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Sayısı : 100 Para 

Romanyanın Dış 
Politikası 

'3l8IF3 -

Evvelki günden beri aramız· 
da bulunmakla bize ıeref veren 
Romanya hariciye vekili B. Ga· 
fenko, Ankara seyahatinin ari · 
fesinde Romanya dış politikası
Ilı etraflı surette izah eden bir 
llutuk söylemiştir. Almanyanın 
orta avrupada yaptığı emriva· 
kiden ıonra beynelmilel müna· 
•ebetlerin girdiği yeni istihale 
içinde Romanyanın dıı politika· 
•ı etrafında söylenen bu sözler 
filphesiz her tarafta en derin 
bir alika uyandıracaktır. Ga· 
fenkonuo sözleri anlatıyorki ye
ni istihale içinde de Romanya
nın harici politikası eski istika· 
nıet Ozeriode devam edecektir. 
Bu politika ıöyle blllba edebi
l~r: I 

1 - Romanya sulh tarRftarı· 
dır. Fakat bir kaç gün evvel 
nıa jeste karol tarafından söyle· 
diği bir nutukta da izah edildi
gi 2ibi, "her ne pahasına of ur· 
ıa olsun" sulh taraftarı değil· 
dir. Hariciye vekili Gafenko 
d11, bunu şu ıözlerlc ifade et· 
ınittir: 

.. Biu ait olmıyan hiç bir şe
yi almıyoruz. Fakat bize ait 
olan her şeyi fiddetl' takviye 
ve müdafaa ediyoruz. Memteke· 
tiaıizin hudutlannı ve istiklilini 
•ilibla müdafaaya azmetmiı bu· 
lunuyoruz . ., 

2 - Romanya Balkan pakh · 
na ıadıktır. Ve paktın gittikçe 
daha bilyllk ehemmiyet almakta 
olduğuna inanıyor. 

3 - Romanya Polonya ile 
Yaptığı ittifakın samimi bir it 
birliği istilzam ettiğine kanidir. 

4 - Romanya bütiln bilyilk 
devletlerle iyi milnasebet idame 
etmektedir. 

Romanya hariciye vekilinin 
•on iki aylık faaliyeti bu poli-
tikanın takviyesi üzerinde top· 
lanmıştır. Bu makıatladır ki 
B. Gafenko ~alman darbesi· 
ilin akebinde büyük avrupa 
devletlerinin merkezlerini ziya
ret etti. Hariciye vekilinin her 
tarafta gördüğü samimi kabul 
Romanyanın yeni beynelmilel 
nıuvazenedeki ehemmiyetini bir 
defa daha tebarüz ettirmiştir. 

Fakat bu gün inkar edilmez 
bir hakikatbr ki bir devletin 
harici emniyeti büyük ölçilde 
ve cidden çok bilyük ölçüde 
Dlilli birliğinin sağlamlığma bağ 
lıdır. Filhakika bir zamanlar 
Romanyada milli birliğin emni
Yet bakımından lüzumlu olduğu 
k~~ar sağlam olmadığı zanne· 
dılıyordu. V ~ bilhassa başka 
devletlerin emellerine Alet olan 
bazı zümrelerin faaliyetleri bu 
noktadan tehlikeli idi. Hatırlar
dadır ki bunlardan birinin lide• 
ti bir vesile ile demiştirki: 
. - iktidara geçtikteo sonra 

Yıraıi dört saat içinde Almanya 
ve ltalya ile bir ittifak imzBh· 
Yacağım. 

So•u 2 lnd Sa)'fada -

A. Ş. ESMER 

PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi H~LK GAZETESi 

Romanya H aricige nazırı 

l\llilli ~~f iıı Huzuruııda 
• • 

Milli Şef ismet lnönü Misafir hariciye 
nazırile· maiyetini yemeğe alıkoydular: 

B. Gafenko 
lstanbul 14 - Romanya ha· 

riciye nazırı B. Gafenko ve ba
yan Gafenko ile hariciye veki· 
limiz Şilkrü Saraçoğlu ve refi
kası bu sabah saat 8 de husu· 
si trenle Haydarpaşaya muva
salat etmişler ve iıtasyonda va• 
li muavini, emniyet direktörft 
tarafından karşılanmış ve bir 
polis müfrezesi selam resmini 
ifa etmiştir. 

Muhterem misefirimiz ve 'ba· 
yanı ve hariciye vekilimiz ve 
refika11 Haydarpa!a iskelesin· 
den vapurla saat 8,25 de Ya· 
)oyaya hareket etmiıler istas· 
yon ve iskelede toplanan bin· 
lerce halk tarafından hararetle 
alkışlanmışlardır. a a 

1 

Yalova 14 - Romanya ba
riye nazırı 8. Gafenko, refika
ıı ve hariciye vekilimiz Şükril 
Saraçoğlu ve refikaları bera
berlerinde maiyetlerindeki ze
vat ile Yalovaya gelmişler ve 1 

dün Atinaya 
iskelede lstanbul valis\ tar11fıo· 
dan karşılanmışlardır. 

iskelede bulunan binlerce ki
şinin silrekli alkışlan arasında 
otomobillerine binerek kaplıca· 

ya hareket etmi,terdir. Kaplıca 
da bir p polis müfrezesi selam 
resmini ifa etmiştir. 8. rGafen• 
ko Termal otelde kısa bir mild 
det isıirahatten sonra saat 11,30 
da Reisi cumhur ismet lnönll 
tarafından kabul edilmiştir. IKa 
bul meraıiminda hariciye veki· 
limiz Şükrü Saraçoğlu da hazır 
bulunmu~tur, 

Saat 11,45 de Bayan lımet 
lnöoiln& de Bayan Gafe:ıko ile 
Bayan Saraçoğluau kabul et
miştir. 

Reisicumhurumuz B. Gafenko 
ve maiyetini yemeğe alıkoy

mutlardır. 
Reisicumhurumuzun misafir 

hariciye nazırına ziyafeti ıami· 
mi bir bava içinde saat Uçe 

Mısır hariciye nazırı 
Üç Gün Sonra Ankaraya gelecektir 
Kabre 14 - Anadolu ajansı 

hususi muhabirinden : 
Mısır Hariciye nazıra Abdill

fettab Yahya paşa, TOrkiyeyi 
resmen ziyaret etmek üzere 
Perşenbe günü buradan hare
ket edecek ve ayın 18 inde 

Ankaraya muvasalet edecektir. 
Hariciye nazırına Devlet umur 
hukukiye müşaviri Abdülhamit 

Bedevi paşa ile hariciye neza· 
reti umumi kitibi ve ytikıek 
liir hariciye memuru refakat 
edecektir. a .a. 

hareket etti 
kadar devam etmiş ve B. Ga
fcnko yemekten ıonra Reisi· 

cumhurumuzun köıkünden ay· 
rılarak Yalovaya gelmit ve is· 
kelede vali, emniyet direktörü 
ve kalabalık bir halk tarafın-

dan karşılanmıı ve bir polis 
müfrezesi selim resmini ifil et
miıtir. 

