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F. R. ATAY 
Memleket havasında hiç şüp

hesiz derin bir huzur var. Hu
zuru yalnn: maddi rahathk te• 
mln etmez: halk manen de müs~ 
terih olmak lazımdır. 6 ıncı Ka
mutay seçiminin nihayet buldu· 
ğu bu günlerde, bir metod, tec· 
rQbe ve say adamı olduğu kadar, 
dürüstlügü ve fazileti ile tanın· 
mış olan muhterem dokor Refik 
Saydamın reisliği altındaki hü
kümetin bu husustaki şerefli 
hiHesini ayırmak lazımdır. 

Memleketin neler istediğini bi
liyoruz: nizam istikrarı koru
mak, her t :irlü kalkınma faali· 
yetlerine devam etmek, kanunu 
hikim kılmak! Doktor Refik 
Saydam, Milli Şefin, bu üç ana 
emniyete halel vermemek husu· 
sondaki sarsılmaz kararını, ge
rek icra, gerek parti vazif ele
rinde titiz bir itina ile takip 
etmiştir. 

Doktor Refik Saydam hüku
meti, seçimle, kendisinden bek
lediğimiz yeni faaliyetler ve 
realizasyonler devrinin en ehem
miyetli hazırlığını Sitirmiı olu
yor. Bundan sonra, milli itimadın 
tam tecellisi olan yeni kamuta
yın emekbirliğine ve takdirine 
iıtinat ederek, bütün gayretle
rini imar ve refah eserini inki
.şaf ettirmeğe hasredecektir. 

Esaslı işlerimizi başarmak 
için basiret ve isabet kadar, 
büyük bir sürate de ihtiyacımız 
olduğuna şüphesi yoktur. Bir 
taraftan medeni bir devlet o
larak cihazlanmak, sanayi ha
reketimizi tamamlamak, diğer 
taraftan sanayiimizin ham mad
desini veren ve pazarını teşkil 
eden türk köyünün kalkınma da
vasını tanzim etmek, ve ancak 
onlara istinat edecek ve tak•ti 
onlarla artacak olan milli müda
faamızı, Cumhuriyet Türkiyesinin 
tam ve kati emniyetine kifi 
bir dereceye çıkarmak değiş
mez programımız olarak kal
maktadır. 

Zirai memleketleri fakir ve 
geri şartlan içinde senayi ale-
ın · . ' ının harçgüzarları olarak bı-
rakınak temayülü, henüz buh · 
~:n Çareleri arasında ileri sürü
b: durmaktadır. Bazı şartlar, 

zık ıncmleketleri ne yaptılarsa 
0 adarla k 1 v A 

edecek ib· .? maga mahkum 
başka f ı &orlinüyor. Bundan 

f d 
a vaı, istiklallerini asla 

e a etı:neınek k 
·ıı tl . ararında olan 

mk ı de. ~rı.nb, bu hususta ancak 
en ı ıstı sal ve sa . k 

. nayı udret-
lerıne dayanabileceld . . .. 
t . M·· erını gos-
erıyor. ustakil milletl b· 

t k .bt• er, ır 
a ım esas ı ıyaçlarda tabilik~ 

ten süratle kurtulmak zaru 
tin dedirler. re-

A Maddi manevi her türlQ im
kaalar, Türkiyemiı için m6sait-

Milli Şef, açılış gü
n Ü mühim bir nu

tuk söyliyecek 
Ankara 28 - Büyük Millet 

Meclisi Parti Gurubunn bu pa· 
zar günii saat 15 te Meclis bi
nasında toplanması takarriir 
etti. Meclisin pazartesi günkh 
ilk toplantısına dair ruzname 
hazırlanmıştır. 

Meclis, pazartesi günü saat 
ı 15 te en yaşılı mebusun reisliğin

de açılacaktır. Mebuslar, birer 
birer tahlif edilecelc, müteaki
ben riyaset divanı intihabı ya
pılacak, meclis reisi seçilecek
tir, Bunlardan sonra Cumhur 
Reisi intihap edilecektir. İnti
habdan sonra Cumhur Reisi 
yemin edecektir. İsmet İnönü
nün bu münasebetle mecliste 
mühim bir hitabe irad edeceği 
ve hükümete yeni çalışma di
rektifleri vereceği anlaşılıyor. 

Meclisin bir hafta sonraki 
toplantısında encümenler seçi
lecektir. 

İşareti ile hal yoluna giren bir iş 
Köylümüze ucuz elbise temin edilecek 

Köylü elbiseleri için Milli kumalarını geniş mikyasta ko · 
Şefin yüksek İrşad ve işretleri- laylaştırarak yapmak, ciddi 
nio göz önünde tutulması ve olarak ele alınacak bir teşeb· 
köylünün giyece-ği elbisenin su· büs göründüğü tesbit buyrulmak-
reti temini hakkında hahiliye ta ve sosyal bünyemize ve eko-
vekaletinden vilayete mühim nomik durumumuza uygun köy-
bir tamim gelmiştir. Bu tamimi lü tipi elbisenin bizzat köylü 
ehemmiyetine binaen aynen ya- tarafından yapılması hususuna 
zıyoruz: işaret olunmaktadır tKöy kanu-

- "Reisicumhur fs'met İnö· nunun 14 üncü maddesinin 15 
nünün şimali Anado\udaki tet· inci fıkrasasında tasrih edilen 
kikin de müşahede buyurdukları bu husu! 1517 /1937 gün ve 301 
hususata ait noktalarda "halkın sayılı tamimde gözönüne alına· 
umumi surette temiz ve iyi gi· rak mahallen yapılacak tetkik-
yinecek zevkte ve kudrette ler .sonunda teıbit edilecek kı· 
olduğu, kara yünden ceket ve yafetilerin yerli mallardan ya· 
pantalon veya şalvar dokuma· pılması, köylerde kendi ihtiyaç-
nın çok yerde adet bulunduğu ları için el tezgahları kurulması 
ve bu manzaranın kendilerinde etrafında teşvikat icrasiyle be-
köylünün iyi giyinmesi için u- raber viliyetlerce mahallt ihti-
cuz ve sağlam elbise tedariki yaçlara uygun tezgah tipleri 
arzusunu canlandırdığı ve bu- ile istimal tarzlarının öğretilmesi 
nun bir taraf tan Sümer bankla esasları tesbit olunmuş ve bu iş 
halk ihtiyacı için tekrar teşeb· 938 planlarına da alınmıştır 
büs fikrini telkin ederken di

Bu esasa göre her köyde yer-
ğer taraftan köylülerin kara li kumaşlardan kıyafet tipleri 
yünden kendi giydiklerini do- tesbit olunarak bu arada her 
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Belediye daimi encGmeni dll11 

öğleden ıonra belediye reisi 
B. Etem Mendersin baıkanlı• 
ğında haftalık mutad toplantı· 
ıını yapmıştır. 

