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Türk neşriyat 
kongresi --

Maşeri idealimizin bir 
remzidir _.,,. .. 

Enflt1r Demiray 

1 

5 rn yısta mesaiıine nihayet 
V'eren birirıci Türk neıriyat kon• 

grcıi, harf inkilibımızın TOrk 
efkArı umumiyeıine kazandırdı
iı ileri kültür seviyesini, yap
bfı ilk toplantile tanıtmıı olu
yor. 

Bntno iokıliplarımız arasında 
TGrk milletine belli baılı içti· 

IDai ve insani bir karakter bab
fdmekle hususiyet g3ıteren 
harf iokılibımızın, matbuat Ale· 
illinde 10 yılda aldıdırğı değeri 
tcbarUz ettirmek ve bu degeri 
hususi ıergi3ile yine bu millete 

tanıtabilmek gayesini gDden 
neşriyat kongresi, ayni zaman· 

da ve bununla beraber; maarif 
hayatımızda da tarihi bir yer 

•lrnak kıymet ve ehemmiyetin
de bulunan bir kongre manza
rası arz edebilmiştir. 

Türk netriyat kongresi, TOrk 
milletinin dıı dUnyaıından çok 
ouun iç dünyasını glSzlere v~ 
dimağlara canlı ve renkli inti

balar halinde nakıetmek ve bu 
intibalarla Tilrk milletinin iç 

dünyasını ve daha toplu mana
siyle: bu milletin maşeri benli
ğini tanıtabilmek Dlküsilnde mu-

vaffak bir kaynaşma aayılbil
nılştir. 

Memleketin efkirı umomiye
•ine en temiır ve demokraıimi
tin istihdaf ettiği halk ruhu, 
halk görüşü ve halk JüılinOıiyle 
tercüman olan, milletle de9let 
•rasında mütekabil sevgi, istek 
•c dilekler için mümtaz bir vasat 
telikkisile tetkik ve mntalaa 
tdilen; çok kıymetli muharrir Ye 
likfr adamlarını, baı baıa ve 
tıtfeı nefeıe getirmek fırsatını 
•eren neşriyat kongresi, tlirk 
tnilletinin kültür sahasında g&
rOlmesi çoktan arzu edilen ve 
beklenilen derli toplu •e belki 
Pek kuvetli olamıyan ifadesile 
türk maşeri idealinin miişahhas bir 
~cnııi ve onuo karakteristik 
bir tecellisidir .. 

Biriuci Türk neşriyat kongre
ıinde kendisine en vazıh bir 
çehreyle muvaffak bir saba 
baıarlayan bu maşeri ideal, za · 
nıanla ve müteakip kongrelerle 
en olgun gaye ve ıümulüaD, 
idrak etme hususunda da ayrı 
bir kabiliyet ve vasıf taıımak· 
tadır. 

Bu gUokU türk matbuatı, ne· 
"İ ıafısına muobasır bir asalet 
'-' Türk efkarı umumiyeıine 
tercUmno olmak yolunda göı· 
terdiği ciddyetle, bir tar aftan 
ttıillete faydalı olmak, diğer 
ta.raftan onu, hemen her yolda 
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Potemkiİı Varşovada 1 ispanyada 
ı Fransa ve fngiltere Gazetelere beyanatta bulunan Potem-

S. Rusya 

ile anlaşmıya kin, Ankara görüşmesinden mem-
tar~~ar nuniyetini bildirdi 

Moılıova 1 O - HaYaı ajansı 
muhabirioden : 

logiltcre Büyük elçisinin Mo· 
latofa verdiği hnkumet tekli· 
fine iki Dç fÜne kadar cevap 
alınacağı Dmit edilmektedir. 

