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A. Ş. ESMER 

Şimalde bir müttefik devle· 
tin hariciye vekili tarafından 
yapılan ziyaretin tatlı beyeca· 
nmı yaıarken, cenupta bir kar· 
der devletin hariciye vekilini 
selamlamak şerefiyle mübahiyiz. 
Bu gDn Ankaraya ayak basan 
Mııır hariciye vekili Abdülfet· 
tah Yahya paşa unutulmaz ha
tıralarla bağlı bulunduğumuz doıt 
bir milletin sevgisini getiriyor. 

Mısır hariciye nazırı 
Abdulfettah Yahya paşa dün radyo 

ile beyanatta bulundu 
Ankara 21 - Muhterem mi· ! 

ıafirimiz Mısır hariciye nazırı 
ekselans Abdulfettah Yahya 
paıa bugiln öğleden evvel or· 
man çiftliğini ve yilksek ziraat 
enatitüıftnü >!İyaret etmittir. 

İran büyük elçisi, muhterem 
misafir terefiue büyük elçilikte 
bir öğle yemeği vermiştir. Ek
ıelans Abdulfettah Yahya paıa 

1 

saat 16,30 da Ankara radyo 
merkezini ıiyeret etmiş muha
bere ve münakalat vekili Ali 
Çetiokaya tarafından karşılana
rak şereflerine verilen huııısi 
konserde hazır bulunmuşlardır. 

Konserin sonunda Abdulfet· 
tah Yahya paıa Türk milletine 
hitabede bulunmuıtur. 

a.a. 
-=- - ---~~::::::=:~~==-----

Moskova müzakereleri 
Konuşmaların bir prensip anlaşmasına 

varacağı ümit edilmektedir 
Loodra 21 - İngiliz diploma 

tik mahfilleri bu gün Sovyet 

hariciye komiseri Molotof yapıl· 
ması muhtemel görüşmeleri nik
binlikle derpiş etmektedirler. 

Bu ma bfıllerde kuvetle ümit 
edildiğine göre Straga gönderi· 

B. M. Meclisi 1 

len talimat dairesinde hiç olmaz 
sa bir prensip anlaşmasına va· 
rılacaktır. 

lngilterenin üzerinde durduğu 
ihtilifi doğuran nokta ga · 
ranti edilmesi istenen baltak 
memleketlerinin ısım tasrihi 
suretHe zikredilmesidir. a a 

Meclis 
M111r. Bu ismin teliffuzu ile 

eski ve yeni tarihin esrarlı sah
neleri derhal göz 6nilnde can
lanıyor : kıtlık devrinde Yaku· 
bun ve evlatlarının iltica ettik· 
leri memleket. Yusuf Romantik 
bayatını burada yaşadı. Mu ia 
kabilesile beraber bu memleke· 
hı hicret elti. Firavunlar, Kleo· 
patra, binbir gece maulları, 
halifeler, Yavuz Selim. Meml6k
ler, Napolyon, Mehmet Ali, iıte 
ıinema ,eridi gibi göz önünden 
geçen bazı aahneler ve bazı 
isimler ... 
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Uzak Şarktaki vaziyet Barem kanununun mü- Parti gurubunda 
._,. -

Londra da bu vaziyet ile oğraşılıyor zakeresine devam ediyor Hariciye vekilinin 
izahatı 

Loadra 21 - Kabine hafta- ı ğı mülakat hakkında izahat 
lık toplantısını yapmıştır. Bu vermiıtir. 

Ankara 20 ( ~. A.) - Bil yük 

Millet Meclisi dünkü toplantı-
Ankara 20 (A. A.) - Bugftn 

reis vekili HulO:d Oranın baş

kanlığ1Dda toplanan Cumhuriyet 
Halak Partisi mecliı grubu ha· 

riciye vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
ıon hafta zarfında dilnya ve 

avrupa siyasetinin vaziyetini ve 
bizim bu siyaset içinde takip 

ettiğimiz hareketi izah etmiştir. 

toplantıda Tokyo büyilk elçisile Kabinenin toplantısı 
Japon hariciye nazırı arasında 
yapılan müllkata dair diln ak
ıam gt-len raporu tetkik etmif

saat ıürmliştür. 
iki ıında devlet memurları aylılda

rm'tn tevhit ve teadülüae ait 

Fakat yeni Mısır nedir ? Ha0 

ritaya bakılınca Afrika kıtası

ıuo şimclişarkisini itgal eden 
bir memleket olduğu görülür. 
C 0 5nfy kitaplarına bakılınca 

tir. 

Ba,vekil Çem bcrlayn öğleden 
sonra avarn kam3rasında U:ı;, k 

Şark vaziyeti hakkında yeni 
beyanatta bulunacaktır. a.a. 

kanun layihasının müzakeresine 
devam etmiştir. 

Hariciye nazırı Lort Halifıkı 
ta Japon büyük elçisiyle yaptı
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ce şarkta şu miktar nü.fusu .0 • 

lan bir mtmleket diye hır tarıfe 
tesadüf edilir. Fakat Mısırın 
dlinya muvazenesi içindeki ik
tisadi ve siyasi ehemmiyeti bu 
tarifle anlatılmıt olmaz. Evet 
Afrikanın ıimalişarkiainde ekile 
bilen arazisi dönümle &lçülen 
bir memleketle esrarengiz bir 
nehir. Fakat bu bir avuç .top· 
rakla bir nehir eski ve yenı za· 
man fatihlerini daima kendine 
doğru çekmittir. Neden 1 Çiln· 
kü Mısır strateji bakımından 
son derece ehemmiyetli bir 
mevkide bulunuyor. Napolyon 

lngiltereyi mağl~p ., etme~ 

-ıı:~ -

Kabinesi müzake-
1 

releri tetkik ~diyor ı 
__......- \ 

Londra 21 _ ioıiliz kabinesi i 

Moskova milzakerelerinin bu glln· 
kü safhasını tetkik etmiştir. 

Tas ajansı, bazı alman gaze· 
teleri 20 tarihli nüshalarında 
İngiltere ve Fransa ile yapılan 
müzakerelerde Sovyetlerin uzak 
şarktaki hudutlarının da garan. 
ti edilmesini istediği ve bu yüz 
den müzakerelerin akim kaldı -
v hakkındaki neşriyatlarının 
gı b'l 
asıl ve eıastan ari olduğunu ' · 
dirmektedir. a a 

Japon 
Hükumeti vaziye

tini bildirmiyor 
Londra 21 - Salahiyettar 

bir menbadan verilen habere 

göre: 
IPgiliz Büyllk elçi.sinin J~pon 

hariciye oazıriyle görOşmesı va· 
ziyette bir değişiklik vücude 

getirmemiştir· 
Japon hüküm~ti v.aziyetini 

bildirmemiş ve Tıyen çın mes~-

1 .0 •1 mevzii olarak kabul edıp 
esı . . 
etmediğini de söylememıştır. 
Yakında bir mülakat yapılacak· 
tır. Bıı mülakatta hariciye n~-

bu mülakatta hükOmetı
zırının 

Filosu Adanaya 
vardı -----

Adana 21 - Bu gün saat 
? ,40 da Kon yadan hareket eden 
Türk kuşu filosu saat 9,50 ,. de 
Adanaya ge1mit ve fevkalade 
meraıimle istikbal edilmiıtir. 