1 -.;ı.ı:ııı:-+ı••t-· 

B. Adnan Mendres 
dün gece gitti 

Birkaç gündlir ıehrimizde bu· 
lunmakta olan mebusumuz B. 
Adnan Mendres dün gece An• 
karaya hareket etmiştir. 

Bugünkü hava· 
durumu 

Yurdumuz, Orta Anadoluda 
merkezleşen alçak tazyıkın te• 
siri altında olduğundan . bngD~ 
havanın Ege bölgesiyle Akde· 
nizin '{arbında bulutlu, diğer 
bölgelerde umumiyetle -~ulutlu 
ve mevzii yağışlı geçecef1, rth:• 

Sığırtmaç 
kesin kendi tezgahında evinin 

garların doğu ve cenub~ ıarkl 
Anadoluda cenuptan, diğer b61· 
gelerde garlitan, Karadeoiı:de 
karayelden kuvetl'ce eaeceii 
tahmin edilmekteair. 

ihtiyacmı karşılaması ve kara ~ 
yünde!\ dayanıkla iş hayatına 1 
elverişli ucuza mal olur kumaş- 1

1 

Alman 
Ücretler tevziinde hayvan cinsi ve 

adedi esastır 
Köy sığırtmaç ve danacı üc

retlerininin tevziinde tutulacak 
esas hakkında dahiliye vekale
tinden şu tamim gelmiştir: 

1 - Köy kanununun 17 inci 
maddesinin 17 inci fıkrasına gö
re Sığırtmaç, danacı ve emsa
line gütmekte oldukları hayvan 
adedine göre öteden beri hiz· 
met mukabili ücret olaraL 
verilegelmekte olan para veya 
mahsulün köy idarelerince sal· 
ma suretiyle tevzii sırasında tev
ziatin hayvanı olmıyan köylüye 
de teşmili ve böyle bir külfetin 
bu nimetten hic bir suretle fay
dalanmıyanlara da tahmili adet 
prensiplerine ve mevzuata uygun 
düşmemektedir, 

tir. Müşkülat olsa dahi, onları 
kolaylıkla yenebilecek mevkide
yiz. Beynelmilel dostluk ve mü
nasebet şartlarımız, herhangi bir 
endişeye hak verdirecek ihtilat 
tehlikelerinden uzaktır .. ' Fakat 
yarının ne olacağı bilinmez. 
Sulh, arasıra şiddetli nöbetler 
yapan, teşhis ve tedavisinde 
herkesin ihtilafa düştüğü bir 
hastalık geçiriyor. 

Milli Şef, ve gerek onun ge
rek halkın itimadını kazanmış 
olan hükümeti , yeni Kamutayın 
içtimaı ile beraber, memleketin 
tekmil V;lzife ve faaliyet kadro
larını yeni ve umumi gayetlere 
davet edeceklerdir. Bu davetin 
ancak şevki ve cesareti artıra-

~ cağından filphc edilebilir mi? 

2 - Ötedenberi bu gibi ço
banlara büyük ve küçük baş 
hayvan esası üzerinden cinsle
rine göre yıllık veya aylık ola
rak verilmekte olan miktarın 
her yıl yine aynı şekilde bütçe 
tanziminden önce ve mümkün 
mertebe teşrinlerde pazarlıkla 
tesbit olunarak karar defterine 
geçirilmesi ve pazarlıkla tesbit 
olunan ücretin alakarlara tev
ziinde 3206 ve 9922 sayılı teb
liğlerle mukayyet olmıyarak hay 
van adedinin esas tutulması, 
tevziatın da her ferde ait kü
çük ve büyük hayvan cins ve 
miktarını gö~terir bir cetvel 
üzerinde ve diğer köy işleri 
için toptan yapılması zaruri o
lan salma kararından ayrı ola
rak ve ona karıştırılmıyarak 
yapılması muvafıktır. 

Bu meyanda pazarlıkla tesbit 
olunan ücret miktarı ile tevzi-
at yekunu arasında her hangi 
bir fark olmamasına ve fazla 
salma tahakkuk ettirilmemesi
ne, kesim, ölüm, satış gibi hal
lerde de müteakip aylara ait 
ücretlerin ihtiyar meclisleri ka
rariyle ve senetle sahiplerine 
iadesine bilhassa dikkat olun
ması icap eder. 

3 - Çobanlar için nakit ve· 
ya mahsul üzerinden yıllık veya 
aylık olarak pazarlıkla tesbit 
olunmuş ücret kararı tasdikli 
örneginin - mürakabeyi kolay· 
laşbrmak için - bütçeye raptı 
hususunun ilgili dairelerle köy 
idarelerine tebliği rica olunur. 

lar dokumak ve elbise yaptır-

mak hususunun tedbirlenmesi, 1 PropogtJ anda nazırı 
dokuma imkanı bulamıyan yer- j 
terde Süinerbankla muhabere Macaristanda 
edilerek çare ve imkanlar bup 
lunması çok faydalı görülmüş

tür . . 
1937 Ana planında derpiş 

olunan bu iş etrafında gerekli 
tedbirlerle faaliyete geçen bir 
kısım vilayetlerde oldukça mu· 
vaffak sonuçlar alındığı tetkik 
edilmekte olan raporlardan an- , 
laşılmıştır. Binaenaleyh işe çok 
nüfuslu ve varlıklı köylerden 
başlanılarak her yıl nüfusu da
ha az köylere doğru tatbikatın 
genişletilmesi imkan ve çarele
rinin aranması, alınacak tedbir
lerle elde edilecek neticelerden 
erkama müstenit raporla bilgi 
verilmesi tesbit olunacak kıya
fetlerin üçer pnüsha fotoğrafisi
nin gönderilmesi tamimen rica 
olunur. ,, 

a: A 

Peşte 30 - AlmaQya propo
ğanda nazırı doktor Gobleı dün 
sabah kral naibi Horti tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

Dol<tor Gobles hariciye, ad· 
liye ve mezahip na.zıriyle göriit• 
mü ştür. Gobles bu sabah mal· 
yet ıyle saat dokuıda Atineya 
hareket etmiştir. 