Verilen malumat, Sovyet bir
liğinin dıı politikaımda deği-
tiklik olmadığı Ye bükiimet, 
kendince kabul edilebilir bir 

e1111 bulundujıı takdirde ıulhun 
idameıi için Fraosa, fngiltere 

ile bir anlaımıya taraftar oldu · 
fu merkezindedir. a.a. .. ,.~ ........ 
Bonne, Veygandı 

kabul etti 

Varşova 10 - Sovyet bllkft· 
j metinin hariciye komiıer mua. 
1 •İni Potemkin dün saat 23 de 

1 
Bnkreıten Varıovaya gelmiş ve 
ı~tasyonda hariciye nazırının 

1 bir mOmessili ile Sovyct ıefare• 
1 ti erklnı tarafından karşılan-

mıştır. 

1 Potemkin istasyondan acfaret-
han~ye gitrnit \"e geceyi orada 

1 JCÇİrmiştir. Mumaileyh bu gtın 
Varşovadau ayrılacaktır 

Potemkin, nasyonal 1
1

0 \yalist 
partisi gazetesine beyanatta 

1 
bulunarak ezcOmle demiştir ki: 

Aakarada yaptığım görDıme
den çok memnunum. Bu glSrilş-
me sulhun takviyesine yardım 
etmiıtlr. 

Gafenko ile g6rl\ımemde, bil· 
yük doatumuz Fransa ve Türki· 
yede dahil olmak llzere sulhun 
idamesini terhin ettiği hakkın· 
daki dilşüncelerimizi takviye et· 
miıtir. Hariciye nazırı Bek saat 
12,30 da Potemkini kabul et-
mi ıtir. a a 

B. M. M. Toplandı 
mllzakere ve kabul etmiıtir. 

1 

Üç sınıf asker ter
his ediliyor 

Bergoı 10 - ispanya 20 ni
ıaodao 7 mayıl' arasında 30, 31 
32 11nıflarıuı hrl:.is etmiştir. 

1 Bu suretle ay sonunda terhiı 
edilen ııoıf altıya iblağ edilmit· 
tir. Son Faı kıtaları zafer res· 
mi geçidinden ıonra Fasa dö· 
necelderdir. a a .......... 

Prens Pol 
Prenses Olga ltalyaya 

vardılar 
1 Roma 10 - Yugoslavya kral 

1 
naibi prens Pol ve prenıeı Ot-
i• dün İtalya topraklarına gir
mişler ve hudutta karşılanmış-

Veygand yakında Londra
ya gidecek ı 

Paris 10 - Hariciye nazırı 
Bonne, lran, Ankan ve BOkret ' 

Ankara 10 - Büyük Millet 
Meclisinin bu gOnkft toplantısın· 
da, etud kitabı olarak kullanı · 
lan eski harflerle basılmıf ki
tapların okul ve kiUtOr kDtOp
hanelerioe konulmasına dair ka 

inhisarlar umum müdOrlilğU· 
nün ma1arifi umumiyesi 8 mil
yon 600 kUsOr bin lira, varidat. 
ise 50 milyon 700 kUsOr bin 
liradır. 

lardır. Prens Pol ve refikası 
bu 1abab saat 9,45 de Romaya 
vasıl olmuşlar ve kral, kraliçe 
ve Musaolini tarafından karıı .. 
lanmıştır. 

İtalya ıazeteleri bu ziyareti 
ıelimlamakta ve Prens Polün 
ıiyatl f6hretinden bahsetmek-

! tedirler. a a 
1 - ·.al• . 

tlf'V•"••• .. ..I•- .J::-• 1 
Veygandı kabul ederefi .... u .. iuiı \ 
mnddet görüşmüıtür. General 1 
yakında Londraya giderek ihti· \ 

yat zabitleri kongresinde bula-
nacaktır. a.a. 