Muhterem misafir isklede ha
zır bulunan Daçya vkpuriyle 
saat 4 de Yalovadan Atinaya 
hareket etmi~tir. a.a. 

B. Ga/enkonun Ankara sega
lıati oe Romen matbuatı 

· Bükreı 14 - Romen matbu
atı hariciye nazırı Gafenkonun 
Ankara ziyaretine bUylik bir 

ehemmiyet vermekte berdevam· 
dır. Gazeteler Ankare görilş· 
melerini yakından takip etmek
te ve garnımelere müteaddit 
sütnnlar tahsis etmektedirler. 

a.a. 

Prağ __ ..,..__ 

Hadiseleri devam 
ediyor 

~ ... 
Prağ 14 - C. T. K. ajansı 

bildiriyor. 
Ücret meselesi yilzilnden son 

gilnlerde muhtelif tezahürler 
olmuıtur. Grevler yasak edil· 
mittir. a a 

Sayııı : 100 Para 

Valimizin 
Dünkü ziyaretleri 

Valimiz B. Sabri Çıtak Dan 

öğleden evel makamlarında vi
liyet iılerile meıgul olmuılar 

ve Parti lıyöo kurul, beden ter
biyesi bölge ve kızı\ay kurumu 
heyetlerini kabul etmiılerdir. 

B. Sabri Çıtak öğleden son
ra Sanat ve Orta okullarımızı 
ziyaret etmişlerdir. 

Dairelerde yeni 
mesai saati 

Bu günden itibaren tat
bik olunacaktır 

..... .,.. 
Dahiliye Veklletinden vila

yete gelen emirde bugünden iti
baren 7 saathk mesai tatbik 

olunması ve bunun mahalli icap· 
lara göre tanzimi bildirilmiştir. 

Vilayet makamınca yarından 

itibaren d•irelerde a~ağıdaki 

tekilde mesaiye devam olunma· 

ıı tensip edilmiş, keyfiyet ala

kadarlara tamimen bildirilmiştir. 

Sabah mesaisi: saat 8 - 12 
Öğle tatili .. 12 - IS 
Öğleden sonra mesai 15 - 18 

Halkevi nakış kur
sunda yetişenler 

, 
Bu yıl Halkevimizde ~çılan 

dikit, nakış ve çiçek kursuna 

devam eden 42 talebenin imti· 
hanlan, bir heyet tarafından 

icra olunarak, 6 talebenin pek 
iyi, 6 talebenin iyi ve 12 tale· 

benin de orta derecede muvaf· 
fak olduklara tesbit olunmuştur. 

Muvaffak olanlara verilecek 
belgeler hazırlanmaktadır. 

Türkkuşu filosu Danzig 

Ayan meclisi reisi 
mezun 

1 
Yeni tren tarifesi münasebetile : 

Seyahatine devam edi
yor bugün lzmire hare

ket edecek 
İstanbul 14 - lstanbulda 

hava gösterişleri yapan Türk
kuıu filosu bu sabah Yeşil köy· 
den saat 8,50 de bOyük inti
zam içinde Yalova yoliyle Bur· 
saya hareket etmişler ve 55 
dakika sonra Bursada yere 
inmişlerdir. Filo Bugün Borsada 
hava gösteriıleri yapacak yann 
sabah lımire hareket edecektir. 

~ 

B. Strag 
Moskovaya vardı 

Moskova 14 - İogilterenin 
Sovyetierin teklifine verdiği ce• 
vabı hamil bulunan 8. Strat 
buraya gelmiıtir. a a 

Danzig 14 - Danzig ayan 

meclisi reisi 10 Hazirandan iti
baren mezuniyet almıştır. Reis 

mensup olduğu donanmada si· 
tajını yapacaktır. a.a. 

·~-

1939 bütçeleri tasdik olu-
nan vilayetlerimiz 

Ankara, Bolu, Gresun, Aydın, 
Seyhan Trabzon, Sivaı, Manisa, 
Cilmilıane, Afyon, Hakkiri, Er
zincan, Muı ve Tekirdağ vili
yetlerinin 1939 butçeleri icra 

vekilleri heyetince kabul edilmiı 
ve yllkıek taıdihe iktiran etm· 
ittir. Dahiliye VekAleti keyfi· 
yeti bu vilAyetlera tebliğ etmek 
lıeredir. · 

Sayın B. Ali Çetinkayadan Bir rica 
Karakuyu - Afyon hatta bağ

landığı zaman Aydın • Ankara 
arasında bir Tiren servisi ihdas 
edilmişti. 

Bu sayede Aydın hattında, 
birer inden pek az farklı olan 
bu kapalı, basık vağonlardan 
çok daha rahat, çok daha fe· 
rah olan ana hat vagonlarının 
da iılediğini gördük ve bir 
milddet bunlarla gidip gelerek 
tren yolculuğunun da cidden 
çok zevkli olduğunu öğrendik. 

Fakat nedense bu serviı kal 
dırıldı ve onun yerine bu giln 
balen iıleyen İzmir - Afyon 
serviıi kuruldu. 

Ana hat vagonlarının Çamlık 
tCSiıelinden geçememelerinden do
layı bu vagonların yilzUne de 

ı hasıet lıı:aldık. Bu rlln buradan· J 

Ankaraya kadar gitmek mec· 
buriyeti Aydın ve bavalisi bar
in için adeti bir endişe mevzuu 
oluyor. 

Uzun bir zaman bu vagonlar
la seyahat etm~k insanı canın· 
dan bezdiriyor. Kışmda yazında 
bu vagonlarda yolculuk uzun 
mesafeler için ve billahasıa 
geceleri bir iıgeace oluyor. 
Çünkü bu vagonlarda hangi 
mevkiinde olursa olsun ne ra
hatça oturmak, ne da etrafı 
görebilmek imklnı vardır. 

Geçen hafta bu tarikle An· 
karaya giden bir kariimden al
dıj'ım mektuota aynen ıayle 
yazılı idi. 