İngiliz kabinesi 
beynelmilel vaziyeti 

tetkik etti 
Londra 30 - Ayın yirmi do· 

kuzunda mutat toplantısını ya• 
pan kabine bu sabah yeniden 
toplanmııtır, Dünkn toplantı iki 
saat devam etmiş, nazırlar bey• 
nelmilel çaziyeti tetkik etmir 
!erdir. 

Alman Hariciye nazırı 
Polonya sefirine tekliflerde bulundu 

Londra, 30 - İyi bir men
badan bildirildiğine göre Alman 
Hariciye nazırı Fon Ribentrop 
Berlindeki Polonya sefirine ge· 

çen hafta içinde hususi bir mü· 
zakere açmak teklifinde bulun
muştur. 

1 - Danziğin vaziyetinin tes-# 
biti. 

2 - Şarki Prusyaya Polonya 
koridoru vasıtasile .bir otomobil 

yolu açılması. 
3 _ Polonyanın mihvere kar-

şı takip edeceği hattı hareketin 

tesbiti. 
Polonya sefiri ertesi gUnU 

hariciye nazırı Bek ile ıarüt· 
mek üzere Varşovaya ıitmiıtir. 

Temin edildiğine göre bu hu· 
susta Alman bükümetine benOı 

bir cevap verilmemi1tir. 
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AN KARADA 
· Bir neşriyat kongresi toplanacak 
Maarif Veklletinin verdlti 

karar üzerine TOrk harf inkı
llbının 10 uncu yıldiSntimn do-

. layısiyle vekillik tarahndan An· 
karada ıergievinde tertip edi
len " on yıllık TOrk nefl'İyat 
ıerriai " ile birlikte bir de "neı· 
riyat kongresi,, toplanacaktır. 

Bu kongre ile memleketin 
milstakbel neşriyat faaliyetini 
ıistemli ve yıllara ayrılmıt bir 
programa bağlamak ve bu ıa· 
hada çalışan bntnn resmi ve 
buımst teşekknller arasında iş 
birliği yaparak eldeki lmklnlar• 
dan en verimli neticeler elde 
edebilmek yollan araştırılacak• 
br. 
Reımf ueşriyat teşekknllerini 

temsil eden zatlarla memleketin 
fikir a~amlarından muharrir, 
gazeteci mecmuıcı ve matbaa• 
cıları ile profes8r ve muallfmle· 
rin mUmeHitlerinden :terekkOp 
edecek olan hu kongrenin tet • 
kikine maarif velciliiğince arz 
edilecek meseleler kongrenin 
çalışma tarzını jl8steren esasla· 
n teskil edecektir. Bu esaılar da 
ıimdiden hazırlanmıştır. 

Bu' kongrede, rey dilek ve 
ibtisaılarındaıı istifade edilmek 
nrere lise ve ağretmen okullan 
ağretmenlerinin Oç, ilk tedrisat 
mOfettişleırinin bir, ve ilk okul 
~ğretmenlerinin liç meslektaşla 
temsili uvgun garnlmektedir. 
.' · Temsil heyeti elemanları, lise 

8ğrehnen okulu öğretmenler 
kurulunun göstereceği birer 
namzedle, her lcOltOr direkt6r
liiğ0nDn biri mfifettit biri ilk 
okul öğretmeni olarak gCSstere
ceği namzedler arasından vekil· 
likçe ıeçilecektir. 

Namzedltrin bakıa okul ta• 
lim heyeti arasından ve baıka 
viliyetler müfettiş ve ilk okul 
öğretmenleri ararsından g6ıte• 
rilmeai de caizdir. 

Vekilet, namzetlerin derhal 
tesbit edilerek en çok 10 nisan 
939 ' za kadar vekillik y~yın di
rektarlüğüne bildirilmeıini teı· 
killtına tamim etmiıtir. 

Vekiletin h,u!ırladığı neşriyat 
kongresi proğramını aıağıda 
sr6steriyoruz : 

l'ürk . neşriyat kongresi 
praogr:amı 

1 
K on~l'tmin tetkikine a#'z•dile

cek mevzular 
1 - Resmi ve huıuıi neıir 

teıekk6llerinin ıermaye ve kuv
vetlerini azami verim temin et· 
mek üzere teksif ederek iş bir· 
liği etmeleri yollarının araştınl· 
ması ve bu eıaıa göre umumi 
bir neıriyat programı hazırlan
ması. 

2 - Dilimize tercüme ettiri· 
rilecek eserlerin kliıikler dahil 
olarak en lüzumlularıoın ıenele
re ayrılmış bir planla tesbit 
edilmesi ve bunların neşri için 
alakadarlar arasında iş bölllmii 
yapılması. · 

3 - Orta tahsil çağındaki 
gençlik için yazdırılması veya 
tercümesi lizımgelen eserlerin 
tesbiti ile bunların neşri için 
bir program hazırlanması. 

4 - Bir çocuk edebiyatı kn
tllphaneılni kııa ıauaanda v6· 

cuda getirmek için icra11 llzım· 
a-eJen işler. 

5 - Halk için yapılması li· 
rımgelen neıriyat için yıllara 

ayrılmıı bir proğram vncuda 
a-etirilmesi 

6 - Yazma Ye basma eski 
kitaplarımızdan yeniden neıri 
icabedenlerin tesbiti. 

7 - Ansiklopedi ve müraca• 
at lügatları vücuda getirmek 
için yapılması lizımgelen hazır• 
lıklar ve itler. 

Memlekatte telif ve terciSmeyi 
teıvik edecek mükAfatlar ihdaıı 
ve bunların hangi esaslar dahi· 
linde verileceğinin tesbiti 

9 - Hususi neıriyata Devlet .. 
çe yapılan yardımın daha ve-

rimli ve esaılı bir yola konul• 
ması. 

