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Hatayın anayurda kavuşması bir gün meselesidir 
Başvekilimiz dün Meclis Parti grubunda bunu müjdeledi 

Son düğüm 

lngiltere ile sovyetler arasın
daki görüşmeler, gelmit iki ih· 
lilifa dayanmıştır. ~ 

1 - İngiltere yaptığı ıon 
teklifte karşılıkla yardım taah
hüdilnil müphem surette millet
ler cemiyeti miıakına bağla· 
ınııtı. Malüm olduğu üzere, mil
letler cemiyeti paktı mütecavize 
karşı derece derece bir takım 
Zecri tedbirlerin alınmasını em· 
reder. Cemiyet makanizmaıı 
çok yavaı harekete geldiğinden 
fngiltere ve Fransa, sovvetlere 
Yaptıkları teklifte bir tecavüz 
•ukuunda bu merhalelerden 
ieçmeden derhal biribirine yar
dım yapmalarını ileri sürmüştü. 
Sovyetler bundan şüphelendiler. 
Ve Molotof gerek geçen hafta 
ı6ylediği nutukta ve gerek lo
giltere hükumetine tevdi ettiği 
reımi cevapta bu noktaya dik· , 
kati celbetmiştir. f ngilterenin 
bu noktada ısrar etmiyeceği 
•nlaşılmaktadı. 

2 - İkinci ve daha ehemmi· 
Yetli bir ihtilaf ilç battık mem· 
leketinin vayiyetidir Bu üç dev
letin sovyetlere komşu olan 
Finlandiya, Eatonya ve Leton• 
Yadan ibaret olduğu anlaııh
Yor. Sovyetlerin hudut komıusu 
olmıyan Litvanya bahis mevzuu 
değildir. Sovyctlcr bu üç mcm\e
keti kendi emniyet sahalara te 
likki etmektedirler. Binaenaleyh 
bu devletlerin de garanti altına 
•hnrnalarına laraftardırlar. İn· 
filtere bir tecavüz vukuuoda 
bu devletlere yardım edilmesini 
reddetmıyor. fakat bu günden 
garanti vermcğe yanaşmamak· 

t dır. Sebep olarak ta üç kü
çük devletin garantiyi kabul 
etmemeleridir. 

Fılhakike Estonya hariciye 
Vekili başka bir devletin garan
tisini kabul etmiyeceğini bildir
IJliştir. Filandiyada evvelce Al-
manya tarafından teklif ledilen 
R'•ranti paktını reddetmişti. 
Şimdi de Sovyet ve İngiliz ga • 
rantilerini kabul etmiyor. Al-
IJlanya bu aralık bütftn faaliye
tini bu küçQk devletlerin garan 
tiyi reddetmelerini temine has• 
retaıektedir. Ve bir emri vaki 
raparak, E tonya ve Letonya 
~le birer ademi tecavilz "paktı 
11Jlzalamıştır. Almanyanın 1 he
defi küçük devletlerin garanti 
~ltına alinmaları etrafında çı · 
11:acak ihtilaf yüzünden İngiliz 
Sovyet müzakerelerinin suya 
dUımeaidir. 

Fakat İngiltere ve sovyetler 
buna mahal vermemeğe karar 
\'ermişlerdir. İngiltere hükumeti 
bu meseleyi ve diğer ihtilaflı · 
rneıtleleri görllfilp halletmek 

1 
Ankara 13 - Cumhuriyet 

Halk Partisi meclis gurubu 
umumi heyeti bu güıı saat 15 
de reis vekillerinden Ha,an 
Sakanın başkanlığında toplandı. 

sız müzakeresinin vardıiı r.eti-
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bir anlaşma ile neticelendiğini l f 
ve pek yakındt Hatayu kati ı 

Başvekil muhterem doktor 
Refik Saydam ilk sözü alarak 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu 
misafir Romanya hariciye nazı· 
rı B. Gafengo ve arkadaşlarile 
beraber bu~und•ığundan bu giln 
kn celsede meclisin sabırsızlıkla 
beklediği malumatı arzedamiye· 
ceğini ve kendisinin Türk Fran· 

olarak Anavatana ilhakını teıit 8 S b • Ç t k D •• ,. 8 ) d 
edeceğimizi müjdeledi. • a rı 1 a un şe aş a ı 

Başvekilimiz meclisin şiddetli 
ve ıürekli alkışlariyle kilrsüden 
indi. 
Ruznam~de konuşulacak baş· 

ka madde olmadıjından gelecek 
hafta içtima etmek llzere cel· 
seye nihayet verildi. a a 

Muhterem misafirimiz 
"' 

:Romen Hariciye nazırı B. Gafanko 
Ankara radyosile Türk nıilletine hitaben 

beyanatta bulundu 

Ankara 13 - Haribiye Ve· 
kileti umumi katibi Numan 
Menemenci oğlu bugün ıaat 
13,30 ta Marmara köşkOnde 
muhterem misafirimiz 8. Gafen· 
ko ve Bayan Gafenko şerefine 
bir öğ'le yemeği vermiştir. 

Bay ve Bayan Gafcnko 16,30 
ta muhaberat ve münakalit ve
kili Ali Çetin Kaya ile Ankara 
radyo evini ziyartt etmiştir. 

Ankara radyo~u saat 16 da 
başlayan hu~usi bir Emisyon yap 
mışnr. Bu emisyonda Tuna mu
sikisi edebiyatından parçalar 
çalınmıştır. 

Bay Gafeuko ecnebi matbuat 
mUmeHitlerinio hazır bulunduk-

ları halde radyo ile Turk mil
letine hitaben beyanatta buluu 
multur. 

Beyanatı müteakıp misafiri 
ler radyoevinin salonun · 
da hazırlanan mükellef bir bü
feden iıazl edilmişler ve bura
da da B. Gafenko matbuat mü
messillerini diğer bir salonda 
kabul ederek iki hariciye nazıra 
arasında görllşülen meseleler 
üzerinde beyaoatta bulunmuş
tur. 

B. ve Bn Gafenko radyo e 
vinde11 çıkarlarken cadde de 
toplanmıt bulunan halk tara
fından samimi tezabilratla al-
kışlanmışlardır. a.a. 