" Afyona vardığım zaman 
Adeta bir torba kemik ve kUl

Soau 3 OntG tayfada 
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Hayvanlara eziyet yok 

Hayvanları döğüştürmek 
bile yasak ediliyor 

Ziraat Vekaleti, hayvanların himayesi hakkında bir kanun pro· 
jesi hazırlamıştır. Ziraat Vekiletinin bu çok yerinde ve entresan 
projesi h1yvanlara reva görülen eza ve cefaları önliyecek, hay
vanlara acımıyanlar hakkında memleket ve belediye inzibat kuv• 
vetlerini harekete getirecek miieyyidleri ihtiva etmektedir. 

Ziraat Vekileti, projeyi ha- yük ve koşum hayvanlarına had·ı 
zırlamasını mucip sebepler il· dinden fazla yükletilmek yasak-
yihasında aynen töyle izah et- br. Çalışamıyacak kadar basta 
mektedir : veya yaralı, veya kuvetten düş-

.,İnsantarın hayvanlara acıma· milş ve yahut ~htiyarlamış olan 
ıı ve iyi muamele etme!ti me- her nevi hayvanın çahfbrılma· 
deni bayat şartlarının e5asların· sı yasaktır. Fenni lnzum üzeri· 
dandır. Her medeni memleket ne öldnrnlmesi lizım~elen bay· 
gerek kanunlarile, gerekse ti- vanların itlafı hislerinin iptaliy· 
lim ve terbiye ile hayvanları le yapılır. Mezbahalarda ke~i-
himaye ve fena muameleden lecek hayvanlar bundan mllı· 
korur, Türk milletinin hayvan tesnadır. Menfaat ·makı.adile 
ıeverliği eski bir ananedir. Böy· olıun olmasın her nevi hayvan-
le olmakla beraber Türk düş- lan döğilştürmek ve giileıtirmek 
manı bazı anasır ecnebi mem- yasaktır. Kara ve deniz nakil 
leketlerde ve bilhassa Amari- vuıtalarile nakledilecek bay-
ka•da türkleri hayvanlara mer· vanların indh·nıe ve 'bindirmele-
hametsizce fena muamele yap- ri esnadında ınhatlerine zarar 
tıklarını propaganda ederler. 

verecek hallere meydan veril
Gerçi her memlekette olduğu 

meyecektir. Bunların nakli es· 
gibi memleketimizde de bayva 
karşı merhametsiz olanlar bulu
nursa da bunların ııayısı mah· 
duttur, Bunlara karşı gelmek 
ve iktisadi bir servet olan hay· 
vanları zarardon vikaye etmek 
gayeıiledir ki bu layiha hazır· 
lanmıştır.,, 

Projenin çok dikkate değer 
olan hüktımlerini yazıyoruz : 

Zararsız olan her nevi hay
vanları sebebsiz öldürmek, ezi· 
yet etmek ve yahut yaralamak 

nasında yemlenmeleri ve •ulan
malannın temini ve ·yerlerinin 
sıhadlerine zarar vermiyecek 
genişlikte tefriki alikadarlarca 

nizamlaştırılaçaktır. Bu memnu 
fiillerden bir veya birkaçtnı ' ya
panlardan mahalli idare heyeti 

kararile 1 liradan 5 liraya 'ka· 
dar hafif para cezası alınacak· 
tır. Proje esaslarının tatbik şek
lini göstermek tizere bir de ni
zamname yapılacaktır. 
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Ziraa t İşçileriyle iş verenler arasın
daki münasebetler 

Ziraat Vekaleti bu meselenin kaili için 
Bir proje hazırladı 

Ziraat Vekaleti, vekaletin lüzum göreceği yer ve itlerde ziraat 
işçileriyle iş vereuler arasındaki 
bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Projenin ihtiva ettiği esasla- ı 
ra göre Ziraat Vekaleti lüzum 
gördüğü yerler de ve işlerde iı 
verenlerle ziraat işçileri arasmda 
iş mUnasebetlerini düzene kuy
mak için Ziraat iş büroları ve 
Ziraat işçi yurtları vücuda ge
tirebilecektir. 

Vilayet ve kaza merkezlerin· 
de kurulacak olan bu zirrat iş 
bllrolarınıo birer idare heyeti 
bulunacak ve idare heyetleri 
vilayetlerde ziraat mlldürlerinin 
reisliğinde iş bürosu müdürü, 
sağlık müdürü, ziraat odası rei
si ve bir işçi mümessilinden, 
kazalarda işe ziraat memuru 
veya ziraat muallimlerinin reis
liği altında iş bürosu şefi, ziraat 
odası reisi, hükumet tabibi ve 
bir işçi mümessilinden mürek
kep olacaktır. 

Vilayet ziraat iş büraları 
merkez kaza işlerini idare ve 
kaza iş bürolarının kurulup iş-
letilmesini temin, ihtiyaç halin· 
de yakın vilayetlerden lüzumu 
miktarında işçi celbi ve işçile

rin çalıştıkları yerlerde iş ve
renler tarafından ııbhi şartlar 

altındR iskin ve iaşelerinin te· 
minini mürakabe ile mükellef 
olacaklardır. Kaza büroları iso 

münasebetlerin tanzimine dair 

kendi hudutları içindeki ziraat 
işçileriyle iş verenlerin münase
betlerini korumağa, tanzim ve 
idareye memur bulunacaklar
dır. 

Büro idare heyetleri vilayet 
içinde ziraat işleriyle iş veren · 
lere ait ve iş alıp verme müna 
sebetlerinden doğan umumi me· 
seleleri tetkik ve bunlar hak
kında karar ittihaz, her mevsi
me ve işin nevine göre asgari 
işçi ücretlerini takdir ve tesbit 

edaceklerdir. Bu heyetlerin ka· 
rarları mahallin en büyük mül
kiya amirinin tasvibi ile tekem-

mül edecektir. Büro idare he
yetleriace iş verenlerle işçiler 
arasında aktedilecek ihtiliflara 

hakem sıfatiyle bakılacak ve 
bu sıfatla verilecek kararlar iki 
tarafa tebliğ olunacaktır. Ta-
raflar tebliğ taribinden itibaren 
bir hafta içinde sulh mahkeme
lerine müracaatla bu karara 

itiraz edebileceklerdir. Bu itiraz
lar sulh mahkemelerince diğer 
işlere tercihen tetkik olunarak 
karara bağlanacaktır. itiraz vu· 
ku bulmadığı takdirde büro 
idare heyetleri kararları lcati
leştirccek icra dairelerince ye .. 