--ı~-·-

Prens Pol'un 
Berlini ziyareti resmi bir 

mahiyet aldı 
Berlin 10 - Havaı ajansı 

muhabiri bildiriyor. 
Yugos1a vya kıral naibi prens 

Polun Berline yapacağı ziyaret 
resmi bir mahiyet almıştır. Bu 
ziyaretin tarihi henüz belli ol· 
mamışıa da askeri geçidin 2 ha
ziranda yapılması tasavvur edil
mektedir, 

mın.lf..'<.liıli..Y~ irıhJşarla.r qmum ,. ....... -• 
Hariciye nazırları 

konferansı 
Şimal memleketleri her şeye rağmen 

. bitaraf kalacaklar 
Stokbolm 10 - Şimal memle

ketleri hariciye uaz1aları kon· 
feran11ndan ıonra resmi bir 
tebliı neşredilmiştir· 

Tebliğle , şimal memleketleri 
nin Oılo deldarasyoouna tadık 
bulunduklarını ve guruplar va· 
ziyetinde kalacakları ve bir 

harp vukuunda elleriuden gel
diği kadar bitaraf kalacakları 
ve şimal memleketlcrioin bita· 
raflığı diğer devletler tarafın
dan garanti edilmesi) istenildiği 
takdirde bunu hürmetle ıelim
hyacakları bildirilmektedir. 

1 Ac:~~r1 m.iJkr.JlrfL 
Meriyete giriyor 

Londra 10 - Baş Vekil Çem
berlayo, aıkeri mnkellcfiyet ka-
nununun paskalyadan evvel 
meriyete gireceğini bildirmiştir. 

-~-

Tire tenezzühü 
hazırlığı 

ikmal ediliyor 
Kızılay kurumu ·ile Halkevi 

ıo•yal yardını şubesi tarafından 
müırerekeo tertip edilmiş olan 
Tire teneızühü hazırlıkları her 
iki kurumca ikmal edilmiş vazi · 
yettedir. 

Beş devlet konferansı 
Güring F ranko ile 

gür üşecek 
Berlio 10 - Mareşal Güring 

Valanıiyaya giderek ceneral 

Tenezzühe halkımız arasında 
büyük bir alaka ve rağbet gös· 
terilmektedir. 

Tenezzühün diger gezilere 
nazaran daha neşeli ve üzüntll-
aüz geçirilmesine azami lgayret 
sarfedilmit bulunmaktadır. Umumi vaziyeti 

Londra 10 - Deyli telrraf 
gazeteıi, beş devlet arasında 
yapılması istenilen konferansın 
umumi vaziyeti düzeltemiyece· 
ği kanaatındadır. Gazete böyle 

düzeltemiyecek 
bir konferansı Hitlerin kabul 
etmiyeceği mütalaasını yürüt
mekte ve yeni konferanıın yeni 
bir MDnih konferansına benze· 
mesinden korkmaktadır. a.a. 

Sümerspor - Agdınspor maçı 
tehir edildi 

Program mucibince bu pazar 
oynaomaıı lazım gelen Sümer 

ıpor - Aydın spor araıındaki 

futbol maçının geri kaldığını 

haber aldık. 

Bu tehire aebep, bu maçı ida· 

re için hakemin h~mir bölgesin· 

d~n getirilmesi mukarrer iken 
ayni sründo lzmirde de Fener 

bahçenin maçları olmHı ve ha · 
kemlerin bu maçlara tayin edil
meleri yüzünden Aydma 'gele
memeleridir. 

B&lge baıkanlığı ıampiyonunu 
tayin edecek olan bu mühim 
maçın muhakkak bitaraf bir 
hakemle idereıini muvafık gör
düiünden maçı geri bırakmiı· 
br. 

Franko ile görütecektir. a.a. 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığlndan: 
Devlet şurasınca yenilenme· si kararlaştırılan Bozdoğan be

lediye meclisi l.zahkları için yapılan parti yoklamaıında tesbit 
olunan partimiz asil ve yedek Aza namzetleri sayın ıeçicile· 
re arzolunur. 