B. Ruzvelt K rşehirde --
Bir nutuk söyledi 

--·~ Vaşington 13 - Cumhurrei· 
si Ruzvelt, yeni mezun olan ıu· 
baylara söyltdiği bir nutukta, 
Amerikanın kuvvetli olmak 
mecburiydinde olduğunu söyle- ' 
miş ve lngiliz kral ve kraliçe
sinin ziyaretlerine temas ederek 
demiştir ki: 

İngiltere ile aramızda dost
luk olabilir. Çünki her iki bü
yllk devlet birbirinden korkmı · 
yarak yaıamaktadır. Yalnız 
bu dostluğa anlayış ve teşriki 
mesaiden doğan kuvvette IA-
zımdır. a a 

üzere yüksek bir hariciye me · 
murunu Moskovaya gönderme· 
ğe karar vermiştir. Bu, ingilte
renin sovyct sulh cephesine sov 
yetlerin iştiraklerini temin et· 
meğe ne derece ehemmiyet 
verdiğini göstermektedir. Sov
yetler ingilterenin iyi niyetle· 
riudcn emin olduktan sonra 

• Sonu 2 lnd Sayfada -

A. Ş. ESMER 

Hareketiarz oldu ---
Ankara 13 - O.in gece saat 

20, 18 de Kırşehir merkezinde 
ve Dursun köy, Akpınar ve so• 
fular köyünde şiddetli olmak 
üzere 3 - 4 saniye süren bir 
zelzele olmuştur. 

·-; -e-;-

Romanya 
Orta elçiliğimiz büyük 

t' lçiliğe tahvil edildi 
Ankara 13 - Romanyada 

bulunan orta elçiliğimiz büyük 
elçiliğe çıkarılmıt ve orta elçi· 
miz Aıamdullab Suphi Tanrıöver 
bUyük elçi ünvaoiyle Bükreşte 
ibka edilmiştir. 

·-*E-• 

Halkevi yönetim 
kurulu 

Ha\kevi Yönetim kurulu dün 
baıkao avukat Neşet Akkorun 
baıkaalığında mutad toplantı
sını yapmıttır. Bu toplantıda 
Evin 939 mali yılı bütçesi tan
rim ve kabul olunmuıtur. 

Daire müdürlerinin tebriklerini ve ziyaretleri 
kab1Jl eden valimiz öğleden sonra Partiye 

gelmiş belediye reisi ile komutanlığa 
iadei ziyarette bulunmuştur. 

Aydına taşriflerini dünkil 
sayımızda bildirdiğimiz yeni 
valimiz ve parti başkanımız 
sayın Sabri Çıtak dün sabah
leyin viliyet makamına gele-
rek vazifelerine başlamışlar, 
daire mftdür ve memurlarının 
tebriklerini kabul etmişlerdir. 

Kendılerini öğleden evvel 
belediye reiıimiz Bay Etem 
Meodreı ve komutan da ma· 
kamlarında ziyaret etmiıler· 
dir. 

Valimiz öğleden ıonra 

evveli partiye gelmiş, bele
diye ve ordu evine giderek 
belediye reisiyle komutanlığa 
iadei ziyaret ctmi~lerdir. 

Don makamlarında gazete· 
miz adına kendilerini ziyaret 
eden arkaşımıza; valimiz, Ay
dını CStedenberi tanıdıklarıoı, 
Aydıolıların çok çalışkan ol
du~ larını yeniden kurulan 
ve imar plinı yapılan Aydı
nın imar ve ihyası hususunda 
çalışacaklarını ı&ylemiılerdir. 

VALi ve PARTi BAŞKA-
N/MIZIN TERCÜME/ 

HALLERi 
Yeni valimiz sayın Sabri 

Çıtak Şumnuda doğmuşlar, 
ilk tahsillerini Şumnuda 
ve orta tahsillerini Edirne· .......... ~~ ......... 

dt1 yaptıktan sonra mülkiye 
mektebine girerek 319 da 
mezun olmuşlardır . 

Maiyet memu,lulunu E
dirne t1iltiyetinde geçirerek 
sıra!Jiyle Keşan, Tavas, 

' Berıama, Edirne merkez, 
Liilebargaz kaymakamlıkla· 
rında bulunduktan sonra 
mülkiye müfettiıliline ta· 
yin edilmişler bir müddet 
müfettişlikte çalııtıktan son 
ra Aıair ve Muhacirin Mü· 
düriyeti Umumige!Ji sevki
gat şubesi müdürlüğünde 
bulunarak müdür umumi 
muaoinliğine kadar terfi 
etmişlerdir. 

Daha sonra sıhhat ve iç
timaf muaoenet oekdleti is
kdn müdürlüğüne oe im8r 
ve iskdn 11ekdletinin teşki· 
/inden sonra da mezkur 
oekli.lete geçerek iskdn mü· 
/ettişi olmaşlardll'. 

Bundan sonra Tekirdağ 
oaliliğine tayin olunarak 
bir müddet sonra tekrar 
mülkiye müfettişliğine ıel
mişler t1e sll'asiyle heyeti 
tef tışiye reisliği, dahiliye 
oekdleti müsteşarlığı, Ma
raş t1aliliğinde bulunarak 
Maraştan da Aydın t1alili
line tayin edilmişl~rdir. 

... ~ ............. ~···· 

B. Strang'ın Mos
ko va seyahati 

B. Strang'ın Moskovaya geniş sela
hiyetle gittigi söyleniyor 

Varşuva 13 - B. Strang 
Londradan tayyare ile buraya 
gelmiı ve trenle Moskovaya 
gitmiıtir. 

Londra 13 - Siyasi mabfel· 
lerde söylendiğine göre 8. 
Straog Balbk meseleıinin su
reti tesviyeıi hakkında Mosko
vaya geniı selihiyetle gitmek
tedir. Strang bazı meseleleri 
kendi selihiyetiyle hal edecek 
tir. a.a. 

Londra 13 - Dün 6ğleden 
ıo ra avam kamarasında ıoru 

lan sua'le•e cevap veren b"t· 
vekil Çemberlayn. İngiliz • Sov· 
yet mlizakereleri hakkında 7 
baıiranda söyledilclerime ilivo 

' edilacek bir şey olmadığını yel
nız B. Strangın buglin Mosko· 
vaya gittiğini söyliyebilirim de
miştir. 

Lordlar kamarasında harici 
ye nazari Lord Hlifaks, Perıen
be günü söylediğim nutuk muh
telif tef .sirlere uğramıştır. Da· 
ima hakikati söyliyen hakikati 
söylemekte nadiren yanılabilir 
demiştir. 

Hariciye Nazırı Danzig me
ıelesi hakkında demiştir ki: 

İngUtere hUkümeti bu me· 
ıelenin mllzakere yoliyle hallioi 
temenni eder. Polonyanın ittik· 
lalini tehdit edecek sureti bal 
bir harbe müncer oluna lnıil · 
tere bu harbe krıtacaktır. 
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Hava Kurumumuz 
Yurddaşl~rımızın , Üzerin
de durduğµ bir gayedir -

Son günlerde . vilayetimizin 

hemen pek çok yurddaşları ha· 

va kurumumuza kartı değerli 
alakalar röıtermektedirJer. 