~ 

Hatay jandarma 
alayının ziyafeti 
Antakya 21 - Hatay jan

darma alayı adına jandarma 

komutan vekili yarbay Kemal 
harbiye çağlayanlarda bir ziya 
fet vermiştir, Ziyafette devlet 
reisi Tayfur Sökmen, ilbay 
Şükrü Kanatlı, Meclis reisi, 
Başvekil, baş konsolosumuz ~e
killer, mebuslar ve gazetecıler 
hazır b,ılunmoşlardır. 

Jandarma erle~i milli oyunlar 
oynamışlardır. Zıyafet pek ne· 
teli olmuıtur. a.a. 

-~-.:.._ 

Moskova müzake
releri hakkında 

Figaronun miitalaası 

için Mısırı eline geçırmege ça 
lıımıftı. Halbuki Mısır o zama.n 
osmanh imperatorluğuna aıt 
idi. O zamandan beri İngiltere. 
nin Mııır hakkındaki politikası 
şu olmuştur. Mısırda bakim 
olan otorite ile dost olmak; ya 
hut da bu memlekette otorite· 
yi kendi eline geçirmek. On 
dokuzuncu asrın baılangıçların· 
da lngiltere Napolyonu ~ıs1r
dan atmak için osmanlı ımpe· 
ratorluğu ile iş birliği yaptık· 
tan sonra k6lemenleri tutarak 
orada kendiıi yerleşmeğe ç~ · 
lıştı. Osmanlıların mukavcmetı
le karşılaştı. Bir müddet son.ra 
doğrudan doğruya donanmasıle 
Mısıra hücum etti. Bu defada 
memlekette bir kuvvet olarak 
beliren Mehmet Ali karşısına 
çaktı. Sonra osmanlı imperator· 
lujunun dostluğunu arıyarak 
Mısırdaki vaziyetten emin olmı. 
ya çaltılı. Mehmet Ali ile sul. 
tan Mahmut arasındaki mlica· 
delede ıultan Mahmudu tuttu. 

nin vaıiyetini izah etmesi mub-
ld. a a. teme ır. 

Paris 21 - Moskova miiza
kereleri hakkında Figaro gaze· 
teıi ıunlt&rı yazmaktadır. Bu 
müzakerelerin en bllylik hatası 
evelden illn edilmesi ve uzun 
mnddet açık olarak devam et
mesidir. Müzakereler ancak 
timdi d;pl'Jmaıı çerçcvtsi içinde 
devam etmektedir. a.a. 

... 
geçerek Bükreşe 

gitti --
İstanbul 21 - Romanya ha· 

riciye nazırı Bay Gafeoko Ati· 
nadan 16,30 da Daçya vapuru-

Bitaraflık kanunu 
muhakkak tadil 

edilecek 
- ...... 

. Vaşington 21 - Reisi cum· 
la buraya gt>lmiş ve fenere gı- b't fl k l bur Ruzvelt, meclisin ı ara ı 
derek patrig· i ziyaret etmiş ı· d n 

kanununda tadillt yapma a 
tanbulun ternaıaya değer yerle- · 

kongrenin tadil devresine gır 
rini gezdikten ıonra Romanyaya l • t' 

mek istemediğini söy emıı ı r. 
hareket etmiıtir · === a " . (' _ • 

DÖRT ŞEHiR 
• 

Atletizm müsabakaları cumartesı 
günü başlıyor 

- 1 Müsabakalara Cumartesi gü· 
Evvelce yapılacağını habe~ nü saat 17 de bir geçit resmi 

Verdigı" 'miz 4 ıehir araıındakı k 
ve bayrak törenile baı\anaca 

atletizm müsabakaları cumart~-
• - -

0
-g" leden sonra şchır ve bu merasimden soura mü-

~ g~u 1 ~ 
stadında başlayacaktır. sabakalar yapı aca ır. 

Bu hususta alakadarlardan müsabakaları yapılacak atla· 
öğrendiğimize göre l~~arta, De tizm hareketleri şunlardır: 

. l' Muala bölgelerının atlet- 100 metre 11llrat, 200 metre 
nıı ı, • h . . 800 
leri cuma giinü akşamı şe rımı- sürat, 400 metre slirat, 
ze gelmif bulunacaklardır. metn: mukavemet koıulariyle 
Muğla bölgesi bölgemize gön· 400 + 300 + 200 + 100 Is-

derdiği bir mektopla bu ~~ıa- veç bayrak ve 4 X 100 bayrak 
bakalar• işiraak ettirecegı on kofular, tek adım, 3 adım at-
dart sporcusunun iımini bildir- lama, yUıek atlama ve gülle, 
miıtir.• Diğt:'.r bölgelerden bu 

• t atma. 
busu:ıta hent\t bir iş'ar yapı • Bu mllıabakalar iki gnu de -
maD.l'f olm:lkla bera~1cr o bö\· b n 

tl ti vRm edecektir. Sabaınız u m ~ 
Kelerin de bu miktar a e e aabakalar için ıUnlcrcl n berı 
iotirik edecekleri Omit edilmek .. 

baıırlanmaktadır · 
t6dir. 
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RADYO .. -GAf ENKO'NUN ı ' Hayalın intikamı Ankar.::a_v_e __ A __ ti_na __ z_iy_aretleri 
, Ankarayı ziyareti btıtlin Avrupaya, yalnız ııkı Yazan: Naim Ôıel 

B. ~afen~:,ı;;~ Romen dostluk ve ittifakını değil,. fak at a~n~ 
-4- ve saglam l k 'ttifakın Balkanlar için en cmın garantıyı 

zamanda bu dost u ve ı . . 

- Nermin hanmı iyi bir te· 
davi altına almıtdık. Has· 
talık günden gllne uzaklaşıyor· 
du. Dün gece yarısı bir fenalık 
geçirmiş bana telefon ettiler:· 
Geldim.. Boğazından kan gelı
yordu. Kanın önUnü almak için 
ıa~tlerce uğraştık. Bütiin emek 
lerimiı: boşa çıktı. Doktor ıus· 
muf .. Ben akib~ti 6ğrenmiştim. 
Deli gibi odadan fırlıy~rak 
Nerminio yanına koşmak ııte· 
dim. Fakat masörler bırakma-
dılar .. 