Asil Üyeler 

1 - Sami Çınar 
2 - lımail Tarhan 
3 - Hilmi Aysan 
4 - Tevfik Şener 
5 - Tevfik Toker 
6 - Nurettin Karaka, 
7 - Halil Toprak 
8 - Nuri Konya 
9 - Mehmet Ôztürk 

10 - Süleyman Deyerli 
11 - Cavit Çırpan 
12 - Mehmet karabudak 
13 - Hakkı Sibu 
14 - Sabri Eıer 

Yedek Üyeler : 

15 - Necib Sertöz 
ı 16 - Mustafa S"kallı 

17 - Mehmet Yavuzdiler 
18 - Cemal Alaşehir 
19 - Mehmet Özsoy 
20 ,_ Riza Karakaı 
21 - Ahmet Tavas 
22 - Yuıuf Tamer 
23 - Mehmet Uzkut 
24 - Mehmet Zengin 
25 - KAzım Kılıç 
26 - Mustafa Batlı 
27 - Hilmi Akalın 
28 - Kl~'m Y ı\dtrım 
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Sovyetle ve garp 
demokrasileri 

Tecav6ze ve emr'kivaki po
lltika11na karşı İngiltere tarafın· 
d•n teşkiline ç .. lışılan sulh cep· 
besine Sovyetlerin de alıomala· 
rı için yapılan tetebbüı heniiz 
mUıbet netice vermemiıtir. Fa
kat te,ebbilı neticesiz kalmıı 
değildir. fogiltere, bu teşebbüsil 
yapmakla Sovyetlerin sulh cep· 
he: 1 içiodt ki rollerinin ehemmi
yetini takdir etmiı olduğunu 

anlamış oluyol'. Sovyetler de 
cepheye ı,H .. ak etm~ği pren•ip 
itibariyte kabul etmiş olmakla 
menfaatlerinin demokrat devlet
lerle iş birliği yapmakta ol rlu
funu g8•termiş olnvorlar. Fa· 
kat iki tarafın noktai nııızuı 
henlh: telif edilmemi,tir. fn~iliz 
ve Fransız j!'azeteterin;n yazdık
larına bolnlac:lk olursa ih· 
16f şu nolctadadır. 

İngiltere, Sovyet1ere, Polon· 
ya ile kArşılıkh bir makavf'le 
lmZ11ladılctan ve Romanva ile 
Yunanistana jl'aranti verdikten 
ıonra vana,mıstsr. Bu dto•l .. tle• 
re teminat Yf"rİr vern•ez. f nelliz 
h1Uc6rneti, ay?ti t,.minıtta Sovvet· 
leri de• isth·lk ettiPmelc • ist,.mis· 
tir. So•yetle", bir def•, b~y1e 
hlr emri vaki lcarşı~ında hıra· 
lnlmalftan bos1anm"mıs1ardıf. 
Avrupa ıullıunun i!ııtikrarı icin 
g1ritilecek trşebhfise idirllclert 
ilfenlvnr~"• kara" •erm~zden 
e•el, kendilerin de sornlmas ın1 
ve hirliktll'! tedbir ıt 1mama~ını 
l•titı=-m etfivortı.rdı. Bunlll k1trşı 
fngiltere hiıktimetf, st'erek Po
lonya'ya ve gerek diR-er iki Bal-

f 11ndutu~11 -m,.rePet ~l~ra k lleri 
ıOrebilir. Filhakika Çeko~lovak
ynnın par~af anmuı ve A.-na• 
ntluğun işg,_Ji ksrşuıında fn
riltere derhal Oç devlete, em

ri•akf pnlitikalarında devaaı 
etmek cesaretini kendilerinde 
g&rebHlrlerdi. logiliz garantisi 

Romanya ve Polonya nzerinde
ki alman tazyilrını hafifletmit
tir. So•vetler de bunu takdir 
etmlt olıcaklardır. 

Fakat lngiltere ile Sovyetler 
arasında asıl ibtifif mevzuu o
lan mesele, sulh cephesinin ge
nişliğidir.' İngiltere bunun an· 
cak tecavOzU menedecek kadar 
geniı olmasını ve bu hududu 
aımamasım istiyor. 