10 - Okumayı teşvik etmek 
Ye nefriyatı tanıtmak için ya
pılacak propaganda. 

11 - Neıriyatın satış ve da
ğıtma itlerin tanzim için alın· 

maıı faydah olacak tedbirler. 

12 - Matbuatımızda iıin ve• 
rimini arttıracak ve kalitesini 
yilkseltecek tedbirler. 

13 - Edebi mülkiyet hakkı
na dair olan mevı uatımızın gil· 
nlin ihtiyaçlarına glSre tadili la
zım gelen cihetlerinin tesbiti. 

14 - Kongreye iştirak ede
ceklerin kongrenin açılmasından 
en çok on giln önceye kadar 
bu mevzularla alikadRr olmak 
Dzere yapacakları yazılı teklif· 
ler. 

il 
Konırenin çalışma esasları 

1 - Kongre umami heyet 

halinde açılacak Ye intibapla 
encümenlere aynlacaktır. 

2 - Kongrenin tetkikine 
arzedilen mevzular evveli en
cilmenlerde milzakere olunacak 

ve alınan kararlar esbabı ma
cibeli birer raporla umumi he
yete verilecektir. 

3 - Umumi heyetin mOzake· 
releri encümenlerin hazırladığı 

raporlar üzerind~ cereyan ede· 
cektir. 

4 - Kongre şu enctimenlere 
a ynlacaktır : 

a ) Baıım, Yayım ve Satıı 
itleri encümeni. 

b ) Dilekler encümeni. 

c ) Edebi mülkiyet encümeni. 
d ) Gençlik ve çocuk edebi-

yatı encümeni. 

e ) Mükifat, yardım ve pro· 
paganda işleri encümeni. 

f ) Neşriyat programı encü· 
meni. 

g ) Terciime işleri encOmeni 

Danzig'te 
Askeri~ tedbirler 
Londra 29 - Royter ajan· 

ıının Varşovadan bildirdiğine 
göre] Danıig ıioatoıunun tatili
ni temin için Almanyanın bir 
tazyik yapmatından korkuldu· 
bazı aıkeri ihtiyati tedbirler 
abıunaktadırlar. 

AYDIN 

Sıfat ameliyesine 
başlanıyor 

Öğrendiğimize göre Sıfat 
ameliytı:ıine bir Ni•anda mer• 
kez Aydınla Nazilli ve Söke 
kazalannda başlanacaktır. 

Halkımızın krsraklarını bu 
kazadaki aşım yerlerile mekez 
ııfai istasyonuna getirmeleri 
için veteriner datremi:ıcc tebli
gatta bulunulmuttur. 

Nazilli ve S&lce kazalannada 
merkezden muhtelif kanda ay
gır g&nderilmektedir. 

QI• • 

Tayinler 
Orta okul riyaziye öğretmeni 

8. İbrahim Dorok oğlunun lz
mir Tilkilik orta okuluna tahvili 
tizerlne aç1lan orta okulumuz 
riyaziye öğretmenliğine Edirne-

den 8 . Cemal Okuroğulları ta· 
yin edilmi~ ve Aydına gele· 
rek vazifesine başlamıştır. 

Her iki lSğretmene yeni va• 
zifelerinde başarılar dileriz. 

Germencikte 
Müsamere faaliyetleri 
Germencik ilk okul öğretmen· 

leri oiıanın 15 inde bir müsa

mere vermeğe hazırlanmakta• 
dırlar. 

Öğretmenlerin mlisamereıini 23 
nisanda okul talebelerinin ve 19 
mayısta da Halkevinin milıa

mcresi takip edecektir. 

Nişanlanma 
Sultanhisar ilk okul öğret

menlerinden bayan Fatma Ôzel 

ile Yeni pazar ilk okul öğret

menlerinden 8 . Rüştü Aydınlık 

meılekdaşları ve aileleri ara

sında niıanlanmıılardır. 

Niıanblara saadetler dileriz. 

Bir Çocuk 
boğuldu 

Sultanhisarımn Malkaç kö
yünden sekiz yaşlannda Şakir 

oğlu Mehmed, babasile hayvan 

üstünde çaydan geçerken çaya 
düşmüş ve hırçın su yavrucuğu 

birden sürükliyerek gömmüş ve 
boğmuştur. 

Nazilli Cumhuriyet müddei 

umumisi B. Muammer 8aboı ile 
hükumet doktoru B, Fuat vaka 

mahalline giderek tahkikatları
nı yapmışlardır. 

_....oc••·· 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 

kursta nakış ve dikiş derslerine 
başlanmıştır. Kurı, istekli ba-
yanlarımıza açıktır. Talebe key
dına her gün devam edilmek
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
büroıuaa milracaat etmelidirler, 
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Germencikli 
Bir Türk Kadını 

Hayata gözlerini yuniarken Hava 
kurumuna bir tarla ve bir ev bıraktı 

Ôlüm döıeğinde bile Türk 
yurduna yardım meselesini ken
disine borç bilen bir çok yurt
daşlarımız gibi, Germencikten 
Fadime Hac1ali Ubala da bun
dan bir müddet evvel hayata 
g8zlerini kapatırken Hava ku
rumuna kendi evini ve tarlası
nı teberru etmişti. 

Bu münasebetle Fadime Ha
cı Ali Ubalı için Hava kuru-
mumuz tarafından Germencikte 
mevlut okutulması kararlaştı
rılmı, ve evvelki gün ~ehrimiz
den hava kurumu bölge başka-
nı B. Ahmed Emin Arkaynın da 
ittirakile Aydından bir çok 
kim~e de bu mevlnde gitmiş
lerdi. 

Yatsıdan sonra Germencik 
camiinde ba,•ıyan mevlud ka
dın erkek kalabalık bir halk 
tarafından dinlenilmiş ve Fadi
me hacı Ali Obalmın tnrklüğll-
ne yakışır tekilde olan bu insani 
hareketi takdis ve tebcil ile 
aanılmıştır. 