Saatlerce ağladım. Fakat bu 
ağlamakta beyhude idi. E~e 
nasıl dönecektim. Zavallı gu· 
lilmıere ne cevap verecektim. 
Onu annesiz nasıl btıyüttcek, 
nasıl onu öliimünil ona ıöyliye· 
cektim .... 

Sustu, gazleri dolmuştu. B.u· 
lanık bakışlarını uzaklara çevır-

di. 
Dışarıda yağmur kesilmiş 

kimsecikler kalmamıştı. Behçet 
Tuna karanlıklarda bakışlarını 
bir hayale kaptırmış gibiydi. 
Bir iki dakika böyle geçti son· 

ra 
_ Ah dedi ben 'nasıl içmeye· 

yim. Her şeyi bununla unutu· 
yorum. Dolu duran kadehini 
bir hamlede boşalttı. Ve 

_ Eve boynum büktik d5n-
dOm dedi. Gillümıere anne· . . . 

- Evet dedi. Annem bir kaç 
gOn ıonra gelecek değilmi? 

- Evet yavrum hem sana 
ne cici oyuncaklar getirecek. 

- Oh baba. Bir daha gitmi 
yecek değilmi? artık hasta ol· 
mıyacak değilmi? baba ? 

- Hayı.r kızım bir daha has
ta olmıyacak 

Kendimi zor tutuyordum. İçim 
den coşmak bağıra bağıra hıç· 
kıra bıçk:ra ağlamak i!ltiyor
dum. Bir iki gün böyle geçti. 

Bir gece Gülümser nasılsa 
annesinin resimlerinden birini 
eline geçirmiş. Koşa koşa ya
nıma geldi. 

- Baba. Bak annem ne 'gü
zel kız değilmi? Onu o kadar 
özledim ki. Gelse yanakların
dan öpe öpe boynuna sarılaca
ğım. Oh babacığım annemi {is
tiyorum. 

Zavallı Gülnmser. Zavallı an
nesiz kızım. Bilmiyorduki anne-

si ona hasret gözlerini ebe
diyen kapamııtı . Özlüyor
dum. Gülümserin her gün an
nesini istemesi beni büsbütün 
bitiriyordu. 

Sustu. Artık oou diolemiye
cek bir bale gelmiştim. Belki 
biç durmadan beı saat içmiştik 
o benden daha fazla sarh~ştu. 

- Behçet dedim. Kalkalım. 
Haydi seni evine götüreyim. 

Hiç bir ıey söylemedi. Ka 
dehini tekrar doldurdu ve bo
şalttı. Tekrar. Tekrar doldurup 
boıalttt. İçki ·onun sıZ1larını bi
raz yatıştırıyordu. Kalkdık .. A
ğar ağır Beyoğluna doğru ini
yorduk •. Her ikimizde susmuş · 
duk.. Galatasaraya geldiğimiz 

zaman sordum. 
_ Behçet nerde oturuyor· 

sunuz 1 
Anlamamış gibi yiizüme bak· 

tı . Sonra. . 
- Tophane de ufak bir oda· 

da dedi. 
O tarafa saptık .. Yanm saat 

sonra Tophanenin dar karanlık 
bir sokağında viran bir evin Ö· 

nünde durduk. Onu bırakıp dö· 
mek i!ltiyordum. 

Vakit artık sabaha yakındı .• 
O bırakmak istemedi. 

_ Bu akşam seni bulduğu· 
ma çok memnunum gel biraz 
daha oturahm dedi. 

Onu kırmak istemedim. 

k'l ttivini de ispat etmıştır. 
teş ı e : k cteleri Ro· da hiç bir fark olmadığını anlat· 

Bütlln ~ .reş gazına Atina· maştır. B. Metaksasın Atinadaki 
manya harı~ı~e nazır eni ıü- sözleri ve B. Şükrü Saracoğlu· 
da yapılan ıyı kab~le g ;erek nun Ankaradaki sözleri Balkan 
tunlar tahsi~ etmekte l:;ının ve antahnın ıulh siyasetindeki ka• 
yunan hreslmk ı mta aa:Urleriodeki tiyet üzerinde hiç bir ffipbe 
gerek a ın ez 

. .. ahiyeti teba- bırakmamıştır. 
h~ssata~ samım~ m Anvcrsul gazetesi, ,. Atina 

ruz ettı~m~kt~~;;~ teati edilen miilikatı " başlığı altında n~ş-
R~lmı ~~~a ayfalarına koyan rettiği bir makalede di!or ~ı: . 

nutu arı ıy s . t n - Roman· Gafenkonun Atina zıyretı ıkı 
t ler unanıs a k' 

gaze e 'v kuvvetini ve iki millet arasındaki ıı1n ve es ı 
ya dostlug:~of'k devletin Bal· dostluk müoasebetlerile mUte-
dost ve Am e ı \hu lehinde nasip bir parlaklıkta olmuştur. 
kan ve vrupa su • h . .. 
f ı. ti · · kaydeylemektedir. Gazete, Yunanıstanın arıcı 
aa ıye erını . ö d · rek Ak· 

G t l len matbuatının ya- ıiyasetıni g ı en geçıre 
aze e er, e h . k' · hafazaıı· d ütunlar ta - denızde ı nızamın mu 

Keder, acı zaten onu tamamen 
yıprandırmıştı. Çökertm:tti. Ku· 
ru bir odaya çıktık .. Oturduk .. 
Ona Gülnmseri sordum. 

zılarına akayrdı~a s na matuf olarak lngiltere ve 
sis eyleme te ır. k 1 ki 

1 
t · diyor ki : Fransa ile olan arşı ı ı yar· 

Mo.mednt gBazeGe•;enkoya çok dım paktını ve Balkan antantı· 
Atına a · a t Ut ve 

1 d t hürler yapılmııtır. nın milsalemetperver eıan 

Acı acı gnldil. · Sonra 
_ O da dedi.. O da öldü .. 