Sovyetler ise, kollektif barıı 
ıisteminio ihyasına' taraftardır· 
lar. Her halde fiç kfçük Baltık 
devletine de - Estonya, Le· 
tonya ve Litvaoya - garnti 
verilmesinde ısrar ediyorlar. f b
tilifın bu ıafbada buiuoduğu 

Yunanistan ·Napolyon Türk neşriyat 
kongresi 

Hayvan idhalini 
muvakkaten men 

etti 
Devrinde Arnavutlar Ma§eri idealimizin bir 

remzidir 
1797 de Campo - Formiı mu· kaç fraosız zabitini fransaya --·~ 

Veteriner umum m6dtırl0f Dn· 
den, ıebrimiz veteriner müdür· 

ahedesi Venediği, Korfo adası· getirirken bunları satmayı ken• · 
Enver Demir111 

Ba9tarah 1 lnel Hyfacia 

Ye açık bir hesapla cumhuriyet 
hükOmetiyle karşı karşıya bı· lüğliae gelen bir tamimde; bazı 

iktısadi zaruretlere binaen Yu· 

nanistanın 20 maJ ı tan iti'Jaf~D 
ihracatçı memleketlerden keçi, 

oğlak ve teke idhalatını muvak
katen men etmiı olduiu ve 

buna göre hareket edilmesinin 
IAzım geldiği bildirilmektedir. 

Veteriner müdürlüğümüz keyfi
yeti teıkilatıoa bildirmiıtir. 

nı ve Venedik cumhuriyetinin diıioe teklif etti. 
işgalinde olan Arnavultuk ıa· Telı.lif pek boşuna giden Te· 
billerinden bazı yerleri F ranıa- pedelenli pazarlık etmedi ve 
ya vermişti. istihkam tefi Poitevin, topçu 

Arnavut ıefleriyle temuları• . albayı Charbonnel, bahriye ıu• 
mız fena olmadı. Bunların için· . bayı Bouvier, Mı11r fen ve ıa• 
de en kudretli,i, eveli fraosız· nat komisyonu Azasından biri 
lara karşı oldukça müsait dav• olan Bessieres ve üstelik Mal-
ranan Tepec!elenli Ali paıa ol- ta enkizitöril Marco Gueriı. iyi 
du. Bonapar'ta mektup yazarak altın bahasına ıatın aldı. 
ondan topçuluk hakkında ma· Tepedelenli Ali paşa derhal 
li\mat iıtedi, o da kendisine iki bu kölelerin ihtisaslarıodan iı· 
topçu assubay gönderdi. tifadeyle meşgul oldu. İtine ya-

T • Mısır seferi, bu ka ar dosta ramıyan Gueriniyi rahat bırak· 
ransıt geçen ne bir ıekilde batlamıı olan tı, fakat istihkam subayiyle fen 

müşteil maddelerden be- mtinaıebetleri bulandırdı. Ttırk- adamını, Yanyanın tahkiminde 
lediye istimlaki resmi Rus donanması Korfoya taarruz kullandı ve albay Charbonneli 

ederek fra nsızları oradan çıkar· topçu kuvvetlerinin tanzimine 
alınmıyacak dı ve T~pedelenli Ali pa,a va:zi memur etti. Bahriye subayı bir 