Ufak tefek yardımlardan sar
fınazar mütemadi bir gelir te-

minine mOsteit olan buı teber
rulardan kaçınmıyan yurddaı
ların, 1.apt edebildiklerimizi bu· 
rapa sıralamak isteriz .. 

Kuruma yardım hususunda na· 
biyelerimiz içinde hemen hemen 

başta sayılan Germenciğin, Çam 
k3yUnden olan Hann kırlı, haı-
talığı esnas1Dda kendisine ait 
zeytin bahçesini kuruma teb,r· 

ra etmiş ve kurum bu bahçenin 
Nhfından 65 lira irat elde et
IDİftir. 

Yine ayni köyden Mehmet 
Ali kızı bayan Kamile iki odalı 
bir evini ve ev içinde bulunan 
eıyasını ayrıca da yavrulu bir 

merkebini kuruma hediye etmiş 
ve korum bundan da elli Uç li
ra altmıı kuruş kazanmıştır. 

Hemen hemen mUaavi yardım
ıeverlik hislerile dolup ta9an 

k6yUHerimizin bu yardımlan, 
yekdiğerini kovahyan milli duy-

gulann veya milli şuurun kartı· 
lıldı akışı halinde kabul edile
bilir. fıte misali : 

Yine Germenciğin Uzunkum 
klSyOnden Ali kızı bayan Hatice 

haıtalığı esnasında bir lSk&zUnll 
bava kurumuna teberruda bu-

lanmuı ve satılan aknz, kuruma 

30 lira irad kaydettirmiıtir. 
Ayni nahiyenin Abdurrah

manlar klSyünden Hasan Dal· 
' giSzleriai bayata kapatırken ve 

belki karısı çoluk ve çocuğile 
helallaımadan evel kuruma ve· 

rilmek Ozere 6 lira vasiyet et

miş mirasçılara tarafından yeri· 
ne ıetirilmiıtir. 

Germencikten Halil oğlu Ha

tip Ali de beı lira yardımda 
bulunmuş ve bu aaretle yurdıe
ver k<Sylülerimizin befinin te
berruu yekünu 159 lira 60 ku
rut olmu,tur. 

Belki her millette, kendi ha· 

y1r teıekknllerine karşı daha 

kıymetli yardım ve teberrular 

vardır. Fakat bizim yardımları

mızın huıuıiyeti, köylilmüzün bi

le asıl onu ifa ederken ıuuru .. 
nun kudsiyetiae ve benliğinin 
aıil icabatına iaanııındadır. 

Misafirseverliği eski tarihin 

sahifelerinde takdir biılerile te
kenDr eden tilrk soyunun, 20 
inci asırdan sonraki tarihine 

bir de onun yardım severliği 
tllphe.iz değerli vasıflanndaa 
l;ir diğeri olarak kaydedilecektir. 

Biz burada, hamiyetli yurd· 

daıların milli duyguları önünde 

gurur ve st:vinçle eiilirken ken

dilerine yurd adına, milli ben

liğimiz ve birliğimiz adına, ve 

nihayet bu ıuretle teminat al· 
tına alındığından f Dphe etme-

diğimiz mllstakbel gilnlerimiz 
adına 9Ukranı borç biliriz... . 

AYDIN 
t : 

Nazilli Halkevinde 
Birinci Resim Sergisi 

Kalabalık bir halk huzurundR . 
törenle açılan Nazilli Ressam .. 
larının birinci resim sergisi yüz 
lerce halk tarafından ziyaret 
edilmif, 'kıymetli ressamlarımı
zm eserleri takdirle karıılan• 
mııtır. 

Burada aergi hakkında ne 
kadar söz saylesek yine bir 
şey ifade etmiı olmayız. Oku .. 
yucularımıza bir fikir verebil· 
mek için yalnız değerli ressam" 
lar1mn:ın sanatlarında g&ıter .. 
dikleri titizliği anlatmaya ~ ça· 
lışacağım. Reıim edebiyat gibi 
bir çok devirler geçirdikten 
sonra nihayet bu ~nnkü klbik 
ve modern şeklini bulmuıtur. 

Şair nasıl her han~i ~mevzuu 
hayalden uzak, hakikate yakın 

olarak "Realite .. den avrı\ma· 
dan renkleri, ~al~el~ri ve j ~~t
leri !kabiliyetine S?Öre işlevip 
ahenkli bir Jllizelliği titiı keli· 
melerle ifade etmeğe u2raş1rsa 
ressamda ancak kabiliyetine 
g8re bedii illizelli~i ve va hut 
tabiat g6zelliğini f1rçasiyle en 
sade renkleri ve göljlele"i vere
rek "Orijinal,, bi" g6ze1Hk ya
ratmıva uğraşır. Bu gftnkn res
samlarımız gerek portre1erhıde 

gerekse "Peyita j" larında ''O· 
rijinalite,, yi tebarüz ettirmek 
ve renklere inıicam verebilmek 
sanatını g&sterebiliyorlar. 

Okuyucularımıza şunu hatır
latalım ki srOzel sanatlar cum-. 
buriyet devrinden evel. baskı 
altında güneş ve ıudan mah
rum bftyftmek istiyen blr nebat 
gibi düştUtD badire içinde yu
varlanıp duruyordu. Edebiyat 
meşrutiyet devrinde biraz ken· 
dine çeki dilzen vererek sene
lerce ilzerinde kara bir bulut 
gibi dolaşan tea11uptan kendini 
kurtarmıştır. 

Cumhuriyet devinde ise haki
ki bUnyesini ve hakiki teklini 
bolmağa başlamıttır. Gıız~ı sa· 
natlar ancak kendini cumhuri
yet devrinde taassup ve esaret
ten kurtara bilmiştir. O zama
na kadar vahıi elterde hoyrat 
bir çocuk gibi yıpranmııtır. 
Cumhuriyet rejimi ressamları 
mıza yayılma ve ilerleme fırsa· 

tını vermiş memleketin her ta
raf1Dda açılmıı bulunan halkev
lerinde de eserlerini teıhir et
mek gibi önemli vazifeyi Oze
rlae almııtır. 

tit~zliğini v.e ıanatındaki kudret 
ve kuvvetini ifade etmektedir. 
fiaf;eyliden bir parça adlı eseri 
önftnde gDzelliğin ve tabii renk
lerin birbirlerine kaynaşmas1n· 
dan husule gelen hakiki bir 
ıadelilr glirOyoruz. Kıymetli res
sam bfttiln tesirlerden kendini 
kurtarıp bOnyesinde bulduğu 
bam başka janrile çabtbğını 
bu eıeriyle ortaya koymuş olu
yor. Değf!rli sanatkirdlln yarın 
için bir çok kıymetli eserler 
bekliyebiliriz. Bence eseri annn
de insanı dOşUndilrebilen bir 
aanatkir sanata ermiş demektir. 

ilhan Duyal: Harem iıtimlt 
eseriyle ruhundaki inceliii ve 
sanatına karşı titiz olduğunu 
g6steriyor. Fakat henüz kendi· 
ni tesir altından kurtaramamıı 

biraz daha "'Realite" ve yalda
ş_1na yarının değar1i bir sanat
kirı o!acakbr. Bunun içinde 
Mehtap İ!Iİmli tablosunu ıahit 
olarak g<Ssterehiliriı . 