Bir bahar gün6 yatağında anne 
anne diyerek gazlerini yumdu .. 
Bahar başlarken kalbim kederle 
dolmuştu. Ömrümün bir tek 
koncaıı da bi>ylece solmuştu •. 
Onu annesinin ölümünden sonra 

yaşatamadım. 
Bir çiçek güneşsiz olur mu? 
ZavaUı Behçet Tuna.. Artık 

o ömrünOn bütün yadarını. ba· 
barını birer birer öldürmiit o 
yalnız' bunların üzerinde bir kar 
, , - !L: ı • .,ı-·••• Hıckıra 
mıyordum. Hasas ruhlu temiz 
duygulu Behçet Tuna bütün 
hislerini kederle öldürmüştü .. 
Hıçkırıklarını kesti. Ve 

- Ağlamakta beyhude dedi. 
Duvarda duran kemanını eline 
aldı. Sakin sakin çalmıya baş
ladı. 

Annesinin ölOmü için beste
lediği ıarkıyı bitirdi. Sonra Ner
min için bestelediği acı bir şar
kıya başladı. Gözleri pencere
den dışarda dalgın dalgın bir 
yeri ıeyir ediyor gibiydi. Tel
lerden çıkan sesler sanki onun 
içinin duygularının feryadı, ses
lerin ahenginde bir ömrün bit
miyeo iztırabı vardı. Bu şarkıyı 
çalarken Behçet Tuna.. ince 
göz yaşlarını bir çok defalar 
olduğu gibi yüreğine sindiriyor
du. Birden bire şarkıyı kesti. 
Islak gözlerini bana çevirdi. 

can an eza l · t • 'lt'hakını 

\ 

R .. i aretlerin hemen alınan garanti er sıs emıne 1 1 

b:sm~~ ryi neticeleri çok ehem· tahlil etmekte ve mUtalaası?a 

1 
. ç trd' Bu sebepten dolayı, ıu suretle devam eylemektedır. 

mıye. ı. ır: tl 'n ıık sık ya· Bugiin Yunanistatı ve Roman· 
bu gıbı zıyare crı · · · 'd denle· 

1 b'lhassa şayanı tavıiye- ya diplomasısını ı are e 
P~ maB•• ~ tl efkarı umu- rin Atinadaki mülakatı, Yuna· 
dır u zıyare er, b k A devlet-

. · ü • de derhal tesirler nistanın üyli vrupa 
mı ye zerın k · t\' b f 

kt ve bu efkarın v\\cut terine karşı olan ıyaıJe t arı 
yapma a .. kn kıldığı gibi ve mü\1azene siyasetini, mütte· 
bultmasınyı o~=~ .:ünasebetlerde fiklerine karşı olan Balkan ti e. 
en ernas d d" .. R ya ile o an 

k lü umlu fikir teatilerine e sanü unu ve oman 
ço z • l kt d' samimi dostluk rabıtalarını tem· 
vesile teşkıl ey eme e ır. . . . 

Semnalut gazetesi diyor kı:.. hır etmektedır. 
Ankarada neşredilen reımı ı··Jniverıul, makalesini şu su-

- •• ,., - .... . •lü ... lüli."tCc:r•.ı ..... ,"''J"" u1ı1 .. •• 

antantı sulh siyasetine ve bu larınıo görüşmeleri Balkan an-
siyasetin istiklil ve birliğine tantının ananevi hatlarının çer· 
müıterek bağlılıklar. Atinada da çevesi içinde bir istitare mahi· 
aynen miişahede olunacaktır. yetindedir. 

Neamul Romaoesc gazetesi "Romanya gazetesi de" Ati-
diyor ki: nadan aldığı uzun bir röportaj-

B. Gafenkonuo Ankarayı zi- da bu günkil vaziyt:t dahilinde 
yareti, blltün Avrupayı yalnız balkan antantı memleketleri 
sıkı ve sağlam Türk - Romen için tesanüt ve dışarıdan ken-
dostluk ve ittifakını değil, fa- dilerine karşı bir taarruz halin-
kat ayni zamanda bu dostluk de karşılıklı yardım ihtiyacım 
ve ittifakın Balkanlar için en kaydettikten sonra diyerki : 
emin garantiyi teıkil eylediğini Gafenkonun nutkundan ve 
göstermiıtir. Atinadaki tezahür· Ankara ve Atina tebliğlerinden 
ler de, Türkiye, Romanya ve Yu- çıkan netice, heyeti umumiyesi 
nanistan noktayı nazarları arasın- itibariyle balkan antanbnm ve 

evvel Tophanedeki evine doğru 
götürüyordum. Zayıf boynunun 
çekemediği başı yine hırlayan 
göğsüne düşmüştü. Yalnız al· 
koldan yarık yarık olan kalın 
dudaklarında bir mırıltı vardı. 

- Ben artık yaşamıyorum Ka
mil. Duygularım öldü hislerim . 
parçalandı. Buğazımdan sesler 
acılarım için çıkmıyor yalnız ke
manımın tellerinden feryad ede
biliyorum. O da ölsün.. lstiyo
rumki o da oular gibi ı~ssun. 
Artık tahammülüm kalmadı. 

Bu mırıltı bir sene evvel viran 
evinde sabaha karşı çaldığı ka
rısı için bestelediği şarkının son 

kısmı idi. Tophaneye sapan yo
lun başına gelmiştik. Birdenbire 
\1Ucudu ağırlaştı . Soluğu sıklaş
tı. Vücudunu kollarım çekemez 
oldu. Kaldırımın üstüne bırak
tım. Arka üstü soğuk taılara 
uzandı. Gözlerinin feri iyiden 
iyiye kaçmıştı. Kalın dudakla
rında yine aynı mırıltı vardı. 
Gecenin sessizliği içinde bu mı
rıltı sanki feryat oluyordu. Bir 
iki defa onu kaldırmak için uğ· 
raşdım. Fakat beyhude idi. Göz
lerini biran açdı. Kapadı. Sonra 
dudakları gerildi. Ve acı bir 
feryad çıktı. 

hususiyle Romanyanıo Bulgaris
tan ve Macaristan ile her türlü 
yaklaşma hareketini ve samimi 
iş beraberliğini kabul ve müda
faa ettiL leridir. Romanya tıp
kı antaotıo diğer memleketleri 
gibi, bu yaklaşma ve teşriki 

mesainin tehakkukunu görmek· 
le bahtiyar olacaktır. Şu şartla 
ki alakadar tarafların bak, men 
faat hakimiyet ve bfttünlüğüne 
karşılıklı ve mutlak surette ri
ayet edilmelidir. Bazı devletler 
ve onl;uın dış politikasını idare 
edenler meseleyi hakiki mahi
yetile anlamıyarak, yalnız en 
küçük münakaıaya mevzu ol· 
makla kalmayıp mevzuubıbiı 
devletlerin menfaatlerine de 
uygun olmıyan manevralara te · 
vessnl etmektedirler. Romanya 
ve diğer balkan antantı devlet
leri bu zeminde her türlü gü· 
rüşmeyi kati olarak reddet~ 
mektedirler. 