AYDIN 

Romanyanın Dış 
Politikası -·-

Baıtarah 1 inci aayfada 

Romanya ~ibi coğrafya ve 
politika bakımından ıon derece 
nazik bir vaziyette bulunan ve 
<Syle olduğu için de muvazene 
ile hareket etmek mecburiye· 
tinde olan bir devletin dış po· 
iitikasına ant olarak b6yle ayin· 
rı bir istikamet verilmesi, yakın 
şark ve bu arad.. dilnya 
sulhunu tehlikeye dilşilrebilirdi. 
Majeste Karol, vaziyeti eline 
aldı. Ve Romanyanın iç politi
kBsında çok ehemmiyetli ve şu· 
müllü bir inkilip yaptı. Siyasi 
partileri ilga etti. Eski parle
menter sistemi kaldırdı. Ve o· 
nun yet ine tek partili bir mec· 
liı kurdu. Geçen hafta bu mec 
lis için yapılan seçimde rey sa· 
&iplerinin % doksana yakın 
bir nisbeti iştirak etmiı ve 86 
ziraatçi, 86 endüstrici ve 86 
enteltektüel mebus · ıeçilmiştir. 
Bu münasebetle ıunu da s6yli • 
yelim ki Btıkreşten namzetliği 
konulan muhterem misafirimiz 
8. Gafenko en çok rey alan 
mebuslar arasındadır. Romanya 
kuruluşu tarihinden beri, hiç 
bir zaman bu kadar sağlam 

ve bu derece mütesanit bir 
birlik manzarası g6stermiş de· 
ğildir. Romanyanın kuvvetlen· 
mesi biz Türkleri ancak sevin· 
dirir. Çünkll kuvveti bir Roman 
ya, Balkan sulhunun en :büyilk 
garantilerinden biridir. 

A. Ş. ESMER 
~· 

Hapishanede 
Halk dershaneleri 

imtihanları 
938 • 939 ders yılında Halke· 

vi kurslar ıubeıi tarafından 
açılan beşinci okuma derslerine 
son verilmiştir. Kurs A ve B 
kısımlarına ayrılmış ve birinciye 
70 ikinciye SO kişi devam et
miştir. Önümüzdeki Pazar günü 
kursta okuyanların imtihanları 

yapılacak, bu ay içinde kaza· 
nanlara törenle belıeleri veri· 
lecektir. 

rine getirilecektir. 
Ziraat işçi büroları Ziraat 

Vekiletiniiı tesbit ed,ceği esas
lar dahilinde işçilerin iş bulun
cıya kadar iate ve ibatelerini 
temin edecektir. Ziraat işçi bü-
roları teşkilatına ait masraflar 
ziraat vekaleti bütçesinden öde· 
necektir. Ziraat Vekiletinin iş 
büroları kurduğu yerlerde ve 
işlerde iş verenler kendilerine 
lilzumlu işçileri tedarik ve işçi· 
ler de kendilerine iş bulmak 
için iş bilrolarına müracaat ede
ceklerdir. Gerek büro vasıta· 
siyle ve gerekse açıktan işçi 
tedarik edenler veya iş bulan· 
lar kendilerini ziraat iş bürola· 
rına kayıt ve tesçil ettirmeğe 

mecbur :olacaklardır. Ziraat iş 
büroları Ziraat vekiletinin ha
zır hyacağı formül dairesinde 
iki taraf arasında mukavele ak· 
dini tmin edecektir. Bu muka
vele, noterliklerc~ tasdikten her 
türlü harç, damga ve sair re· 
ıimlerden muaf olacaktır. Bu 
projenin koyduğu mUkellefiyet• 
leri yapmıyanlardan sulh ceza 
mahkemderi yoliyle elli liraya 
kadar para cezası •lınıcaktır. 

IAYI ı 

ITALYANIN 
Maksatlarını açığa vuran iki makale 

Yazan: PIERRE DOMINJK~ 
Arpavutluk artık ltalyan ya· " Fakat ltalyan Ye Ara• 

rım adasına bağlanmııtır. kataları Yunauistanın, iıtl1" 
Kırallık faşist ftalyanın itine rek veya iıtemiyerelr, d~ 
yaramıştır. Arnavutluk gene larımızın ıafında yer alm ..... 
arnavut kalıyor fakat büküm· mini olmaya yanyacaldıri"' 
darı ltalya kıralıdır. hhaka mu- Balkanlar da Berline ve iti' 
adil olan birleşme. Esasen ayni maya karıı çenberlemenia "' 
ekol daha önce Habdşistana kua gelmeıine ve Boğaziçltl' 
tatbik edilmişti; görülmemiş bir mllnhasıran ıovyetlerle mBttt' 
şey değildir. Savoie hanedanı fiklerinin eline dtl9meıine lfJJ 
bundan müşteki değildir ve ltal- olacaklardır. 
ya gene kazançlı çıkniışbr. Mu· Arnavutluktaki italyan kıtı' 
solini siyaset sahasında elisti· lan bu itibarla Akdenizin ~ 
kiyetini bir kere daha göster· kadderatını tayin buıuıUll""" 
miştir. Sosyalist muallim Beni· kati rol oynıyacak mevkidedit" 
to Musolininin kıral Viktor E- Aııklrdır ki bu yazının ID; 
manuele, yani bu günkn Habe- ıadı Yunaniıtan &zerinde ~ 
şistan imparatoru ve arnavutlak yik yapmaktır. " Ya fnıilteıf' 
kıralına " Sinyor Sa voie " adını den yilz çevirecekıiniz, ya'oiı 
verdiği zamanlar pek geride da ıizi iıtill edeceğiz •• • it' 
kalmıştır. Eski cumhuriyetçi sol- ona kartı kullanılan ifade 8"' 
dan çarkederek imparatorluğu- yukarı budur. Ve Yugoılavy•,!! 
nu kurmuştur, Sellnik teklif ediliyor ( t~~ 