Değerli ressam ve Nazilli or· 
ta okul 8ğretmeni R"mzi Koçak 
kaleden gi>rUnDs adlı eseri· ve 
banyoya bazırhk tablosiyle gli
rUı ve buluı maharetini çok 
g&zel tebar6z ettiriyor. Eğer 
kaleden glSrftnUş isimli eserinde 
KOtabyayı tarihi bir surun ha
rap olmuş kısmından g<Srmeyip 
sadece Kütabyanın manzarasını 
çizmiı olsaydı ona yalnız res
sam derdik. Fakat tarihi kale· 
nin yıkık bir yerinden K6talı
yanın g8r6nBtUntl ifade edebil
mesi ıanatındaki ince bulutu 
göstermiştir. 

Banyoya hazırlık eserinde be· 
dii gUzellikle bir birinden ayır· 
mak gibi hakikaten mahirane 
Bir f1rça kullanmıı Renklerde 
kaynaşma olduğu gibi vazıh 
bir ifade sadeliğine bOrilnmilı. 
Hakiki janrını henilz bulmamıı 
olan bu kıymetli aanatkir ya
rın için bize çok ıeyler vade
diyor. Diğer ressamlarımızın 
gösterdikleri muvaffakiyet ı•· 
yanı iftihardır. 

Nazilli gibi ufak bir muhitte 
sanatkirlanmızın gerek manen 
gerekse maddeten yapmıı ol
dukları fedakarlığı inkir ede
meyiz. Ressamlarımızın yorgun
luğunu unutturan, halkın ser· 
giye karşı olan derin alakası 
olmuştur. 

Değerli Re11amlarımızı can
dan tebrik eder, gelecek ıene
ler için daha kıymetli eserler 
bekleriz. 

w er 
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Askeri bahisler -

Yugoslav ordusu 

Kıral Aleksandrın, " Yugos· 
lavyayı koruyunuz ! ,, tarzındaki 
va1iyeti, aynı zamanda yeniden 
kurulmakta olan yugoslav ordu
ıuoa da ıamildir. Ancak, bu 
ordunun kuruluıu ve islibı, mem· 
leketin mali vaziyetine bağla 

olan bir dAva idi. Halbuki, Yu
goslavyanın geçen yıllar için
deki mali vaziyeti o kadar ger· 
gin idi ki, ordunun iılib ve 
takviyesi için lazım olan para· 

1 yı temin etmek pek kolay bir 
mesele değildi. Fakat, bugiln 
yugoslav yllksek kumanda he
yeti, harbiye ve deniz bakan
lığı , genel kurmay, yüksek as
keri şura ve teknik direktör
lllkler ve askeri - teknik ens· 
pektörlükler, ordunun cihaz ve 
silah noksanlarını bir an t:vvel 
tamamlamak hususunda her za
mankinden fazla gayret sarf et 
mektedirler. Bundan dolayı, or
du için bugüne kadar bilyük 
ölçüde alınmış olan tasarruf 
tedbirlerinden de arhk vaz re
çilmiıtir. 

Ordu, bava silahı, sivil tay
yarecilik, deniz kuvvetleri ve 
hudut boyu kıtaları olmak Oze
re, beş ıubeden terekkilp et
mekte olan harbiye ve deniz 
bakanhğm1n 1939 · 40 yılı bDt· 
çesi, 2,93 milyar dinar mikta· 
r1Dda bir sarfiyat derpiş etmek
tedir. 

Bu miktar, 1938 - 39 blltçe
siyle mukayese edililce, 156 
milyon dinar, yahut yüzde 5,75 
nisbetinde bir fazlalık arzel· 
mektedir. 

Bu yıl harbiye ve deniz ba· 
kanhğına verilen tahsisat/ umum 

devlet biltçeıinin yllzde 22,6 
niıbetini teşkil etmektedir ki, 
bu miktar, Yugoslavyaya niı-

betle yükstk bir rakam sayılır· 
ıa da, bu bakımdan yilzde 38 i 

geçen Türkiyeye, yilzde 46 da
hi fazla olan Lebiıtana niıbet· 
le, azdır. Hasıh 2,93 milyar di-

nardan ibaret olan teltmil büt
çenin 1,7 milyar dinarı yugos-

lav ordusuna verilmiıtir. 454 
milyon dinarlık fevkalade kredi 
hhsi!lah da ilave edilince, bu 

yelluo 2.14 milyar dinarı bul
makta olup, geçen yıhn tabsi· 
ıat yeküoundan 91.97 milyon 
dinar fazla dır. Deniz kuvvetle
rine verdiğimiz tabıiıat, geçen 

yılın tahsisat miktarından 35,26 

Yazan : Binbaıı Von Ztuka 
Yüksek kurmay heyetinden 

milyon fazla olarak 260 62 mil· 
yon dinardır. 

Hava kuvvetlerine 371,59 
milyon dinar tahsisat konmuı· 
tur ki, geçen yıldan 42.3S mil· 
yon fazladır. 

Yugoslavya mildafaaıı , ıulb 
zamanında 21 ile 50 yaı araaın· 
da, harpte de 18 ile SS yaş 
arasındaki her erkeği mecburi 
askerlikle m6kellef kılmakta 

ise de, memleketin mali vaziyeti 
aym yıldan olan kura efradınlD 
hepsini silib altına almıya ki-

fayet etmemiştir. Mecburi aı
kerlik hizmeti, kara ordusunda 

18 ay, deniz ve bava kuYetle· 
rinde 24 aydır. Bununla bera• 
ber, tasarruf millihazasiyle bu 
müddet icabında kısaltılmakta-

dır. Bu mülahazalardan dolayı
dır ki, her yıl silib altına alın
makta olan yedeklerle kura ef· 

radıoın sayıları değişmekted1r. 

Yalnız üç yıllık hizmete tibi 
tutulan hudut boyu efradı ile 

jandarmanın miktarı değiıme
mektedir. Hudut boyu efradı 
8550, jandarma miktar1 ise 
18.SOO kitidir. 

Her yıl silih altına ahnmak· 
ta olan 100,000 kiıi ile ordu· 

nunsulb zamanındaki kadrosu 
125,000 kişidir. 