Pencereyi açtı. Elindeki kemanı 
bir hınçla fırlattı. Keman taşlar 
üzerine düıtilğü zaman acı bir 
sesle feryad etmişdi. 

« 
Evet bu tıraşı uzun, gözlerinin 

feri kaçık, yanak kemiklerinin 
etl~ri berelenmiı çehre Behçet 
Tunanın idi. Onu bir sene son· 
ra bu akıam soğuk taıların ü
zcı inde çamurlarla koyun ko· 
yuua yatJrken bulmuıtum. Ar
tık caddeye çıkmıştık. Bir ıene· 

- Ah o da öldU ... 
-SON -

Ekalliyetler meaeleıine gelin
ce, Romanyanın bu buıuıtaki 
battı hareketi metruiyet, . h•k· 

PERŞENBE 22/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kc•. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program 
12.35 Türk mllziği. 

1 _ Salim bey - Hicaz pef • 

revi.I 
2 - Şevki bey • Hicaz şarkı 

- Demem cana beni yad et. 
3 - Refik F ersan • Hicaz 

şarkı - Ey benim gonca gülüm. 
4 - Bedriye - Hicaz şarkı -

Mümteziç aşkınla. 
5 _ Bedriye . Ut takıimi. 
6 _ Bedriyd • Muhayyer ıar .. 

kı - Niçin mahzun bakarsın. 
7 - Bedriye - Muhayyer ıaz 

semaisi. 
13.00 Memleket saat ayar~, 

ajanı ve meteoroloji haberlerı. 
13.15.14 Mnzik (Karışık prog-

ram· Pl.) 
18.00 Program. 
19.05 Müzik ( Kabare • Pl. ) 
19.15 Türk mfiziği ( lnce ••Z 

faslı). 
20.00 Memleket saat aya~, 

ajans ve meteoroloji haberlerı. 
2o 15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk müziği. 
ı - Suzinak' peırevi. 
2 - Rahmi . bey • Suzinak 

şarkı • Bir sihri tarap. . 
3 - Udi Cemil - Hıcazkir 

şarkı - Layıkmı aana. 
4 - Udi Zeki - Uşak şarkı • 

Bir glln geleceksin diye. 
0 ,. 1 _ _ •: 1-tt\ • .-v11t en•\ ... 

gilzel gözlerle. 
6 - Lem'i - Hftseyni ıarkı • 

Kimin mecburu hüsnü anııın. 
7 - Lem'i • Karc1gar şarkı· 

Çeımanı o mehveşin eladır, 
8 - Rakım • Kürdili şarkı -

Demedim hiç ona kimsio. 
9 - Osman Nihat - Kürdili 

şarkı - Kaç yıl yüreğim. 

10 - Osman Nihat - Halk 
türkilsü - Ekin ektim çöllere. 

21.00 Konuşma ( Ziraat saati) 
21.15 Müzik (Senfonik plik

lar.) 
21 45 Konuıma. 
22.00 Müzik ( kllçük orkestra· 

Şef : Necip Aşkın ) 
1 - Mendelssobo - V Pnedik 

gondol şarkısı • ilkbahar şar
kısı. 

2 - Micheli - Gece puseleri 
3 - Puccini - Toska opera· 

sında potpuri. 

4 - Luigini • Mısır baleti. 
5 - Emil Waldteufel • iki 

kere iki vals. 

6 - Drusselmans - Felemenk 
süiti No. 3 ( karlı manzara ) 

23.00 Son ajanı haberleri, 
ziraat esham tahvilat, kambiyo 
- nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband - Pi.) 
23.55 24 Yarınki program. 

kaniyet ve m9ntık esaslarına 
dayanmaktadır ve Romanya bu 
esasları milli mevcudiyetin yük-

sek menfaatlerine uyıun bir 
surette tatbik ve inkiıaf ettir
mek istiyor. Bu meselede de, 
ne Romanya, ne de diğer bir 
antant devleti her banıi bir 
ıekilde olursa olsun dıtardan 
bir adldabaleyi ve tebdidl ka · 
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BISMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 

Tabutun kapağı kapandı, 
fakat içindeki ölmedi 

Çekoslavakya 

Mısır 
Battarah t lacl ıayfada 

Bundan sonra da gerek Mısıra 
ve gerek boğazlara hakim olan 
osmanlı imperatorluğu ile İngil
tere arasındaki dostluk devam 
etti. Fakat burada izahı pek 
uzun sllren amiller altında in· 
ıiliz diplomaıiıi Berlin muahe· 
desinden sonra imperatorluğa 
karıı mülki tam'lmlık siyasetini 
değiştirince, İngiltere Mt1ırı 
eline geçir~eğe lüzum g&rdü. 
Ve 1882 senesinde işgal etti. 
Hukuki e!lasa dayanmıyan bu 
fili iığal 1914 senesine kadar 
devam etmiştir. 1914 seneMinde 
İngiltere Mısır üzerinde himaye 
ilin etti. Harpten sonra 1922 
senesinde de Mısıra dört şartla 
bağlı olarak istiklal verdi. 

--:ı:: c:: ~ ===:x.. -.:=~ 

Ya.san: }ameıi Vlgcliffe Heatllam 

Tercelfte eden: M. Nedim Müren 
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Liberal bir kabinenin, ltalyan 
lrzularına, yerini almıı olduğu 
~tıbafazaklr bir kabineden da-

l çok alika duyacağı dilşü· 
lllUebilirdi. Fakrt, kavurun bir 
~~ddet sonra keıfetmit oldu· 
&Q gibi vaziyet böyle olmadı. 
t Plombiere'e yaptığı ziyaret-
eıı sonra Kavur, iki gün kal
llıak llzere, Baden Badene ko,
tu •e orada Pıusya prensi ile 
0 Zaman henilz nezarette bulu
llııı Mantecffe ve bir takım 
~l111an devlet adamlarına müll· 
hl oldu. Bismark, bir evelki 
b •fta içinde Baden Badende 
ulunmuı ve ancak bir iki iÜn 

Gııce avdet etmiıti. Kavurun o
~•da kaldığı iki gün zarfında 

rankfortta ki vazifeleriyle meş· 
ruı olmuştu. 

1 
Ba yilzden bu iki büyilk dev· 

et adamı hiç bir zaman buluı
lll•ınıılardır. Kavur, ziyaretten 
~ııra' La Marmoraya kendisine 
•rıı prensle diğer Pruı-

~alıların gastermiı oldukları 
lllkadan çok memnun kaldığını 
~azmıttır. Onun g&rütüne ı&re 

rusya ltalyan emellerine mu
t•lefet etmiyecekti. Maamafib 
lııunuevelde kabine değiıtik· 

te11 •oara Frankforttaki ltalyan 
lefirlne yeni hariciye nazın 
Scbleinitzin kullandığı liaanın 
lelefine nazaran daha az dos-
tane oldugunu yazıyor. Kabine 
~vuıturyaya karşı Manteuffel 

•binesi kadar duşman değil· 
di. Alman fikirleri bir yakınlık 
tevlit etmitti. 