Bu neviden maceralarda fe- Dalmaçyaya mukabil ), faV 
liket şudur ki durmak müşkül- ba, Vardann ıol ıahilinl sol' 
dür. Açık söylemek lizımgelir- gariıtana vldetmiye mani tfl 
se bir defa yilrümeye başlıyan kil etmiyor. Bulgariıtana ya ... 
isterse de duramaz. Napolyon ve tftrk Trakyaları da Yldect' 
İspanyayı ele geçirmeyi tahay· liyor. Fakat bGtln banlar ıttl' 
yül etmiş ve ele ğeçirmiştir ; yayı endi,eden kartaramıyot• 
Polonyayı diriltmeyi düşünmüt ÇDokO Tuouı iyi mOdafaa edil' 
ve diriltmiştir; ve Madridde, mektedir, Mııır da mlldafaa .... 
Romaya Aixla • ~hapelleye, Vi- takYiyeye ba,lamııtar. Tark11' 
yanaya, Berline ve Varfovaya ciddi bir askeri devlettir, fi 
hikimk~n Moıkovaya da biki.µ Sovyetler blrliii atar çeker, bl' 
olmak istemiştir. Fakat bir kış yandan da Fransa ile lnfilt.,. 
ordusunu öldürmüştür. Trablus- ıilAhlanmalannın tempoıunu ,t 
ta olmak ltalyaya Tunusu ala- gide bızlandırmaktadırlar. 
rak Çat Gölüne doğru geniş- Nihayet yalnız toplar, ta~ 
lemek arzusunu v~rmektedir. reler ve harp gemileri mesel,. 
Trablus ve Adisabaya hakim deiil ayni zamanda bam mad' 
olan Hartum ve Kahireye mu- deler, petrol, pamulr, kaaç~ 
zafferane bir giriş yapmak ar· ve bazı nadir madenler, nlk 
zuıuna nasıl mukayemet ede· meselesi de vardır. 
bilir ? Bunlar yol üstüdür. Esasen emniyetimizi de~ 

Bu bakımdan Gerarcbia'nın bile aabnmızı temin eden d• 
ve Relazioni lnternazionali'nin budur. ltalyanıa dıı bakanlı• 
makaleleri pek mllbimdir. Bu resmi organı Relazioni lntera•" 
makaleler şimdiden makul had· zionaliden ltalyanın Franı•1' 
di aşmış olan bir gururun dere- karıı taleplerinin toprata mil" 
cesini ölçmek imkinmı vermek· teaUik oldutanu, ve ltalyan mil" 
tedir. Gerarciha vaktiyle, sanı- Jetinin icabında banun tanı•••" 
rım, o zamanlar duçenin mah- sını zorlıyacatanı atrenince bd' 
rem esrarı olan bayan Sarfatti na ne cevap verebiliriz? Aal•" 
tarafından kurulmuş bir resmi şılan bu millet tayizlerle a.O" 
gazetedir. Burada İspanya har- tulmamlf. Bize diyorlar ki .. ~~ 
hındaki İtalyan müdahalesi hak· rupa tarihinin bazı dOtBmlerır 
kında kont Ciyanonun bir ma- kılıç daha iyi keıip atabilir. -
kalesi görülmektedir. Bu da Bu tehlikeli bir oyundur. Zir' 
Gerarchianın bizzat kont Ciya- " Kılıçla oynıyanın 6ltlmll ki" 
no gibi - az kalsın duçe gibi lıçtan o!ur. ,, Hata daima •1" 
diyecektim - konuştuğuna de· nidir : Harp halinde • Habefl"' 
lalet eder. İmdi, kontun maka- tan harbında olduta gibi • ki" 

hcın yalnız bir tarafta buluas' lesi yanında yer alan diger bir d 
ca;;,.nı sanmak. Ve gazete e" makaleden öğreniyoruz ki bu 5• 
vam ediyor: 

gün tek ve kudretli bir ordu ltalya milletinin bir ıerbefl 
halinde birleştirilmiş olau ital· liman veya statOko ile iktil' 
yan ve arnavut orduları, bir 
A h b h l. d V d edebilecetfne Franıada inalll' vrupa ar ı a ın e, ar ar 

yorlar mı ? Buna inananlar Mr ve Meriç vadilerinin büyük yol-
soliniain milletini tanımıyanlat• 

farını, fakat eski fatihlerin ta- onun arzularını ye ihtiyaçlatıO' 
kip ettikleri yolun aksi istika- bilmiyenlerdir. ltalyaa milleti 
mette takip edeceklerdir. için :&ayat ıahaıı gellİflem~ 

Türk fatihlerin mevuzu bahis demektir; •faıiıtlere gire geDİf' 
olduğunu anlamışsınızdır. Mec- lemek demek ltalyaya ait toP" 
mua devam ederek diyor ki : raklarde yapmak ve çabfm•~ 
" Bu kuvetler çabucak Boğazi- demektir. Tavizler zamanı geV 
çine varacaklar ve Rusların miftir. Sulbm y&ktek meafa•-
Akdenize inmek billyalarına e· tine olarak tanınmam llzım l'1' 
bediyen nihayet nihayet vere- len haklar vardır. Bu arzalat• 
ceklerdir.,, Sonra lngiltereye ve tefin baıit bir emri &zerine •P 
onun tabii addettiği Yunaniı · açık meydana çıktatı ıtır Fr .. • 
tana ıidd~tli bir pençe attık- ıa tanıyor mu ki İtalyan milW' 
tan aoora devam ediyor: tiaba deria arzularaaa mubeleftl 
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BİSMARK 

VE 
Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 

Yazan: Jamesi Wgcli//• Headlam 
Tercem• eden: M. Nedim Miiren 

- 44 -
raporlarında ve hususi mektup
larında Fransa ile yapılacak 
bir anlaşmanın temin edeceği 
ıiyaıi faydaları tekrar tekrar 
anlatarak bunun üzerinda iırar 

ediyordu.Tabii dilşman Avusturya 
idi. Menfaatları Prusya ile zıd 
olan Avusturya idi. Eğer Na· 
polyonun ilerlemesini önlemek 
iıterlerse onu Rusya ile bir it
tifak akdine mecbur edecekler· 
di ki bu, bu günnlerde bile 
Bismarckın her zaman korktu
ğu bir tehlike idi. İmperatorun 
amcazadesi olan prens Napol · 
yon bir ziyaret maksadiyle, bu 
sıralarda Berlinde bulunuyordu. 
Yolu Dzerinde bulunan Frank· 
forttan geçerken (şüphesiz al 
dığı talimat Uzerine olacak) 
Bismarckı ziyaret etmiş ve ona 
kartı bUynk bir dostluk göster· 
mişti. Kreuz Zeitung Fransayı 

idare eden adamı tahkir için 
bunu tekrar bir fırsat olarak 
tellkkt etti. 

Biımarck, Prensip ,. namı 
altında gizlenmiş olsalar bile 
bu kabil ufak tefek tiddet ha
reketl~riyle dllşmanlık celbinin 
tehlikelerine karşı nazarı dik· 
kati celbetti ve tavsiyelerde 
bulundu. Kıral veya onun mah· 
remi esran olanları kandırmağa 
muvaffak olamadı. Her zaman 
ayni cevapla karşılaşıyordu : 
u Fransa Almanyanın tabii düş
manıdır, Napolyon ihtililin mü
me11ilidir. lhtilil ile Prusya kı
ralı araıında bir birlik teessils 
edemez. ,, Fransa :ne yapılacak 
bir ittifakın delilik değil, bunun 
bir bata olduğunu göstermek 
gayeaini istihdaf eden Gerlacb 
" Sizin kadar zeki olan bir a· 

gastermekle kendini ve sulhu 
kurtarabilecektir ? 

