bu işe aid evrak ıun· bacı damları ile çevrili bir oda vagona teslim şartile ve kapalı ~ Kitabın adı Yazan Fiyatı 

1 lardır ve birde damı ve 3 evlek av· zarf usuliyle ek~iltmeye kon• Aşkı ~~ - Halit Ziya Uşaklıgil 125 
A - Taş ve kum ocakları luyu mfiştemil hane mehaıet muştur. Sylevestre Bonnarın cürmü Anatole France 75 • 

grafiği 1 2 - Muhammen bedeli beher • Amok Stefan Sweig 25 f 
B - Hülasai keşif çavuş oğ u ismailin malı ikerc e İnsanlar ilemi Faik Sabri 150 9 
C _ Hususi fenni şartname 336 da ölmesiyle karısı ayşe tonu 24,S lira ve muvakkat te- Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 9 
D - Eksiltme tartnameıi ve evlatları zeynep ve şerife minatı 565.25 liradır. Genç kızlara ev işleri İskender Fahrddin 30 • 
E B d l k · 1 · h t' h I 3 - Kömürler ihale tarihin- Çocuk tiirleri it it 30 • - ayın ır ı ış erı ge· ve a ıce ve me met ve a iye Çocuklara küçük hikayeler ,, ,. 30 1 

nel şartnamesi kaldığı alininde 927 de evlatsız den itibaren ayda e'lişer ton Sokak çocukları ,, ,, 30 
F - Tesviyei türabiye şoae almesiyle veraseti karısı llmmn.. olmak tizere alb ayda kamilen • Bahar hiklyeleri Kenan Hulusi 25 

ve kağir ioıaate aid fenni fart- ban ve anası ayşe ve kardaşla· teslim ve tesellüm edilmiş ola· Ses mecmuası No 1 10 
name 41 Türklük mecmuası No 3 30 rı ıeynep ve ıerife ve hatice cak ve her partinin bedeli tes· Yücel mecmuası No 52 15 

G - Mukavele pro1'esi h d k 1 k 929 d 
ı ve me me e a ara a limi müteakip tediye edilecek- Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer - Osman Sezginer 
steyenler bu evrakı Aydın mthmedinde evlatsız ölmesiyle Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taah-

nafia müdiirlüğünde gprebilirler hissesi karısı Ümmühan ve ana· tir. hü•ln g<Snderilir. 
3 _ Eksiltme 3.1. 939 tari· k 4 - Eksiltme 15 haziran 939 

sı ayşe ve ardaşları zeynep perıembe günü saat 11 de be· 
hinde Pazartesi gOnil saat 15 ve şerife ve haticeye isabet 

lediye daimi encümeninde yapı· de vilayet encümeninde yapıla· eylediği ve 930 yıhnd• ay•enin 
k Y lacaktır. 

ca tar· de bili zevç ölmesile hissesinin 
4 - Eksiltme kapalı zarf k 5 - Eksiltmeye iştirak et· 

ızları zeynep terife ve hatice· 
usuliledir • mek isteyenlerin muvakkat te• 

ye münhasır olduğu ve 9 yıl 
5 - Eksiltmeye girebilmek minat makbuzlarını havi teklif 

için isteklilerin 1268 ıı·ralık mu- öncede aralarında işbu gayri k 1 'b l d b. 
menkulü taksim ederek ilmmü· me tup armı ı a e saatın an ır 

vakkat teminat vermeıi ve Ay- saat evveline kadar belediye 
dın vı'liyetı"nden bu ı·ş ı'çı·n alın· han batka yerden hisse aldığı l 

encümenine verme eri ilin olu· mıı ehliyet vesikası ve ticaret köyünden getirdiği tasdikli il· 
odası vesikası bulunması lazım· mübaberden anlaşılmıştır. Köy-
d de ve aazete ile ilin tarihinden ır. 6 

6 - Teklif mektupları yukar· itibaren 15 gün sonra mahalli· 
da üçüncü maddede yazılı saat· ne bu yerin tasarrufunun tah· 
tan bir saat evveline kadar vi· kiki için memur yollanacaktır. 
liyet encümenine getirilerek en- Bir hak ve mülkiyet iddiasında 
cOmen reisliğine makbuz muka- bulunacaklar varsa o günü ye-
bilinde verilecektir. Posta ile rinde bulunacak olan memura 
gönderilecek mektupların niha· ve yahutta 1311 fiş numarasiy-
yet üçüncü maddede yazılı sa- le idaremize müracaatı bildiri-

lir. 26 ata kadar gelmiş olması ve dış 

nur. 1361 27 4 9 11 

r····- Abone ıeraiti ........ 1 f Yıllıtı her yer için 6 lira, f 
i Altı aylıtı 3 liradır. f 
J idare yeri: Aydında C. H. İ 
i P. Buımevi. f 
j ıazeteye ait yazdar için i 
i yazı itleri müdürlütüne, llln- ! 
! lar için idare müdürlütilne l 
i -nüraeaat edilmelidir. j .................................................. 

zarfın mühür mumu ile iyice ka-
patılmış olması lazımdır. Pos

tada olacak gtcikmeler kabul 

Çine Vakıflar memurluğundan 
G. M. 

edilmez. No. Cinsi 
Miktarı 

Metre Mu. 
Muhammen 

Mahallesi Mevkii bedeli 
11, 15, 22 29 (28) Lira 

77 Tarla 19495 
f mtlyaz .. htbl ve Umıuııl Neırtyat 

Müdllrli : Etem Mendrea 

Ba11ldıtı yer 

Sovancılar Davutçu 600 

9161939 tarihinde ihale edilmek üzere satışa çıkarılan yuka
rıdaki gayri menkule verilen bedel l.iyik had görülm~diğinden 
19161939 pazetesi günü saat 10 da ihale edilmek üzere artırma-c;: "P s ...... ı 
nın on gün uzatıldığı ilin olunur. 27 
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1 
3 Numaralı 

Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahife en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

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

• 

.... 
• 1 

: Vade ile elbise 1 
iYaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
41 

terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em

salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları
mıza elbise yapılmaktadır. 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla mUı· 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
umarım: 

Sağlık 

K cıdın ve erkek terzihanesi 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: A dın 
ı~ıer:nı;ı ı ı;ıı .. 

açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlil erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. ~ 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar nıütehassısı 
Maayenehaneaini Cumhuriyet mahalİesinde a•ukat 

B. lhıanın e"ine nakletmiştir. 
baıtalarını her gün ıaat yediden aeki.ıe kadar •• 

&tlede11 ıonr saat Oçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, maddei gaita ve her tflrlO tahlillb icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedavi ıi olan Pinomo- l 
torakıi ile haıtaları tedavi eder. (971) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