Bu kuvvet, her biri üç piyade 
tümeni, bir topçu alayı ve 
menzil ve iıtikmal kıtalarından 

ibaret olmak ilzere bet ordu· 
dan mürekkeptir. Her tilmenin, 
üç veya dört piyade alayı ve 

bir aahra topçu alayı ile muh· 
telif hizmetlere mensup efrat 
terekkllp etmektedir. 

Bunlardan baıka, bir muba• 
fız iki siivari bir tankçı tllme• 

ni ile 16 hudut taburu da var
. dır. 

Yugoslavya topçusu, 22 ıah· 
ra topçu, 5 ağır topçu alayı, Dç 

en ağır topçu taburu, 2 ıllvari 
topçu taburu, ıahil istibkim· 
larına mahıus beş taburdan 

mürekkep bir istihkam topçu 
alayı ile, iki müstakil dağ ba-

taryası ve ilç tayyare dafi top
çu alayından terekküp etmek· 
tedir. Topçu alayları birinde 

Bug&n halk bunu minnetdar
lılda karıılamaktadır. N azilh 
resim sergisine if tralı eden yedi 
re11amın eserleri bakkında kısa
ca malumat vermeğe ve kana
atlerimi anlatmıya çalışacağım. 

SON oOGOM 

daimi dağ topları bulunan il· 
çer brtaryah iki taburdan mil· 
rekkeptir. Mamafi, ıahra top

ları da dağlarda kullanılabi· 

lir bir ıekilde tertip edilmit • 
tir. Yukarda sözti geçen ağ1r 

Salonda Orta mektep telebe . 
lerinin yapm•t oldukları resim· 
ler hariç olarak 65 eser mev• 
cuttu. 65 eserin tasnif tekli ol· 
dukça gBzeldi. Orta mektep 
talebelerinin yaptıkları yağlı 
boya ve sulu boya resimler 
bir köşeye kooulmuı diğer yedi 
ressamın eserleri de muntazam 
bir tarzda yerleıtirilmiıtir. 

Siimer Bank basma f abrikaıı 
reasamı B. Hamdi Berdinia Ebe
di ıefimiz Atatllrkün ve Milli 
şef İsmet İnönünüa tabloları 
bize değerli reuamın "bir keli
me ile ,f ıanatına karıı olan 

Batt•rafı ı inci aayfada 

ş<Spheaiz milzakereler daha 
çabuk ilerliyecektir. Filhakika 
bir anlaıma zemioi bulmak zor 
olmasa gerektir. Sovyetler Oç 
Baltık memleketinin garanti 
altına alınmalarını hem kendi 
emniyetleri ve hemde ıark ıul· 
hu namına istemektedirler. E· 
ğer bütOn ıark sulbunu garanti 
altına alacak bir formül bulu-
nabilirse maksat da hasıl ola· 
caktır. Üç Baltık devleti ıunu 
bilmelidirler ki kendi emniyel-
leri tark sulbuna bağlıdır. Bi
naenaleyh kendilerine karşı 
yapılacak bir tecavlit ıovyetJo .. 

re ve Polonyaya kartı yapılmıı 
bir tecavüz telakki edilecektir. 
Meseleye bu zaviyeden balnlın· 
ca İngiliz sovyet görlişmeleri 
kolaylatır. Almanyadan kork· 
tukları için garanti kabul et
mekten çekinen küçük devlet-
lerin isimlerini tasrih etmeden 
ingilterenin ve Sovyetlerin uaı 
gayeyi temin etmeleri mOmkün-
dtir. iki bilyilk devletin şimdi 
hedefe böyle bir yol rnzerinden 
varmak iıtedikleri anlaşılmak 
tadır. Arhk bu son dllğümtın 
çözülmesi bir gün me8elesi gi· 
bi gör6nüyor. 

A. Ş. ESMER 

topçu alaylannın hepıi motlSr
leştirilmiıtir. Ağır topçunun 
Skoda mamulitından 150, 155 
milimetrelik topları ve 220 ile 
305 milimetrelik havanları var
dır. 

Yugoslavya ordurunun teknik 
kıtalrrı, 4 iıtihkim ve k8prilcil, 
bir elektrikçi, bir ıimendiferci 
alayı, kataro limanına bir fan 
taburu, bir haber alma alayı, 
bir güvercinci taburundan iba· 
rettir. 

Yvgoılav hava kuvvetleri on· 
bin kitilik bir kadro ile birinci 
sınıf 600 kara ve 120 deniz tay
Y•resinden ibarettir. 
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Yalnız krahn karekteridir ki 

Dalara mutedil bir emniyet ver· 
lllektedir. ltimadsızlıklarıoı hiç 
olnıazsa bir miiddet için azalt· 
lllağa mecbur olan krahmızın 

d&JGnceleri majesteye hiç bir 
teıekknr temin etmiyecektir. 
ihtiyaç ıaatinde, lutuf ve iti· 
lllat, muharebe meydanına tek 
~ir adam bile celbetmiyecektir. 

Korkutma ıiyaıetini ileri gCS· 
t&rerek kullanıldığı takdirde ~ 
b&ton konfederasyonu ayağımıza 
Retirebilir. Onlara korku telkin 
etmek için, Fransa ile iyi mli
llııebetlerimizin açık işaretleri · 
ili vermeliyiz.,, 
Biımarck Pruıyanın, Alman 

liyaıeti denen siyaseti takip 
etrneaine muhalefet ediyordu, 
lira ona göre milli ve (vatan· 
Perver bir ıiyaıette, Pruıyanın 
lcendi menfaatleri için değil, 
lc&ç&k devletierin menfaatları 
için çalıtması manaıı vardı. 

Biımarck kendi siyasetini, 
lllcık kırım harbinden ıonra 
ileri ıOrmeğe batlayabildi. Na· 
Polyon avrapada mevkiini ka· 
tanmıftı. lagUtere kraliçeıinin 
Obun sarayına yaptığı ziyareti 
Gerlach iztirap ve nefretle sey· 
retınitti. lınperator Prusya ile 
bır ittifak yapmak istiyordu. 
Bu arzusunda aempati ve 'men· 
faat birbirine karıımıştı. Napol • 
Yon Almanyayı çok seviyordu. 
l' ahıili kadar kafası da Fran· 
•ıı olmaktan ziyade Almandı, 
0 bir çok hayalıeri olan bir 
•damdı. O baıka memleketle
ri11 menfaatlerini 11mimiyet ve 
teenni ile arzu eden yegane 
Fransız idarecisi idi. Milletin 
~evletin temelini teıkil eden 
11lanmııtı. lhtilAlci mazisi onu 
,\YUıturyaya hasım yapmııb. 
V • eski muhteris ıivaaetini 
telrrar ele alması için Pruıyaya 
Yardıma hazırdı. 

tif atını kazanmak için Biımar· 

ka bir fırsat verdi ve Bismark 
bu fırsatı kaçırmadı, zira bili· 
yordu ki karalın ıui zanni itti
fak için en kuvetli manii teıkil 
etmekteydi. 1857 de Bismark 
bunu ve diğer işleri mOzakere 
etmek nzere Parise gönderilmit· 
ti. İki sene evval imparatora 
takdim edilmi, bulunuyordu.Fakat 
bu kendisinin Fransız siyasetine 
muhalif bulunduğu sıralardaydı. 
fşte şimdi, ge1ecck on sene zar· 
fında memleketlerinin lideri, ıi• 
yaıet hayatında, dostken, son· 
raları birbirlerine rakip olacak 
olan bu iki adam ilk defa ola
rak ııkı bir temasta bulundular. 