Mevlud sonunda bölge baş• 
kanı 8 . Ahmet Arkayn, Ger• 
mecik halkının hava kurumuna 
yardım hususunda gösterdiği 
titizliğin yıldan yıla arttığını 

rakamlarla göstermiş ve 38-39 
yılındaki Germencik tarafından 
Türk bava kurumuna yapılan 
yardımın 15,082 lirayı tecavüz 
etmiş olduğundan şükranla baht 
ve kendilerini tebrik etmiştir. 

· 8. Ahmet Arkayndan ıonra 
gazetemiz muharrirlerinden En .. 
ver Demiray da, "öllim döşeğinde 
bile kendisini, çocuğunu, tanı· 
dıklarını değil de; yurdunu ve 
yurdunun ileri kudretini dllşOnen 
ve ondan son yardımını esirge .. 
memekle Türk kadınlarının me• 
ziyetini ispat etmiş olan Fadi· 
meyi takdirle anmış, ve onun 
Türk milleti için her zaman, 
her yerde takdis ve tebcile lAyık 
kadınlarımızdan biri olduğunu 
zikrederek, milli bünyenin kud· 
retlenmeıine karşı Tilrk kadın 
erkek ve çocuğunun gösterdiği 
hamiyet yolundaki seferberliğin 
gelecek nesiller için liyeınut 

bir iftihar olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. 

Hava kurumumuzun öl6 Fa• 
dime hacıali obahya karıı gas
terdiği bu cemilekar hareket. 
Germencikli yurtdaıları milte
hassiı etmiştir. 

RADYO 
CUMA - 3113/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

20 Kw. 
12.30 Program 

12.35 Türk müziği ~ Pi. 
13.00 Memleket saat a· 

yarı, ajans. meteoroloji haber
leri. 

13.15 14 Müzik ( Muhtelif 
neşeli plaklar). 

17,30 Konuşma (İnkılap tari-
hi dersleri-Halkevinden naklen) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Oda müziği-Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (Fasıl he

yeti). Gelil Tokses ve arkadaş
ları. Hakkı Derman, Eşref Kad
ri, Hasan Gür, Hamdi Tolcay. 

20.00 Ajans, mt:teoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk muziği: Çalanlar: 
Zühdü Bardakoğlu, Cevdet Çağ· 
la, Refik Fersan, Kemal Niyazi 
Seyhun. 

Okuyanlar. Haluk Recai, Ra· 
dife Neydik. 

1 - Osman beyin • Uşşak 
peşrevi. 2 Lemioio • Uşşak şar
kı - Neler çekdim neler canan. 
3 - Faiz Kapancı - Uşşğk şar
kı - Hayali çıkmıyor birdem 
gönülden. 4 - Haldun Ment· 

ı mencioğlu .. Nihaveni şarkı • 
Gülzara salın. S - Zühltll Bar· 
dakoğlu - Taksim. 6-Arif beyin 
Hicaıkir şarkı - Güldü açıldı 

yine gül yüzlü yar. 7 - Sadat

tin Kayna2'ın - Hicazkar şarkı· 
Benim ganlüm bütün sevmek. 

8 - Y esarı Asımın • Hicaz ıar· 
kı • Bilmem neye bir buseni. 
9 - Osman Nihadın - Hicazkar 

şarkı - Ellue uzakdan bak. 10 
- Şükrü Osmanın • Buselik 
şarkı - Gönül harareti sönmez. 

21,00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Riyaseti Cum· 

bur Filarmonik orkestrası) 

Şef : Hasan Ferit Aloar. 1 -
Jan Sibelius 2 - inci seofoni Re 
majör. Op. 43 Alleğretto. Tem
po Andante, ma rubato. Viva-

cissimo • Final, Allegro mode

rato. 2 - M. Moussogsky -
Soroçintsi fuvarı, EntrodksyoD· 
3 - M. Moussorgsky - Çıplak 
dağ başında bir gece. 4 - f · 
Smetana • " Satılmış nişanlı ,, 
operaııadan uvertür. 

22.30 Müzik ( Lieder - Pl.) 
23.00 Müzik ( Cazband ·Pi.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 
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H arbln ertesi gilnil idi. Cum
hurreiıi Mazarik ile Beneı. GÜNÜN HADİSELERiNE BAKARAK 

Yeni Çekoılovakya devlctinhı 
hllrriyete kavuşmasından dolayı 
biribirlerini tebrik ediyorlardı. 
Tam bu ıırada, Avuıturya - Ma• 
cariıtan imparatoru Franıuva 
J ozefin nezdinde elçi olarak bu
lunmuı olan Forte isminde bir 
Çek diplomatı reislere ıöylo 
dedi: 

e·oHEMVANIN 
FACİALARLA DOLU T ARIHİ 

" Biz altın kafes içine hapse
dilmiı vaziyette idik. Fakat bu ı 
altın kafesin parmaklıkları, bizi 
harici bir taarruzdan koruyor
du. " 

Filvaki, harpten evel Viyana 
parlamentosunda müthiş gürül· 
tiller kopuyordu. Bir taraftan 
Çekler, öte taraftan diğer Slav 
ekalliyetleri dil ve idare imti
yazı istem eğe başladılar. 
Eğer o zamanki Avusturya • 

Macaristan imparatorluğaoun 
Bohemyadaki vaziyeti ile Bohem· 
hemyanın, Çeklerin ve Slovak
lann mukadderat ile Almanya
ya geçmesi mukayese edilecek 
olursa, Çek diplomatının ıözil· 
unn değeri o zaman meydRna 
çıkar. 

Verilen ıözü, hakkı "e ırk 
nazariyesini istihkar ederek Hit
lerin Bohemyayı ilhak etmek 
için bin senelik bir anane iddia 
etmesi insanı gllldürliyor. İtal
yanın bnynk bir kısmı veya bn
tün ispanya bir zaman .. Alman 
mukaddes imparatorluğu " na 
lttirl.k etmiyecek mi ? Hohen 
Zollernlerio ve Habıburgların 
varisi olan Hitler ihtiraslannı 
Şarlman ve hatta Şarlkenden 
ileriye glStnrmiyecek mi ? 

Almanya 6 milyon Çeki ilhak 
ediyor. Bir kaç milyon Slovak 
arazisinin O zerine uzanıyor. 