Ve gazete mihverin bütiln 
ittifak sistemlerini ve garanti
lerini yıkacağını söylüyor. 

ltalyan milleti bizi iyi tanır 
mı bilmem. Bunu sanıyorum, 

çllnkü o ince ve zeki bir mil 
lettir. Fakat mağrurane münfe
rit tavırları evela kendi mille
tine sonra da bütno dünyaya 
karıı istihkar ifade eden Mu· 
solini istisna edilirse, İtalya na· 
mına konuşaolann sesleri pek 
ıahte çıkıyor. Eğer kendilerinde 
hasma hürmet telkin bDyiiklük· 
ten eser olsaydı, durmadan kil· 
fllrle karııık gOrültillil sözlerle 
konuşmazlardı. ' Fran!la impara
torluğundan en küçük bir feda-

kirlıkta bulunamaz. Bunu nasıl 
tayliyelim ki anlasınlar ? Ne 
Relazioni laternazionalinin ma· 
kalesi Fransayı ürkütecektir, 
ne de Gerarcbiaaın yazısı ln
gilten, Yunanistan ve Türkiyeyi 
~orkutacaktır. Büyilk bir millet 
olan İtalyanları sevdiğim içindir 
ki bir zamandır Cavourun ko
nuştuğu gibi değil de, pek yük
ıekten konuıtuklarmı itilmek 
caDımı sıkıyor. 

l..a Republique 

dam, prensiplerini bir ferd için 
nasıl feda edebilir ? ,, diye so· 
ruyordu. 

Beş sene evvel olsaydı Bis· 
march da Gerlach gibi hareket 
ederdi. Fakat bu son seneler 
zarfında o çok görmüı ve çok 
ıeyler öğrenmişti. 

Kendisini geçnlik arkadaılarının 
nilfuzundan kurtarmıı bulunu· 
yordu. Dünyaya kendi g6zleriy· 
le bakmayı, ve memleketini 
daha zayif devletl~rin entrika
larına ve daha kuyetlilerin taz
yiklerine kartı mtıdafaa etmeyi 
öğrenmişti. Ona göre, dünya, 
vakitlerini sarayın gölgesinde 
geçiren kimselerin gördüklerin
den başka yer de bulunuyordu. 
Prusyanın umumt prensiplere 
sıkı sıkıya itaat g6stermekle 
büyllmemiş oldugunu hatırlam11-
tı. ikinci Frederik kendisinin, 
dar gönftl araşhrmalariyle dur
durulmasına asla mllsaade et
memişti. Halefi ihtililcı Fransa 
ile ittifak yapmaktan çekiome
miıti. Netice itibariyle uğrunda 
memleket istikbalinin feda edil· 
mesi iıtenen prensip doğru bir 
prcuıip miydi ? 

P.rusya diğer devletlerin da
hili teşkilatlariyle, Fransanın 
bir Burbon, bir Orleaa , 
yahut da bir Bonapartla mı 
idare edile bileceği meselesi 
gibi mesclerle niçin kendisini 
izaç edeceti? Üç ıark mona r· 
tisinin sıkı bir birliği artık mev
cut değilken, Prusya mukaddes 
ittifak siyasetini nasıl takip 
edebilirdi ? 

Fransa Almanyaya taarauz 
ederse, Prusya, Rus anm yar· 
damını bekliyemezdi, hatta bu 
huıuıta Avusturyanın bile yar
dımından emin değild.i Fransa 
ile, ihtiras saikasiyle değil ba
sit bir miidafai nefis diişilncele
riyle bir anlaımak yapmak li
zımdır. 

Manteuffele hitabettiği uzun 
ve dakik memorandomiyle ileri 
sürdüğü ve nazıriyle Gerlacba 

yazdığı mektuplarla ikmal etti· 
ği mütalaaları bunlardan iba
retti. Kuvveti, ifade de vuzuh 
bilgi ye milnakaşada ilzam 
kudreti itibariyle bunlar onun 
siyasi yazılarının en şayanı dik· 
kat olanlarını teşkil ederler. 

- Sonu oar -

ilin 
Aydın icra memurlu

ğundan: 
Hazinei maliye ile Haıan kı· 

zı Ayşe arasındaki gayri men· 

kul iocir bahçesine ait ıabt i· 
linında hudutlar yazılmamıt ol-

makla satılan bahçenin ıarkan 
Dereköylü taıli himmet ıimalen 

serban oğlu Ali garben katırcı 
oğla Hacı Mustafa cenuben 
HilınO ile çevrili olduğu ilin o-
lun ur. 38 

AYDIN •i 'tj . r 

1 RADYO 
PERŞEMBE 15/6/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı . 

. 12.30 Program. 
12.35 Ttırk mnziği. 
1 - Hicaz: peırevl. 
2 - Litif ağa .. Hicaz ıar· 

kı - Niçin ,eb ta seher. 
3 - Mustafa Nafiz - Hicaz 

ıarkı - GöğJünde açılmış. . 
4 - Ahmet Rasim • Hicaz 

ıarkı • Can hasta gönOI. 
S - Artaki - Kürdilihicazklr 

ıarkı • Artık ne ıiyah rözle
rinin. 

6 - Kürdilibicazkir ıarkı • 
Güller açmış billbtil olmuı. 

13.00 Memleket ıaat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik (Karııık program 
Pi. ). 

19.00 Provram. 
19.0S Miiıik (Kabara - Pi.)· 
19.15 Türk mftziğt ( Fasıl 

heyeti. 
20.00 Mem1eket aaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli pllklar - R. 
20. 20 Tnrk mllziği. 
1 - Hüuam peşrevi. 
2 - Sadi • Seglb ıarkı -

Ruhumd• öfen. 
3 - Zeki Arif • Seglb ıar

kı • Mınabı bıl'ak. 
4 - Neyzen R•ra efendi • 

Suzinak şarkı - Çald111p çalgıyı. 
S - Must,.fa Nafiz • Suzi

nak şarkı • Sonbahar goncası. 
6 - Kemençe taksimi. 
7 - Halk t6rkilsll • Eminem 

hopla da gel. 
8 - Halk tilrkOsll • Develer 

katar katar. 
9 - Halk tDrkn•a • Esmerim. 

kıyma bana. . 
1 O - Halk tftrkftsll • Birkaçı 

birleşerek. 
21.00 Konuşma (ziraat saatı). 
21. 15 mOzik (Neıeli plaklar). 
21.30 MOzik kon11şma ( Ce· 

vad Memduh tarafından - ope· 
ra ve tekimOlft (son) pliklarla 
misaller). 