Biamark imparatorun lktida· 
rını beğenmemişti. 

Halk onun zekiıını mubalağa 
ediyer ve kalbini olduğundan 
a,ağı g&steriyor ..• Napolyon çok 
arkadaşça davrandı. kırala yar· 
dım etmek arzu~u onun Fransız 
ıiy&1etini takip vazifesinden da· 
ha ilt:rde geliyor. Niçin doıt 
olmıyahm ? M1tziyi unutalım. 
Eğer herkes kendisini bir ha· 
tıralar aiya1etiae bağhyacak o· 
lurıa, her hangi bir terihte bir· 
birleriyle bir defa harp etmit 
olan iki milletin ebediyen bir· 
biriyle harp halinde kalması 

lizımgelir. Devlet adamları İ•· 
tikbal ile meıgul olmahdar di· 
yordu,,. 

Bu' fikir, Bismarkın fikrine 
tamamen tetabuk etmekteydi. 
Memleketine, imparatorun Prus
yaya seyahat etmesini temin 
etmek Ozere tekliflerde bulundu. 
imparator her halde gelmek i•· 
tiyecekti ve bunun İyi bir tesiri 
olacaktı. Bu ıekil kıraho dii· 
ıBndüiGnden de ileriydi. Kırat 
Biımark Pariste bulunduğu mlid
detçe mektubun bu kıımına ce· 
vap vermemesini Gerlacba em
retti. mamafih Bismark reımi 

AYDIN 

l Tayyare 
~ . . 

! Hücumlarına karşı 
tedbir ...... 

lnıan, muhtelif memleketlerin 
hava sillhlarına dair, yazılan 
yazılan olruyunca ve hususiyle, 
Fransanın ana vatan hava filo· 
(arının ( S6mürgelerdeki filolar 
hariç ) bir uçuıta 800,000 kilo 
bomba ııtabilecek bir kudrette 

olduğunu &ğrenince, gelecek harp
te. yurdun,maddi mavevi muka· 
vemet kudreti sıfıra inmemesi 
için yeglne çarenin, hava bil· 
camlarına kartı korunma ted· 
birleri almak olcluğuna bir an 
,tereddüt etmeı. 

Almanya, nüfus ve fabrikala· 
·'1 rı en kesif olan memleketlerden 

biridir. Berlinde beher binaya 
75, Parilte 35, Londrada 8 ki
ti iaabet etmektedir. 

Ekonomik mnesseselerin ke
aifliği bakımından da, Almanya 
başta bulunmaktadır. Bunun, 
mahzurlu olan diğer bir ciheti 
de, bu kesafelin hudut boyla· 
nnda olm&11dır. Bu itibarla, 
dart buçuk milyon nftfusu olan 
Berlin gibi bir şehrin ani bir 
hava baskını kar,ısında ne bn
ytlk bir feli1cet ve tehlike ile 
karşılaşacağını yukardaki mi· 
saller de göstermektedir. 

600,000 memur ve mBstahde· 
mi ile 45,000 kilometreden iba· 
ret olan Almanya demiryolları 
idaresinint bizzat kendi memur 
ve mBıtabmemleriyle tayyareye 
karşı korunma tedbirleri aldığı· 
nı bir çok kimseler bilmezler. 
Bu mlie11esenin bu suretle ha· 
reket etmesine ıebep, memle
keti kaplamıt olan bu muazzam 
ağda alınması icap eden tedbir
leri, ancak bu hat ve müeHe· 
senin muhtelif ıubelerinde de· 
vamh bir surette çahtanların 
takdir edebiltcekleri mlllihaza· 
ıından ileri gelmektedir. 

Doyçe Algemayne Saytang 

Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Tepecik köyünün kum yeri 
mevkiinde doğusu Çerkez E· 
yüp Salih ve Sinan batısı hacı 

....., Neucbltel iti kıratın ıahsi il
~ J W2 

- Sonu t1ar - * Mustafa gilneyi Safi bey çiftli· 
ği ile çevrili 66 dönüm tarla 

RADYO 
CAŞAMBA 14/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kcs. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1S19S 

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

12.30 Program. 
12.35 Türk milziii • Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

•ianı ve meteoroloji haberler. 
13.lS Mnzik (Karııık program 

Pı. ) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik (Soli • Pi.) 
19. ıs Tnrk mOziğl ( f aııl 

lıeyeti.) 
20.00 memleket ıaat ayarı, 

•ianı Ye meteoroloji haberleri. 
20 tS Neıeli pliklar • R. 
20.20 Tilrk müziii (mütterek 

"'e ıolo teganni ). 

1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Sadullay Ağanın Hicaı 

Yürük aemaiıi - Nideyim sahm 
çemen. 

3 - Şevki beyin • Hicaz şar· 
kı - Bilmiyorum bana noldu. 

4 - Leminin - Hicaz ıarkı • 
Sorulmasın bana yesim. 

S - Tek sazla halk t&rkilıü· 
Ay doğdu batmadı mi. 

6 - Tek sazla halk türküıli· 
Yıldız tlirk8s8. 

7 - Keman taksimi. 
8 - UHak ıarkı • Yad ile 

ııeçti zamanım. 

9 - Bimen Şen • Uşşak ıar· 
kı - Baharkı - Bahar erdi. 

10 - Refik F erıan - Uttak 
ıarkı • Kız bürün de ıalıua. 

21.00 Konutma. 
21.15 Mllzik (Operetler • R.) 
21.45 Haftalık posta kutusu. 
22.00 Mılzik (KOçük orkeıtra 

mübadeleye tabi hacı Dimo zade 
Dimostanın olup kaçmasile ma
liye baıineıine kaldığı Ye iı· 

kinca 2510 s•ydı kanun muc~ 
hince borçlanma ıuretile Kara 
muhacirlerinden Dunun ve ef· 
radı ailesine verildiğinden bu 
yerin bulunan kayda mahallinde 

tatbik edilmek Ozer~ gazete ile 
ilin tarihinden 12 glln ıonra 
mahalline memur gönderile· 
cektir. 