Şurası muhakkak ki, bıristi· 
yanlık batlıyalıdan beri cermen
ler Bohemyanın bir kısmını iı
gal etmiılerdir. Şimal SJivları 
bin ıenedenberi alman veya 
avusturya vesayeti altındadır. 

Fakat çek milleti asla erimemif, 
temessill edilmemiştir. 

kaldıysa. Sen Venceslas tacı da 
Bohemya krallığına bir aembol 
olarak aylece kalmıthr. 

Daha sonra, Bohemya kraJla
n Alman krallarına timar ver
meğe fakat ayni zamanda im· 
tiyazlarma kıskançlıkla dikkat 
etmeğe başlamışlardı. Bunlarda 
müthit bir istiklal fikri vardı. 

İmperatorluk bir. aralık hü
kümdarsız kalınca on üçüncü as
rın sonlarına doğru ikinci otto · 
kar iktidar mevkiioe geçti. Bu 
kralda hem fatih, hemde idare
ci rubu vardı. 

ilk Habisburı 
Bir taraftan; Ottokar, hiikOm 

ıilrdüğü mıntakadaki çekleri 
tenbel görerek, bütün Bobemya 
ya Almanlann göç etmesini ko
laylaştırdı batta Almanlar, mü
esseselerini dahi Prağa getire· 
ceklerdi. Slavlar, cermenleri gö· 
rerek çalışacaklardı. 

Diğer cihetten; Oottokar, A· 
vusturyaya tahi olan iki viliye .. 
ti de ilhak etti bu suretle Al
man imparatoru olmayı dUıiloil
yordu. Diğer kırallar kendisini 
intihap edeceklerdi. 

Fakat istediği olmadı. Onun 
yerine Rodolf dö Habsburg se
çildi. işte ilk defa olarak Habs
burg sülileıinl bu kıral tesis 
etmııtir ve sülale onun ismini 
almıştır. 

Bunun ilzerine Ottokar ayak
lanı. Avusturyadan almıı oldu
ğu vilitleri iade etmek isteme· 
mediği gibi, Rodolf dö Habsb
burg tarafından da memleketi
nin istila edilmesini istemedi. 
iki kırat arasında bir ~ilcade
ledir başladı. Fakat Ottokar 
yenildi. Ve 1278 Dilnkrautda 
a1dnrn1dn. 

Billkiı, facialarla, ihtilillerle 
dolu olan Bohemya tarihi bize 
gösteriyor ki mukaddes impa
ratorluğun bütiln bilyük miica
deleler Prağda doğmuştur. 

Keltler ve Slavlar 
Memleketin ilk sakinleri Kelt 

Muhacirler ne oldular ? Bu 
azim miktarda gelen muhacir 

1 

buraya yerleştiler. 

ler ve Boyerlerdi ki Boyer 
iımi, sonradan Bohemya olmuş• 
tur. Südetlerin dağlık mıntaka
ıına derhal cermenler ve Mar
komanlar yerleştiler. 

Fakat altıncı asırda Barbar
lar garba doğru ilerlediler. O 
zamana kadar kimsenin bilme· 
~i~ Slavlar gelip Bohemyayı 
~fgal ettiler. Başlarınpa Csech 
1•mindeki efsanevi rei,leri var
dı. Onlara bu münbit toprakla
ra getirecek: 

"I tte topraldarınız, dedi. Bu-
rayı da· 
n· l ıma muhafaza edeceksi-
d::··b ıte çekler, ta o zaman
ıabipt~ zamandır bu memlekete 

ır. 

Eski Boh 
lumatımı emya bakkında ma· 
Yalnız 1

1 k~ . kadar kati değil. 
• e ızın · 

Lutmilla · . cı •sırda burada 
ısaıınde b. k 1. 

bulunduğu b ır ra ıçe 
Venceslaı ile unun

1
. mukaddes 

za ım B l 1 
adında iki oğlu oldu.. 0 e

1
s ~v 

Zalim olan ötek· gu ıöy enır 
p .. . 1 kardeşini 

rag cıvarındaki Kuttn H ' 
da bir kiliıede öld"a asa
Pd urmüştür 
~caristan krallıgına naııl Sen~ 

tebzeb tacı bir tİ'1:1ıaJ . olarak 

Rodolftan sonra oğlu impara
tor oldu ise de, ondan ıonra 
imparatoru ıeçecek prensler 
Alman tahtına Bohemyah bir 
kırat geçirdiler. Artık Bohemyah 
kırallar münavebe ile Habsburg
ların, Avusturya düklerinin met
buu veya tabii oldular durdu
lar. Bohemyah kırallar Lüksen· 
burgların neslindendir. Lüksen
burglar ise Fransanın dostu 
idiler Lüksenburg kırallarının 
Ama ajn 1980 de Kresi muha
rebesinde telef oldu. Oğlu dör
düncü Şarl Bohemyali Almanya 
kıralı idi. Bu kıral Fransada 
büyildil. 

1438 de, mukaddes Alman 
imparatorluğunun başında bir 
Habsburglu bulunuyordu. Bu 
kıral hem Maeartstanın hem de 
Bohemyanin kıralı Unvanını al
dı. Bu öldükten sonra Habsburg 
kıralları mukaddes imparotorlu-
ğun imparatoru oldu. Fakat 
Macar ve Bobsmya kırallarını 
tekrar kaybettiler. 

Bu zamanlarda milliyet mll
cadeleleri henüz yoktu. O za-
man, biribirini yalnız taht için, 
imparatorluk için, toprak için 
parzalarlardı. 

Slav memleketleri-

ne Cermen unsur-
,..,._ ..._ - ...,,,...,. - .,w 

ları nasıl girdiler ? 
_............,.. - w - .,.,,...,,...,,.,...... .........,,. 

Mukaddes imparator/ajan 
merkezi : Prağ 

Diğerlerinin harple elde ettik· 
lerini sulb yoliyle elde eden 

1 Habıburglardan birinci Maksi· 
1 liendir. Bu kıral, torunlarını, 

Macar ve Bohemya k1rallarınıo 
torunlariyle evlendirerek Habs
burg hanedanını Sen Vences
las, yani bohem ya, ile, Sen Eti
yen, yani macar taht· na varis 
etti. 1515 te bir misak yapıldı. 