" Onların zahiri liberal tema· 
rilllerioe itimat etmiyorum. Mnm 

8~ndür ki arkadaşınız bay Voa 
ısnıark bizi daha sıkı himaye 

tta· ın, fakat o Frankfortta bı-
takıtsa bile eski kabine emrin· 
deyken yaptıiı gibi nlifuzunu 
Çok kullanamıyacaktır.,, 

Kavurun görÜfÜ kendisini al
datmadı. ltalyan meıleıi halı 
hazırda, Avuıturyaya karşı olan 
tılri ıevgiyi tekrar uyandırmıştı. 
Garüliiyordu ki Avusturya bu
Rliıı Fransanın hiç hir şeyden 
Çelrinmiyen tasalluluna kartı 
Alınan milliyetinin himiliğini 
t•Pınaktaydı. Bu milli duyguya 
ıynıet vermeksizin, İtalyanları 

b~ıııaye etmeyi istiyen Bismarck 
ltbi bir kaç adam vardı. Açık· 
ca Napolyonla birleımek, neti
ce itibariyle ayni milletten dost 
Prense kartı tecrllbe edilmemiş 

buı etmiyecektir. 
b 'f •zısını, iki memleketin kati 
•rıı arzusunu ve karşılıklı mu

•ııaelede mDsavilik ıartiyle kom· 
hlaruıa da açık bulunan hali
;;ııe ve ııkı iıberaberliğinio 
•nıe ve iakiıafı hakkındaki 

arzularını tebar6z ettirmek su· 
'etiyle bitiren ıazete: 

" 1 

bir hücum, sadece büyük Fre· 
derick çapında bir adamın ya· 
pabileceği bir harekettir. Ne 
olursa olsun Avusturya bir Al
man devleti idi. ltalyadaki 
Avusturya eyaletleri imparato
ra, Polonya eyaletlerinin Prus· 
yaya verildiği şekilde teslim 
olunmuştu. Avusturya, Fransa 
ile birleşerek müttehit bir po· 
lonya kurmak maksadiyle şarki 
Prusya ile Pozeni ayırmaya te· 
şebbOş etse koparılacak yayga 
ranın huyiiklüğünü tahayyül 
edebiliriz. Bu itibarla Prusyanın 
şuanda Fransız-İtalyan ittifakı
na iltihakı veya diplomatik yar
dımda bulunması ayni neviden 
bir hareket olacaktı. Bu tarih
lerde Biımarck nazır olsaydı 
onun bile bu siyaseti takip et
rnesi pek ihtimal dahilinde de· 
ğildi. 

Umumiyet itibariyle Prusya 
hllkumeti doğru hareket etmiş· 
Harp yaklaştıkça Naip prens 
Prusya ordusunu hazırladı, bü
tOn orda seferber edildi, ve 
A•uıtarya imparatornna, ıilih· 
b bitaraflıiını ve ltalyada A
yusturya kikimiyeti Ozerinde 
garantisini teklif etti. 

Buna mukabil kendisi Atman 
diyetinin bnttın ,. kuvyetleri lize
rinde kumanda hakkını almak 
istiyordu. Avusturya bu tartları 
kabul ettiği takdirde ya har
bin ilnllne geçilmiş olacak ve· 
yahut da Prusya kıralı emrinde 
toplanacak olan biitlln kuvveti 
Ren üzerinde Fransaya taarruz 
edecekti. 

- Sonu var -

ilin 
Karacasu Belediye 

Reisliğinden 
Belediyemizin 939 mali yılı 

bir senelik tenvirat ihtiyacı 

olarak tesbit edilen 150 teneke 
petrol 20 giin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Karacasuda Belediye Gazba· 
nesine sağlam teslim STEAUA 

ROMANO markalı petrolun is
tihlik resmi de müşteriye ait 

olmak Ozere 150 tenekesi için 
tahmin olunan 405 lira bedel 
üzerinden 30 lira 38 kuruı te· 
minat akçesi verilmek şartlarile 

ihalesi 7 /7 /939 tarihine mllsa• 
dif cuma glinli saat 16 da 
Belediye enclimeni huzurunda 
icra kılınacağı illn olunur. 

57 22 27 4 6 

f .... - Abone ıeraiti ........ 1 
1 Yallıia h'P' yer için 6 lira. İ 
i Altı aylıtı 3 liradır. : 
ı idare yeri: Aydındı C. H. ~ 

'f ıte, Türkiye, Yunanistan, 
l u~oılavya ve Romanyanın mü· 

1 
lkı olduiılan birlikte yürüdük 
•ri Hmin budr ,, diyor. 

İ P. Buımnt. l 
i ıaaeteye ait yazılar içl11 ! 
} yası itleri nıüdiirlOt6ne, tlin• i 
i lar için idare aıüdürUltGne i 
i "GÜracıa&t edllmelldlr. ! ..... , ........................................... . 

Tabutun kapağa Çekoslovak· 
yanın (lzerine kapanmıştır. Fa· 
kat tabutun içindeki henüz öl· 
memiıtir. Zahiren Alman tabak· 
kümll altında boyun eğmiş gö
rünen çek milleti, tara19ut ve 
tazyik altında kendini bırak
mıyor. 

Ekseriya mukavemeti gizli, 
maıkeli ve kanun dışı. Fakat 
sık sık bu mukavemet, meseli 
matbuatta olduğu gibi aşikar 
surette tezahür etmektedir. Bir 
kaç gün evel, protektorada ya· 
ııyan almanların başlıca organı 
" Der Neue Tag ,, bazı çekle
rin, yani' hepsinin be•lediii ü
mitlere hücum ederek çek mil· 
letinin bundan böyle ne tedafüi, 
ne tecavü:d hiçbir rol oynıya
mayacağını söylilyor ve kendile· 
rine tamamiyle işleri ve ailele· 
leriylem~eıgul olmalarını tavsiye 
ediyordu. 

lıte çek gazetelerinin cevap-

ları : 
"Norodni Listy ,, "Almanlarla 

yaptığımız erke~çe milcad leler 
de aldığımız yaraların izlerini 
saklamamız• lüzum yoktur. 
Prağda Mozart veya W ağnerl 
veya Berlinde Dvorak ve Sme · 
tanayı dinl~mekten yüzftmüz 
kızarmaz. Yakınlığımız tabii su
rette kavgalar doğuracaktı. 
Fakat hakikaten bOyllk bir mil 
let bir diğerini sefil bir hayata 
sOrüklemez. na11l ki kendisinin 
de b5yle bir akibete sürüklen· 
meıine tahammül etmez." 