Sözü geçen yerde mtllkiyet 
veya her hangi bir ayni hak 
iddiaıında bulunanlar vana el
lerindf'ki resmi belgeleriyle bir 
likte dairemize 1322 fit ıayııiy· 
le muracaatları ilin olunur. 
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Şef: Necip Aşkın.) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

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

23.20 müzik (Cazband • Pi.) 
23.SS Yarınki program, 

Y0Zc f 

Harpte Denizalh Gemisi 
Bir harp takdirinde Akdeniz 

deki deniz ticaret yollarını teh· 
dit edecek olan denizalb ge· 
milerile mBcadele etmek için, 
yiblerce destroyer ve bir çok 
tayyarelerin daimi bir faaliyet 
r6atermeleri lizım gelecektir • 

Mamafi. taraasuda memur e· 
dilmiı olan gemilerden birinci· 
nio gözOne iliıen bir denizaltı 
gemisinin yakasını sıyırıp kur
tulması epey güçleımiştir'. . BCSy· 
le bir vaziyetle karıılaıan bır 
denizaltı gemisi, kendiıioi takip 
edenin yalnız g&zünden değil, 
kulağından da .kurtulmak için, 
mOmkOn olduğu kadar çabuk 
batmaıı lizımdır. Kaldı ki: g6z
den kaçabilse bile. takip ede
nin kulağından uzaklaşma11 güç 
olacaktır. 

Çünkn, daha cihan harbinde 
ıeı tetdit eden cihazlarla 'sada 
mBnhanilerin grafigini çizen ga· 
yet hassas Aletler icat edilmiş· 

ti. Vaktiyle icat edilip Manş 
denizinde kullanılan bu Alet, bu· 

ılln son derece milkemmel bir 
ıekil almıtbr; bu ilet, on bet 
yıldan beri deniz ve bava itle· 
rinde kullanılmaktadır. Hiç tDp· 

heıiz ki' bu gibi Aletler, deniz· 
altı avcılığına cıkaçak o'an lıa· 
rakol gemilerine deyerleıtirile· 
cektir. Denizaltı gemilerile mi· 

cadele itinin en btıyftk payı, 
cihan harbıada olduğa gibi, re· 
ne deıtroyerlere epey elverlf
li olmasalar gerek . 

Mamafih sOratlerf 30 ile 40 
deniz milı arasında olan dest· 
royerlerin, 'gördükleri bir nok
taya bızft yaklatma kudretleri 
epey bOyliktür. Deıtroyerlerde· 
ki taraHut yerleri en aıağı on 
metre irtifada olduğuna g6re, 
24 kilometre kutrundaki bir da-
irenin altına alına· 

1 
bilir. Saatte 20 mil sllratle ya· 
pıldığı farzedilen bir taramada 
bir tek deatroyer, yirmi d6rt 
Hat ıarhnda takriben SOO ki
lometre uzunluğunda ve 24 ki
lometre genişliğinde bir sabayı 
tarayabilir. 

Buadan batka, baY m6ıait 
olduğu takdirde, telsizle devam· 
la bir ıurette irtibat halinde 
bulunacaiı tayyarenin de yar
dımını hesaba katmak IAumdır. 

100 metre irtifada uçan tay
yareden g6riUebileo saba hkri· 
ben 250 kilometre kutrunda bir 
dairedir. Bu glin bCSyle bir ta-

. ra11utu yapacak olan bombar
dıman tayyerelerinin asgari 
silratleri 300 kilometre olduğu· 
DU ela g(Sz 6nfinde tutmak ge• 
rektir. Diğer taraftan, denizaltı 

1 
avculujıana çıkacak olan bazı 

' 

destroyerlerin beraberlerinde 
tayyareleri de bulunacaktır. 

Kaldı ki, suyu çok tuzlu olan 
Akdenizde, tayyareler, çok de
reine dalmıı olao denizaltı re· 
miletini de garUp1 deniz bom• 
balariyle bombardıman edebile 
celr mevkidedirler. 

Şarapneller fibi, ayarla olan 
bu bombalar, istenilen derinlik· 
te patlatılmaktadır. Dotrudan 

1 doğruya iıabet etmemit bile ol· 
N, bombanın denizaltı gemiıioe 
yakın bir meıafede patlaması, 
hiç de;ilse, yağ sızıntıları yap· 
tıracak kadar gemiyi ıarııp 

· gevtetmektedir. Bu takdirde, 
denizaltı gemisi istediği kadar 
derinde bulunıun,I suyun ftatiln· 
de bulunduğu yerin izi peyda 

. olmaktadır. Başına böyle bir İf 
1 gelmiş olan bir denizaltı gemisi 

akilmülitörlerini doldurmak ve 
havasını tazeletmek için, bir kaç 

' uat eora ıuyun Oıtilne çıkmak 
zorundadır. Ondan sonra, av· 
cıaın ne yapacağı dOıUnülebilir. 

tr FTJX r :;r -.. 

HAVACI 
OLMAK İSTİYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay batlranbğıaıa tenaipleriyle Tdrkkuıu 

genel direktörlilğilnlln emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikli hazırlama yuvası)na orta okul mezunları alanacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenler 
de aranacak belli batlı tartlar aıagıda g6ıterilmiıtir. 

A - Türk olmakt anaıı ye babaıı Tilrk ~·e TOrk ıoyun· 
dan olmak. 

B - Bekir olmak ve yaıı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elYeriıli olmak. 
D - iyi bal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babaaın, yoksa velisinin rizaıını tesbit 

adreıli veıika gCS.termek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvaıını ve hava okullannı 

bitirdikten sonra bava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaı 
olarak vazife görmeği taahhllt etmek ( bu taahhüt gedikli 
hazırlama yuvaıına geldikten ıonra ve bava ıağlık heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı tllrkkuıunca &denmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra ahnacak 
aylık ve tayyareci zamlarının mlktariyle diğer eaas ve 
,artlar hakkında daha fazla malumat almak istiyenler Orta 
okul, Lise ve Kültür direktörlerine, aıakerlik ıubeleri bat· 
kanlanna, tilrk bava kurumu ile tilrkkutu tubelerine g6nde· 
rilen matbu broşilrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda ıon verilecektir. 
Llzımg( 1 n ş rtları haiz olduiu gCSrülen rençler temmuz ayı 
içinde Anka rada tnrkku,una ıevkedilecektir. 