22.00 Miizik (küçük orkestra 
ıef: Necip Atkın). 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham tahvilit, kambi· 
yo • nukut borsası (fiyat). 

23.00 müzik (cazband • Pi.). 
23.55 Yarınki program. 

Sayın B. Ali Çetin Ka
yadan bir rica 

- ee6 
Bat tarafı birinci aahlfede 

çe halinde idim. Afyondaki ak
tarma mecburiyetide bunun 
tuzu, buberi oldu. Bir daha bu 
yolla seyahate tövbe ettim . " 

Acaba bu trenlere Aydın ve• 
ya Ortaklara kadar bir yahut 
iki tane ana hat vagunu bağla
namaz ve bu suretle bu havali 
yolcularınada Ankaraya kadar 
aktarmasız ve rahat bir şekilde 
aeyabat imkinı bahtedilemez 
mi ? . 

Bu ricayı arz ederken bu 
hususta yzı ile ve ıifahen 
mllracaat etmiı bir çok kari• 
lerimin dileklerine tercuman 
oluyorum.. . 

Sayın vekilimizin' bu ricayı 
iı'af edeceklerinede kuvvetle 
eminim. 

V. H. 

Aydın sulh hukuk ha· 
kimliği satış memurlu
fundan 

939/433 
Taraflar, Karapınarda 310 

aıuıtafa veresesi kızı ayşe ve 
mustafanın otlu kOçük abmet 
Ye karı11 ayıe yalçın 

Gayri menkulftn mevki ·Ye 
hududu, Karapınar saray çuku· 
randa ve tapunun mayıs 933 
tarih ve 11 sayısında kayıtlı 
şarkan tarik garben hacı ka· 
dir vereseıi ve saatçı muıtafa 
şimalen hacı kadir veresesi ce• 
nuben saatçı mustafa ile çevri· 
li ve içersinde bir oda bir mut
bak bir ahır ve tulumba dahil 
be, danUm incir ba ltçesi. 

Muhammen kıymet, 800liradır 
Bahçenin timat tarafında :ve 

ıarktan garbe doğru dardOncll 
zeytin agacı hacıaliobası kayn
ne ait olup satışda dahil değil
dir. 

Satq gilnll 1917/939 çarıam· 
ba günll saat 15 de, ikinci ar
tırması 3/8/939 perıembe gnnn 
ıaat 15 de. 

1 - İşbu gayri menkullln 
artırm a t a r t n a m e s ı 

illn tarihinden itibaren 
939/433 No. dosya ileaydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin g&rebilmeıi için açık
tır. lıinda yazılı olanlardan faz· 
la maliimat almak isteyenler, 
işbu ıartnameye ve 939/ 433 
dosya numaraıiyle memuriyeti· 
mize mllracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirlk için 
yukarda yazılı kıymetin % 7,S 
nisbetinde pey veya milli bir 
Bankanın terııind mektubu tev· 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alakadarların ve ir· 
Ufak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Ozerindeki haklarını hu· 
suıile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihindf.n 
itibaren yirmi giln içinde evra • 
kı mftsbiteleriyle birlikte memu
riyetimize 'bildh meleri icap e
der. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaımaaından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen gllnde artır· 
maya iştirak edenler artırma 
ıartnamesini okumuş ve lllzum
Ju malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmit ad ve 
itibar olunurlar. 
S-Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağnldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
4\ncak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiı 

betini bulmaz veya ıatıı iıtiye
nin alacağına ruchanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta be
del bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklannın mec· 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok arhranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on beş 
glln daha temdit ve on beşinci 
gllnll ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satıı istiyenin 
alacağına rllchanı olan diğer 
alacaklılann o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmeZ!le ihale yapılamaz. Ve 
sattı talebi dilşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mOblet içinde parayı 

at 

Agdın tapıı sicil 
muhafızlığınnan: 

Germencik nahiyesinin Ça· 
murçukuru mevkiinde doğusu 
yol batısı kDçftk haeı Mehmet 
kız Feride kuzeyi Şabanın ba
fiz İımail güneyi yol ile çevrili 
içinde bir ağaç zeytini bulunan 
15 d&nlim miktarında bahçe 
ile yine ayni mevkide doğusu 
yol batısı kilçük bacı Mehmet 
kızı Feri de kuzeyi yol güneyi 
habp oğ~u ile Mahdut içinde 
üç ağaç zeytin bulnan 8 dönOm 
miktanndaki bahçe ile camii· 
kebir mahallesinden sağı yol 
ıolu Karakiliseli Mahmut arke
ıı pazar yeri ve İsmail önn yol 
ile çevrili bir ev kasap 
hacı Mahmut oğlu Mehmet 
Koyunun pederinden irsen ve 
intikal suretiyle ve 15 döoiim· 
lilk bahçenin de kadı Mahmut 

karısı Hatice ve kızları Ayşe 
ve Raziyenin 45 - 50 sadenbri 

nizasız ve kavgasız taaarrufun· 
da olduğu köyünden getirdiği 

tasdikli ilmühaberden anlaşıl· 

mıştır. Nahiyede ve gazete ile 

ilin tarihinden itibaren 15 glln 
sonra tapuca bulunan kayıtlar 

tatbik tasarruf vaziyetinin tah· 
kiki için memur g&nderilecek

tir. Bu yerde bir bak mülkiyet 
iddiasında olanlar vana o gUn 
yerinde bulunacak memura ve 
yahut 1321 fiı numarasiyle 
memuriyetimize mllracaatı bildi-
rilir. 39 

Aydın Tapu Sicil Mu· 
hafızlığıdan : 

Germencik nahiyesinin çamur 
çukuru mevkiinde sınırları do· 

ğu~u yol bahıu kilçük hacı Meb
med kızı Feride kuzeyi batıp 

oğlu gDneyi Aydın mllftüsll 
Mustafa ile çevrili 8 dönOm 

miktarında içinde 3 zeytin ağaç 
bulunan incir bahçesi kasap 

Mehmed karı11 Ayşenin babası 
lbrabim oğlu 'kadı Mehmedden 

irsen intikal ıuretile 45 - SO 
senedenberi niz:as•z ve kavkaaız 

tasarrufunda olduğu köyOnden 
getirdiği ilmiihaberden anlaşıl-

mıttır namına tescil edileceğin· 
den nahiyede ve gazte ile ilin 
tarihinden 13 glln ıonra tapuca 
bulunan kaytları tatbik ve ta

sarrufunun tahkiki için memur 
gönderilecektir bu yerle bir a

lakası olaniar var1a og8D yerin
de bulunacak memura veyahut 

1320 fiş numarasile muhafızlığı
mıza muracaat etmesi bildirilir. 