O anden itibaren mukaddes 
imparatorluğun imparatorları 
Pragta bilhaasa Hradschinde 
oturmağa başladılar. 

Hradscbin sarayı , harikulide 
bir yerdir. Hitler Çek merke
zinden geçerken bir gece bu
sara y'da kalmıştır. 

Maksimilienin, torunlannm ev· 
lenmesi, bu büyük diplomatik 
muvaffakiyeti doğurmuştur. A· 
ıırlarca evel saylenen latin ve
cizesi nasıl da tahakkuk etti : 

" Bella gerant alii " tu felix, 
Antria nube • 

" Başkaları harp ediy'>r, gü
zel Avusturya sen düğün edi
yorsun". 

Fakat ne yazık f Avusturya 
ile Bobemya ne kadar sıkı fıkı 
biribirlerine ' bağlı iseler de bir 
çok harpler ydptılar. Bohemya 
bir zamanlar ateşe verildi. Jan 
Huss 1418 konsilinden sonra 
umumi bir meydanda yakıldı. 
Söyledik ya, o zaman milliyet · 
çilik henüz malum değildi, fa
kat Avrupa din birliği namına 
harap oluyordu. 
30 sene muharebesi 

161 sde, Preğda ~ncereden 
aşağıya bir ınsan atıl-

ması hadisesi 30 sene devam e· 
dedcek harbin ilk işareti oldu. 
imparatorun ordularını· Ari stok· 
rat bir çek olan Vallenstein i· 
dare ediyordu. Bu adam 1648 
de ihanet şuçuyla öldürüldü. 
Arkada harap olmuş bir Alman
ya. tahrip edilmiş ber Bohemya 
bırakılarak Veıtafalya muahe
desi imzalandı. 

Bir ası r sonra Prusyalı Fred
rik Habsburglardan olan impa
ratoriçe Mari Terer:den Bohem· 
yayı kopardı ve Pragı işgal 
etti. 1756 de yedi sene harbin
de o korkunç Prusya ordusu 
Bohemyada tekrar görnndü. 

Napolyonun :osterliç zaferin· 
den sonra mukaddes imparator
luk parçalandı . Mari Luizin ba
bası ikinci Fransuva 1806 da 
Alman imparatorluğundan fera
ğat etti. Ondan sonra yalnız 
Avusturya ve Macaristan kralı 
oldu. 

Artık ilk müfrit milliyetper
verliğin Bohemyada doğduğunu 
ve Fransuva Jozefio saltanatını 

, bilmem tekrara LJıacet •ar mı? 

1838 ihtilii Fransuva Jozeji 
daha 18 · yaşında iken tahta 
geçirdi. Bu ihtilal hem Bohem· 
yada, hem de Macaristanda bil
hassa ıiddetli oldu. Halk meş· 
rutiyet istiyordu. 

Aflusturgaga karşı Prasga 

1866 da Prusyalılar Bo
hemyayı tekrar isti· 

la ettiler. Avusturyayı Sadova
da ve Moravyada mağlup etti· 
ler. Ondan sonra Avusturya cer
men federasyonuna girmedi. Fa-
kat beş sene sonra 1871 de 
prusyalı Vilhelm Venay sara-
yınd" Almanya imparatoru ilin 
edildi. 

Ondan ıonra iki imparator 
birden bulundu : birisi Hoheo-
zollern lerin idaresinde Alman 
imparatorluğu, öteki Habıburg-
lann idare11inde Avusturya -
Macaristan imparatorluğu. Na-
polyon düştükten sonra milliyet
çilik aldı yürüdü. Bugün ismine 
akalliyet denen ve Avusturya· 
Macaristanı kuıatmıf olan kii
çük mill~tler harekete geldiler. 
Cenup Slavları Sırpları ilhak 
etmek istediler. Triyesteliler 
kendilerini İtalyan olarak ilin 
ettiler. 

Galiçyahlar bOvük bir Polon• 
ya hülyasına daldılar. Rtitenler, 
Slovaklar ve Çekler istiklll is
tediler. 

Avuduryalılar Alman dili kul· 
landıklarından imtiyaza çoktan 
hazırdılar. Fakat Bohemyada da 
" Biivük Almanya ,, unsuru yok 
değildi. Bunlar uzlaımıya muha· 
lefet ediyorlardı. 

Pekall Bohemyadaki bu un
surlar kimdir? Bunlar, vaktiyle 
zavallı Ottokann Bohemyaya 
muhaceretlerine müsade ettiği 
Almanlardır. Bunlar tıpkı ıüdet• 
ler gibi almandır. Daha Fran
suva Jozef zamanında hiyanet 
ederek Almanyaya bağanmayı 
tahayyül ediyorlardı. işte bun
lardır ki 1938 eyini faciasını 
hazırlamışlardır. 

Bohemya çekleri, tanzimat 
tecrObelerine ve yan imtiyazla-
rına ra ğmen Habsburglarm ti 
ortasında daima memnun kal
madılar. 

1914 harbi patlar patlamaz 
Ruslar;1 ve Sırplara Slovak kar
deşlerine karşı yürüdüler. 

1918 de Avusturya ft Macaris
tan imparatorluğu ortadan kalk
tı. 

20 senelik lıürriget: 

Asırlarca esaretten sonra Bo
hemya Çekoslovaknın bir 

parçası olarak yirmi ıene hür 
yaşadı, şenlikler yaptı. 

Eski Avusturya - Macarista~ı 
h1tşin bir surette parçalıyan nı-
ce ıefler var ki, bunlar, bugün 
siyasetlerinin kısa göriişlerine 
ne kadar ağlualar yeridir. 

Eakat Bohemya, hasım olduğu 
zaman, cesur, mukavemetli, 
batta intikamçıdır bile.. Çekler 
için, Slavlar arasında irade iti
bariyle en kuvvetli Pruıyalı 
olandır, derler. 

9139, Bohemya tarihte bir 
faciadır. Fakat 1918 kurtuluıu 
onlar için ne bir tek olan, ne 
ne de son olan bir kurtulut o
larak kalacaktır!. 