S - Hava g~dikli hazırlama yuvasına girmek istiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek ilzere Tor Hava kurumu 
tubelerine muracaat etmelidirler. 
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Amerika •••zm:ıımss ·.mmsssaF.sssç • ...... 1 H A L K E V İ ğj 1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer 
Yeniden 2467 • B k E · M S ı DJ G K• E • 

tayyare ~ptıracak 1 Mua:.::. VJ Saat Uay~:.~ arka::.~ .. ~~' m azete ıtap vı 
1 P5aalızarteıi 3

4 
-- 4

5 

Operatör Medeni Boyer İ Kita~Uad~afta Çık;.~n Kitapla~iyatı 1 Vaşington 13 - Parlamento, 

Harbiye nezaretinin istediği 292 
milyon dolarlık tahıisatı kabul 

etmiştir. Bu tahsisatın 189 mil · 

Doktor Fuat Bayraktar rtJ -- it 
(CUt baatalıklan mutaba11111) (•1 41 Aşkı memnu Halit Ziya Uşaklıgil 125 • 

yon doları 2467 yeni tayyare 

yapılmasına tahsiı edilecektir. 
2 - J 
3 - 4 

Dl 4' Syleveıtre Bonnarın cürmü Anatole France 75 • 
Operatör Nuri Erkan • • Amok Stefan Sweig 25 • 

" 
Doktor Şevket Göıaçan [t) e insanlar alemi Faik Sabri 150 9 

<Gaı hutalıkları mutaha11111) ft1 • Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 it m Genç kızlara ev işleri lıkender Fahrddin 30 • 
Doldor Muhsin M 41 Çocuk şiirleri ,, ,, 30 ~ 

...,""+ç-

Anadolu ajansının Pe11emlae 
<lı haıtahldarı mutaha11111) fi Çocuklara küçftk hikayeler " " 30 iP 

[t] • Sokak çocukları ,, ,, 30 • ziyafeti İ 
4 - s 

Doktor ŞeYket Kırbat DJ Bahar hikiyeleri Kenan Hulusi 25 • 
(lataai ha.tahklar mutaba11111) DJ • Ses mecmuası No 1 10 -Ankara 13 - Şehrimizde bu- a • S-6 

lunan Romen matbuat milmes- fi Cama 4-5 
(ft 41 Türklük mecmuası No 3 30 • 

Doktor MDnif Ermaa BI Yücel mecmuası No 52 15 • 
ıilleri şerefine Anadolu ajansı 1 
tarafından Ankarapalaıta bir [f. C111Dart .. i 2-3 

3 - 4 

(KadıD haıtaltkları mutaha11101) 

(•1 
m 

zıyafet verilmiştir. Ziyafette il " Doktor Halil G6ıaydın ffJ 
Doktor Nafiz Y azgaa 

iki milletin matbuat mümessil- lııı.'22B22S 
leri hazır bulunmuştur. 

~raeca~ae• 
~· 

İspanyol Liderleri 

Mihver paktına taraftar 
değilmiş -

Paris 13 - Madritten alınan 

bir haberde, Romada ceryan 

eden müzakerelerin sonunda 
ltalya, ispanya ve Almanya 
" 
arasında askeri bir paktın im· 

zaıı mevzu babsolduğu fa· 
kat lıpaoyol liderlerinin bil· 
yük bir kısmının böyle bir pak
ta razı olmadıkları bildirilmek· 

tedir. a a 
·~· 

Holanda 

Ordusu takviye ediliyor -·-
Lahi 13 - Holanda ordusu

nun takviyesine ait programın 

tatbikine başlanmıştır. Bu pro· 

a-rama göre fırkalar kolordu, 

livalarda fırka olmaktad1r. 

a .a. 

3 

~g:~.·~.,., .... ~~~ ..... ,,~~ı~e.~~aş 
Doktor Şevket Kırbaş 1 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenohaueıini ·cumhuriyet mahall•ıinde aYukat 
f B. lhıaaın eYine nakletmiştir. 

butalarmı her ftln saat yediden ı kize kadar •• 
Qlede11 ıonr ıaat Clçtcn altıya kadar kabul eder. idrar, 

1 kan, balgam, maddei gaita Ye ber tOrlil tahlilAtı icra 
~ der. Veremlilerde. fennin en son tedaviıi olan Pinomo-

orakıi ile haıtalan tedavi eder. (971) 

~·:~······~""'."'.""'."'+•·~~~.~···~... .,.,.: 
Zazi · 

Harp malulleri maaşımı al· 

mak için kullandığım mllhrümü 

zayi eyledim. Yenisini alaca· 

ğımdan eskisinin hiikmn olma· 

dığına ilin ederim. 

Baklacık köyünden 

Süleyman oğlu 

Ramazan Erer 

34 

m 

r·-... Abone ıeraiti ........ 1 f Yıllıtı her yer için 6 lira. J 
i Altı ayhtı 3 liradır. 
i idare yeri: Aydı11da C. H. J 
f P. Baaımevi. J 
! r•ıreteye ait yaıılu için f 
i yazı itleri müdürlütüne, illn· j 
f lu için idare müdürlütüne i 
L~!':~~.~ -~~!!~~~~~~:--....... ..! 

lmtlyas ıahlbl •• Uıııuaat Netrlyat 
Müdürü ı Etem MHdrea 

Baaıldıjı yer 

<: H P B•eımevi 

Numaralı 
KOy Defterleri hazırlandı 

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

C. H. P. Basımevi 

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

Bu kitaplan Aydında Süleyman Gezer· Ü!man Sezgincr • 
fi Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah

hil,.lü gönderilir. 

~~~----RRl--IBW8BW~· ..... 
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41 Ay D 

ı Vade ile elbise 1 
ıv aptırmak istrseniz kadın ve erkek 
- terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 

Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen eu em
salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları
mıza elbise yapılmaktadır. 

En muteni biçki dikişle ve en özenişli provalarla müt· 
4 terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını 'it 
umarım. • 

Kıdın ve erkek terzihanesi ı 
Muzaffer Eraydın 

Demiryolu caddesi: Aydın · .-.maı••~• "1 ı • 

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve \'ontken .servisleri ikmal edilerek 

açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doklorlı:arımız tarafından her 

türlii erkek kkdın ameliyatları ve rontken munyeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

Bozdoğan T. K. 
Kooperatifi : 

Mmtakamızdaki 226 İnebolu 
ve 665 Haydere kooperatifle· 

rioin kooperatifimizle birleşme 

hakkında verdikleri karara mu· 

kabil kooperatifimizin Mart 939 
Numal Umumi Müdürlüiüncc 

tastik Ticaret Vekaletince tas· 

vip edildiğinden infisah eden 

yukarıda isimleri yazılı koope

ratiflerin tasfiyesine başlan;ldı· 

ğı ( Ticaret Kanununun 445 ci 
maddesi ile statiloilo 72 inci ve 
74 üncü maddelerinin fıkrai 
mahsusalarıua tevfikan ) ilin 
olunur. (30) 13 19 25 