40 

vermezse ihale kararı fesholu
narak kendisinden evvel en yftk· 
sek teklifte bulunan kimse arz 
etmit olduğu bedelle almağa 

razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet giln 
mllddetle arttırmaya çıkarıhp 

en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 

günler için % S den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bilkme hacet kalmakıızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

İşbu bahçenin yukarda 
1ı6sterilen tarihilerde 
Aydın icra memurluğu odaaında 
itbu ilan ve gösterilen artırma 
ıartuameıi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 31 
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Aydın Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

1 - Aydın- Muila yolunun 
51+ 507-55-1=927 kilometreleri 
araıında 16906 lira 50 kuruı 
keşif edelli adi kaldırım iııııa· 
tı ekıiltmeye konulmuıtur . 

Yapılacak İf 4420 m adi kal· 
dırım 

2 - Bu işe aid evrak ıun· 
lardır 

A - Taı ve kum ocakları 
grafij'i 

8 - Hülasai keşif 
C - Hususi fenni şartname 
D - Eksiltme ıartnameıi 
E - Baymdırlık itleri ge· 

nel ıartnamesi 
F - Tesviyei tUrabiye ıoıe 

ve kağir inıaate aid fenni ıart
name 

G - Mukavele projesi 
isteyenler bu evrakı Aydın 

nafia müdürlüğünde görebilirler 
3 - Eksiltme 3·7 939 tari· 

hinde Pazartesi günii saat 15 
de viliyet encümeninde yapıla· 
cakbr. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf 
usuliledir , 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için iıteklilerin 1268 liralık mu· 
vakkat teminat vermeıi ve Ay· 
dın viliyetinden bu iş için alın· 
mıt ehliyet vesikası ve ticaret 
odaıı vesikası bulunması lazım· 
dır. 

6 - Teklif mektupları yukar· 
da DçUncli maddede yazılı saat· 
tan bir ıaat evveline kadar vi· 
liyet encümenine getirilerek en· 
cDmen reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların niha
yet Oçllncü maddede yazılı sa-
ata kadar gelmit ol;naıı ve dıf 
zarfın mühür mumu ile iyice ka· 

patılmıı olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

11, 15, 22 29 (28) 

lmtlyas ••hlbl •• Umumt Netrlyat 
HDdGrO : Etem 11.,.clre• 

Baıılchj'ı 7er 

C ff P Ba11aeY1 

3 

AYDIN 
t ... •• 

C. H. P. 

BASIMEVI 
Belediyelerimiz için Son 
formül üzerine 939 yılı 
bütceleri hazırladığını 

' sayın müşterilerine ar-
zeyler. 

" 

• 

• 

3 - 4 

4 - s 

2-J 
3 - 4 

4 - s 

s - 6 

4 - s 

t 

1 
Operat6r Medeni Boyer [tJ 

Doktor Fuat Bayraktar cı 
{Cilt hastalıklan mutahauıaı) [f] 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor ŞeTket G6zaçan 

lGaı baatalıkları mutahaHıaı) 

Doktor M1.1hıin 
(!~ hastalıkları mutahutıaı) 

Doktor Şeyket Kırbq 
dataal haıtalıklar mutahauı11) 

Doktor Mtllllf ErmaD 
(Kadın lıaıtahklan mutahuaı11) 

M 
M 
[•] 

m 

Yazı•• 
Gaıaydın ... ~ 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Baıımevi 

Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

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

C. H. P. Basımevi 

• 

......... 
ı • 

l •r 
..,_, UJ., 

1 Vade ile elbise 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkek 
t terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
ı T erzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em-
41) ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan· 
41 mıza elbise yapılmaktadır. . 
• En muteoA biçki dikitle ve en özenişli pro•alarla mUı· 

terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye kotacaklarını 
ı umanm. 

• •... •ımm-.ı••~ot1•~~•c 

Sağlık Yurdu açıldı 

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

Yurtda birinci smıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
tllrlil erkek k"dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmek tetir. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeler; için hüviyet kartları 

hazırlanmıştır 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Doktor Şevket Kırbaş = 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenebaneıini 'Cumhuriyet maballeıinde a•ukat 

B. lbıanın eYine aakletmiıtir. 
battalannı her gün aat yediden ekiıo kadar •e 

atleden sonr ıaat ilçten altıya kadar kabul eder. idrar 1 

kan, balgam, maddei gaita ve her tilrlil tablllltı icra 
eder. Veremlilerde fennin en ıon tedavisi olan Pinomo-
toralui ile hastalan tedavi eder. (971) ~ 

.... ~ .. - .. '!"lll'!!~-~ll!"U!~!'lll .. ~ •• • .. !!!'ll!"'ll!:~~~~:-.; ... ~7Cill!: .. !.11! ... !:!l;e;lll!•~.1!:!.tS!ll! .. :,,l,,...,ll!l_~~~~='i:ıf!ıiııııı:r:.~~·~·~ilıOid'='• ~~:.'P-11 

Aydın Belediye 
reisliğinden ; 

1 - 500 adet 57, 150 adet 
79 ve 25 adet 200 vatlık am· 
pul satın alınacaktır. 

2 - Mecmuunun muhammen 
kıymeti 429 buçuk liradır. 

3 - Ampuller Osram, Tungs
ram, Filips marka olacaktır. 

4 - Şartnameyi okumak iı· 
tiyenlcrin her glln yazı iıleri 
müdilrlüğüne, açık eksiltmeye 
iftirik etmek iıtiyenlerin 32 
lira 22 kurut muvakkat temi-

nat makbuzlariyle birlikte 
26/6/~39 Pazartesi günü saat 
11 de belediye daimi encilme· 
nine müracaatları ilan olunur. 

(18) ro 1s 20 2s 

r...... Abone ıeraiti ........ 1 f Yılhta her yer için 6 lira. 1 
1 Altı aylıtı 3 liradır. ı 
i idare yeri: Aydınd& C. H. J 
ı P. Baaımevl. 1 
! ra.ıeteye ait yazıl r için J 
İ yazı ifleri müdürUiğüne, ilin• 
! lar için idare miidürlüt~ae 1 
: '1lUr ac al ıtdU,..eltdlr. 1 . . 
···-·~ ....................................... , ... 