"Narodni Prace" "Bizden is· 
tenilen şeyin manası milliyeti
mizden vaz geçmemiz, ikinci 
veya Oçüncü sınıf bir millet 
haline gelmemizdir. Alman ta· 
lepleri Şansöliye Hitlerin vaid · 
leriae ve B. Neurathın beyana· 
tana tekabul etmiyor ve bizim 
milli mevcudiyetimizle kabili 
telif değildir. Çek milleti çalış
kan ve gayretlidir, fakat mede · 
ni baklarma sahip olmak ister.,, 

"Venkov" "Biz inatçı ve va
tanına ıatmaz bir sadakatle 
bağla bir milletiz. Bizi milliye· 
timizden uzaklatbracak veya 
milli haklarımıza lakayt bırak· 
tıracak hiç bir kuvvet yoktur. 
Ferdiyetimize borçlu olan hür· 
metin gösterilmesini istiyoruz; 
Führerin vidi yerine getirilme
lidir; kimse ona itaatsizlik ede· 

mez." 
" Lidove Niviny ,, : " Buglin· 

lerde ya hayata, ya emperyali, 
ya bilmem ne, fakat daima sa· 

hadan bahsediyor, fakat unut· 
mamalıdır ki Bohemya ve Mo
ravya sadece bir sahadan iba
ret değildir, burası aynı zaman
da bir milletin vatanıdır. Biz 
bir sabanın sakinleri değiliz, bir 

milletiz." 

Osten - Şarki alman birliği " 
nin içtimaında reisi Dr. Stratil • 
Saner, ıunu ilave etmiştir : 

" Brno, kuruluşundanberi da
ima bir alman ıebri olagelmiş· 
tir. Bu şehrin, şimdi Almanya 
içinde alman olmaması mantık
sızlığın son haddi olur. Öte ta
rafta başka türlü düşünenler 
varsa, yanıliyorlar. " 

Fakat aldanan asıl çele olmı· 
yan Dr. Stratildir. 1910 da bile 
Avusturya • Macar istatistikle· 
rioe glSre, şehrin banliyösiyle 
birlikte yüzde 54 lük bir çek 
ekseriyeti vardı; iç ıehir, gave
si almanlara adedi bir üstünlük 
Yermek olan sun'i bir icattı. 

itte bu mesele hakkında ga
zetelerden bazılanoın miltalea 
ları : 

"Vekov,,: "Brno, bugünkü va· 
ziyette en nazik bir noktadır, 
Brno, Çek milletine hllrmet e
dildiğini ispat için yegane fır· 
ıattır. Brnonun bir Alman ıch· 
ri olduğu söylenemez, burası, 
en bilvük Alman azlığına sahip 
bir çt:k şehridir. ,, 

"Narodni Li,ty.,: "Biz Çekler 
muhtar idar~miz\n me!ıuliyetini 

taşm7., fakat ,u 4artlarla ki 
kendimiz serbestçe idare etme· 
mize kgnşılmasın. Her şevden 
evvel Çek unsurunun belediye· 
lerde niıbi olarak temsil edil· 
mesi mühimdir. ,, 

"Lidove Usty,,: iki milletin 
itbirliği için, her ıeyden evvel, 
15 mart fevkalide bldiseleriyle 
yaratılmış olan mahalli idarenin 
bugftnkli vaziyeti değişmelidir.,, 

GörOldiiğü gibi, silahların
dan tecrit edildiği halde, bile 
Çek mlileti mücadelede devam 
ediyor. "Hamiler.. se bir ideale 
karşı en kuvvetli ordunun bile 
bir şey yapamıyacağını ihsas 
için her fHattan istifade ~diyor. 

Aydın vilayetdaimi 
encümeııinden 

Karahayıt ve Dere ve Yeni 
köy mendrcs geçidinde kull&.· 
nılmak tızore yeni bir kayık 
yaptırılacaktır. Kayık mevcut 
ıerait ve resim vaziyetinde ya· 
pılacaktar. 

Keşif bedeli 602 lira 79 ku
ruıtur. Taliplerin yüzde 8,S te· 
minat akçelerile 29/6/939 tarih
li per,embe ğünil saat 15 de 
de daimi encümene, fazla ma-
lumat almak istiyenlerin her 
giln vilayet daimi encilmen ka· 
lemine müracaatları ilin olunur. 

33 13 17 22 27 

Aydın 3 7. Alay Sa. 
Al. Komisyonundan : 

1 - Aydın birliğioin ihtiyacı 
için alınacak (66000) kilo kuru 
ot yedi temmuz 939 cuma günü 
ıaat (15) de alay satın alma 
komisyonunda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Moravya ıehirlerinde dU me· 
seleıi ayrı bir münakaşa mev· 
zuudur. Şehirlerde çek ekseri· 
yeti kuvvetlidir : Bronda yüzde 
77, Moravıka Ostrava~a yilzde 
74, Jiblavada yUzde 65. Fakat 
idare almanların elindedir. Bil· 
ba11a lBrnoaun vaziyeti karak
teriıtiktir. 0 Bunda Deutscber . • 

2 - Tahmin bedeli (2310) li· 
radır. İlk teminatı (173) lira 25 
kuraıtur. 

3 - Şaı t 4 a mesi her glin ko· 
mi~yonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesi· 
kaları ile birlikte belli saatta 
komisyona gelmeleri illo olunur. 

22 27 1 6 (55) 

Bu dört şart üzerinde oa beş 
sene kadar anlaşmak mümkün 
olmadı. Nihayet ltalyanın Ha· 
beşi!'-tanı işgali üzerinedir ki Mı· 
sır İngiltere ile anlaŞabildi. Mı
sırı lngiltere ile anla,mıya taz· 
yik eden sebebe şöyle ima ile 
dahi olsa dokunduktan ıonra 
Mısırın beynl"lmilel muvazenede• 
ki ehemmiyeti aydınlanmıı ve 
aynı zamanda Mısırla aramı:ı· 
daki yeni bağların ş\lmulil de 
anlaşılmış oluyor. IFilhakika bu 
bağlar, siyasi mukadderatımızın 
birletmiş bulunduğu asırlar zar-
f andaki ra\>1talar kadar sağlam· 
dır. Türkiye halkı kardeı Mııı· ' 
rın mukadderatına kartı daima 
en yakın alika g&stermittir. 
Mısır, Faruk gibi genç, dinç ve 
çok sevilen bir hükllmdarın ida
resi altında şüphesiz, parlak 
ve mesut istikbale namzet olan 
bir memtekettir. Muhterem mi· 
safirimizin şahsında bu kardeı 
milleti selimlarıı. 