. Dominique Anderes 

Yarın eğer 
İcabederse ••• 
Herkı etrafına bakınmaktaıt 

batka bir ,ey yapmıyor. lnıil• 
tere, tehlikenin b&yOldqOul 
timdi anlamııtır. Birleıik Ame
rikada heyecan, hiç bir Yakıt 

bu dereceyi bulmamııtı. Sovyet 
Rusyanın Almanyaya rCSnderdi· 
ği nota, onun benllz aynlmadı· 
ğını gösteriyor. 

Polonya bile, Alman tehdidi· 
ne maruz kalarak daima mib• 
takil kalacağını Moscickiola 
atzından teyit etti. 

Vakit geçirmiyeJim, hakkı 
zorlamağa mllıaade etmlvelim. 
Sulh taraftan olan milletler 
umumt ıulhu koruyabilir. 

Bu milletler, yarın icabederae 
hepsi birden harbe airmede 
zerre kadar g0çl6k çekmiye· 
ceklerdir. 

Hayır! 
Hitler, bir bir ardına bllntlhı 

Avrupa mılletlerine kendi ka
nu:-ılarını saydırmak iıtiyor. 

H"nını tahakkuk ettirmek içi• 
askeri kudretini arttırdıkça art
tırıyor. 

Fakat onun kanununa, Fran· 
sızlar asla boyun epiyecek. 
Çünkü Hitlerin kanunu ıqkGt 
kölelik ve esaret kanunudur. 
Bu kanunu bizzat dinler bile 
mani teşkil ediyor. Hitler o 
o maniayı kırmak i.tiyor. 

Evet biliyoruz, çok iyi biliyo
ruz ki ıarka dotru yOrOyor. 
Onu durdurmak bizim için çok 
miltk61. Oradaki memleketler 
yollarını ve istikametlerini bula
mamıılardır. Onun icia hiç bir 
mukavemet glsteremiyorlar. 

Fakat Hitler bilmeli, iyice 
bilmelidir ki biz ona boyun et· 
miyeceğiz. Hem de rerek ken
disi gerekıe Roma tarafından 
ileri ıürüleo iıtekle"i• nihayet 
alamıyacaklardır. J uatice' den 

Saatte 
517 kilometre yapan 

bomba tayyaresi 
Junker Alman tayyare fabri

kasının iki motörltl bir tayya
resi 2000 kilo ~ram ağırlıtında 
bir eşya ile 100 kilometre me-
safe ara~nnda yapılan tecrübe
lerle halihazırın enternasyonal 
rekorunu kırmıttar. 

Bu t ayyare ile Deuau - Zu
gespitze, şimendifer hatlan ara· 
sındaki mesafeyi gidip gelme 
ıartile ıa:ıtte 517 kilometre ile 
kat etmiftir. 

Bu suretle saatte 474 kilo· 
metre enternasyonal rekorduo· 
dan 43 kilometre f azlaıile bir 
sOrat kazanıyor. 

Rekord tayyareıi, junker tay· 
yare fabrika11nın aıkeri tayya• 
relerine yaptığı bomba tayya ... 
relerin bir ılıtemidir. Alt tara
fa düşen kanadı b6t6n maden 
kaplamaıile yapıldığı gibi iki 
JUMO 211 mot6rlerile milceh
hezdir. 

Junker fabrikaıının harikul
ade bir icadı olan avtomath 
vidaları da bu tayyarede kul
lanılmaktadır. Bu rekord lier 
tarafa ilin edilmek üzere Aero, 
Alman kulilbO vaııtaaile F. A. 
J. rekordlar iıtibbarat idarelaa· 
aeıine bilclirilmif tir • 



Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

C. H. P. Basım evi 

ptn~ıtıAA6eaııa~ı1ı•ıım1Jıılıa'1:ııWliıı&ılıQ~ır~ı ıa 

i ·HALK EV 1 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

" 

Perşembe 

• 
" 

Cuma 

Saat 

2-3 

3-4 
4-5 

2-3 
3-4 

4-5 

5-6 

4-5 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor Fahrettin SügUr 
(Çocuk hastalıkları mütahassısı) 

Operatör Medeni Bayer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahassısı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahaasıaı) 

Doktor Muhsin 
{iç hastalıkları mutahassıaı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(İntani hastalıklar mutahasaııı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutabuıısı) 

t 
&) 
~ 
"' 

Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan il; 

" 3 - 4 Doktor Halil Göıaydm ~ 

.... ~11'11•ııımı111ııııın .. ~·· 
~··~~~~ı.a 4Mıılrılıta~~~a ._ 

ı S~leyman Gezer-Osman Sezginer g 
· Gazete Kitap Evi 
Görülen lilzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli albna nakledilmiştir. 
lstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua I> 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için- 1) 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe- . 
ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. ~ 

1215 

........ , ... t;:9QINllf9'1lllJJ~'11 ~ llP1Jı•dl 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve fı 
~1 

Muayenehanemi Nazilli köprüsfi kart11mdaki tapucu ;ı 
Siileymanın baneaine naklettim. •.~ 

entani hastalıklar mütehassısı 

hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ~ 
ag .. leden IODr saat üçten altıya kadar kabul eder. İdrar, •l 

kan, balgam, maddei gaita ve lier türlü · tahlilatı icra 
eder. Veremlilerde fennin en son teda.visi olan Pinomo-

ort:I 

toralui ile hastalan tedavi eder. (971) t•] 
~~~U!:!'t "~~~~Jl~~,J; • • • • ııı:-~,,,·.~~o:ıı~.···~~ıı:.~~~ıı:ır~tı:ıııı:-:,.~tio;.~ 

Çine P. T. T. şefliğin
den 

Çıralı çam cinsinden (900) 
adet ltelgraf direfri 13/3/939 
tarihinde Çinede on beş gün 
müddetle ekıiltmeye konulmuş 

iaede bu müddet zarfında talih 
ıuhur et1J1ediiinde11 eksiltme 

28/3/939 tarihinden itibaren on 
gün daha temdit edilmiştir. Ta
lip olanların Çine P. T. T. 
ıefliğine müracaatları ilan olu-
nur. 1241 31 4 

imtiyaz 11\hlbi ve Umum! Netriyat 

MtidGrü : Etem Mcndrca 

BHıldığl yet 
C H P Ba11euevi 

AYDIN SAYI ı 49' 

C. H. P . 
• 

BASIMEVI 
11'':.ııl 

-------~ 

Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 