A. Ş. Esmer 

Ay"dın Vakıflar Mil
dürlilğünden : 

Aydının Hasan efendi mahal
lesinde (Emin zade bacı Hasan) 
vakfından lGazi bol varında 11 
inci sokakta 336 ada 66 pafta 
10 parsel numaralı 180,50 met· 
re murabbaı hane arsasının mül
kiyeti açık artırma suretile sa· 
tılacaktır. ihalesi 28/6/939 çar
tamba günil saat 10 da Aydın 
Vakıflar idaresinde yapılacak
tır. ihale bedeli peşindir beher 
metre murabbaının muhammen 
bedeli bir liradır. Talipler yllz
ae 7 buçuk pey akçesile yevmi 
mezkurda Vakıflar idaresine 
mliracaatları. 

18 22 24 27 (50) 

Aydın vilayet daimi 
encümeninden 
Aydın memleket hastahanesi· 

nin liburatuvar ve eczahasinin 
939 mali yılı 4300 lira muham · 
men bedelli tıbbi eczası 29/6/ 
939 tarihli perfembe gllnii saat 
15 de ihale edilmek üzere ek
ıiltmeye çıkarılmııtır. 

Alınacak eczaların müfredatı 
İstanbul, lzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet müdilrlilk-
lerile Aydın vilAyet encllmen 
kaleminde mevcut olup eksilt· 
meye talip olanların buralara 
müracaat ederek ıartnameyi 
ve eczanın cinslerini tesbit ede
bilirler. 

Bilumum masraf mnıteriye 
ait ve muvakkat teminat akça· 
ıı 322,S liradır. 
32 13 17 22 27 
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Aydın Vilayeti Dai

mi Encümeninden : 
1 - Aydın- Muğla yolunun 

St+ S07-SS=t=927 kilometreleri 
araıında 16906 lira 50 kurut 
keşif edelli adi kaldırım ioıaa· 
h ekıiltmeye konulmuıtur . 

Yapılacak it 4420 m adi kal· 
dırım 

2 - Bu ite aid evrak ıun· 
lardır 

A - Taı ve kum ocakları 
grafiti 

B - Hülasai keşif 
C - Hususi fenni şartname 
D - Eksiltme ıartnameıi 
E - Bayındırlık işleri ge· 

nel ıartnamesi 

F - Tesviyei tilrabiye şoıe 
ve kaj'ir inıaate aid fenni ıart· 
name 

G - Mukavele projesi 
lıteyenler bu evrakı Aydın 

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

binde Pazartesi günü saat 15 
de viliyet encümeninde yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir • 

S - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1268 liralık mu· 
•akkat teminat vermesi ve Ay
dın villyetinden bu iş için alın· 
mıı ehliyet veaikası ve ticaret 
odaıı vesikaaı bulunması lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukar· 
da Oçüncll maddede yazılı saat· 
tan bir saat evveline kadar vi· 
llyet encOmenine getirilerek en
cümen reisliğine makbuz muka-
bilinde verilecektir. Posta ile 
g6nderilecek mektupların niha
yet 6çllncli maddede yazılı sa
ata kadar gelmiı olması ve dıı 
z:arfın milhür mumu ile iyice ka· 
patılmıı olmaıı laz:ımdır. Pos· 
tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

11, 15, 22 29 (28) 
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Gazete Kitap Evi • 
• Bu Hafta Çıkan Kitaplar ' • 

t Kitabın adı Yazan Fiyatı • 

i AJkı memnu Halit Ziya Uşaklıgil 125 D 
• Syleveatre Bonnarın cürmü Anatole France 75 • 
41 Amok Stefan Sweig 25 a 
4 insanlar ilemi Faik Sabri 150 • 
411 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 a 

Genç kızlara e• işleri lıkender Fahrddia 30 • 
Çocuk tiirleri ,, ,, 30 • 
Çocuklara küçllk biklyeler ,, ., 30 it 
Sokak çocuktan ,, ,, 30 

G Bahar hikayeleri Kenan Hultlıi 25 • 
Seı mecmuası No 1 10 1 
Türkliik mecmuası No 3 30 
Yvcel mecmuaıı No 52 15 

Bu kitaplan Aydında Sflleyman Gezer • Osman Seıghıer 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taahJ 
lın•uı randerilir. 
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ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi tectit edilmiı olarak 

tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Basımevi 
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6 Ay 
Vade ile elbise 

1 (3 Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
: terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
'ı Terzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em-e aalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan
' fi mıza elbiıe yapılmaktadır. 

En muteni biçki dikitle ve en özeniıli provalarla müı· 
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
41 Memurlarımızın bu fıraattan istifadeye koıacaklarını 

lmtlyu nhlbl •• Um\lm1 Nqrlyat 
MGdGrG ı Etem Meadreı 

Ba11ldıj1 yer 
C H P Ba•ımeYi 

f 41 umanm. 

l 
• K ı.dın ve erkek terzihanesi 
41 Muzaffer Eraydın 
Gm Demiryolu caddesi: Aydın • ... •. ..... . •. ., .. 

, =; - , 

3 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 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

---

•ms:m• .~ _, 
HALKEVI 

" 

Sağlık 

J - 4 

' - 5 

2 - J 
3 - 4 

4 - s 

s - ' 

4 - s 

Operat6r Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatahldarı mutahau111) 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&zaçaD 

\ GIJz baıtahklan mutaha111ıll 

Doktor Mnbıin 
(iç h&1tahkları mutahauı.ı) 

Doktor ŞeYket Kırbq 
<intani ha1talıklar mutaha11ıtı) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadıo haatahklan mutaha11ııı) 

Doktor Nafiz Y azraa 
Doktor Halli Gaıaydıa 

~ •• 
Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, 
cerrahi kadın hastalıkları ve \'ontken :.servisleri ikmal 
açılmıı. Hasta kabulü.ne başlamıştır. 

Yurtda birinci ıınıf mntahaHıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontkeo muayeneleri yapılmakt• 
ve tedavileri fenuin son kabul ettiği tıbbi esaslar va elerkaid 
dairesinde takip edilmek tetir. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlar• 

hazırlanmışhr 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. 

BASIMEVI 
Belediyelerimiz için Satı 
formül 'üzerine 939 yılı 
bütçeleri hazırladığını 
sayın müşterilerine ar
zeyler. 