Dahiliye Vekaleti, bir kııım yelten istifade ederek Preyeze· işe yaramıyordu, Ali onu Fran-
belediyelerin mahallerinde sarf de f garnizon kurmuf olan 400 saya göndermeye razı oldu. Pa· 
ve istihlik edilmiyen ve tranıit fran11ı askeri nzerioe 15 000 pazı da ayni tekilde batından 
olarak getirilip .evk edilmit milt kiti gönderdi. ıııavacaktı, fakat bu adam, eıa-
ttil maddelerden iatiblik resmi Adetçe OıtOnlOglln ıltında ret arkada,ların1n hayreti ara-
almakta olduklannı tesbit etmit fran111lar ezilince Tepedelenli ıında müslüman1ığı .kabul e.dip 
ve bu maddelerden istihllk rea Ali paıa ölülerin kafalarını Mehaıet efenrli adını aldı. Pata 
mi altnmama11nı belediyelere kestirdi, Y•fayan yOz elli kişiyi derhal onu kit;pliğine tpyin 1Jt· 

kendiıine takdim ettirdi. Sonra t•ı ve ıonra dı• bakanı yaptı. bildirmittir. ~ 
Vekllet bu mtlnaıebetle •eli- onları kesilmit olan iki yüz elli Paş" ahs verişinden memnun· 

likf ere bir tamim gBndererek batın yanına gl>tilrdO ve ıopa du, bilhuıa albay Charbonnel · 
altında onlan u'tura ile bu baf· den pek hosnuttu. Bu adam bir her hareketin banai sebeplerle • 

• ların derilerini yDzmeye mecbur kaç harap topu tamtl' ettirmtŞ· 
olursa olsun fiyat yüksekliğine etti. ti. Ali pMadao, barminde itina 

ıebebiyet verecek hallerden Tepedelenli Ali pafa ıonra· ile muh1'faza ettiği havan topu· 
tevekki olunması IAzım geldi· ları bu fransızlan öldilrmOş ol· DU kendisine vermive ikna et· 
;;,inden bu mühim muvzu llzerlo- duğuna nadim otdu. Bunların mi~ ve bunları J·.ıtlh ettikten 
5 - :.:ı. - - · .... uu1. t pçliiarını tau-'-'•v• auan•K "Ubua lnaKds karar- edebilird" A d b' üdd t 

ı. ra an ır m e me başlamıştı.' 
Jarı tasvip etmemelerini bildir· aeırtikten so b" it t 

• T nra ır ayan gc- Ali paşa artık Fransız sul>ay-

.. •m•~•t•~--~~~~~~~~~~~-m~is.in•i•n~•k•a•p•ta•n·ı~M-•ıs•ır•d•a•n~b·i-r I lannı kıne~hl t~lkki dmiyo~ 
onlara dod muamele!li ediyor

veren ıahısln deği l, partidir. , fa etmez, a11cık daha beklerdi. du. Evveli .' oolan slkt bir ne· 
Bioaenaleyh Litvinof'un iıtifaaı Sovyetlerin Almanya ile uı- ı zaret altında bulundurmuşken 
hiç bir şeyi değiıtirmez. laımak istedikleri hakkındaki bu nezaret yavaş yavaş ge•şe· 

2 - Diğer bir tefsire gBre, fayia da otoriter memleketle· di ve günOn birinde aİbayla ar• 
iatifa ıiyasi sebeplerden ilui ketlerin propaganda91 olarak kadaşları paşaya karıı pek na· ; 
gelmitHr. Litvinof garp demok· hir tarafa bırakılabılır. ?:ik davranmıyarak Ko•foya 
rasileriyle İt birliği yapılmHtna Bu tefsir, ıovyetlerle logilte· kaçtılar. Arnavut kıtalarının 
hraftardı. istifası, ıovyetlerin re aruındaki milzakerlerin uza· Fran111z usul il talimi ba kadaı la 
kendi hudutları içine çekilerek yıp ~tmuini otoriter memleket kaldı. 
yalnızlık siyaseti takip edecek· matbuatının istismar etmekte Ayni iı daha sonraları, Ar· 
feri maııasına delilet eder. gecikmediklerini g6rstermesi iti· navatlukun dışında ve paşanın 

3 - Sonuncu bir tefsir de bariylo enteresandır. tahmin edemiyeceği bir şekilde 
Litvinofun iıtifasındı, ıovyetie· O halde ıeride iki tık l.:alı- yeniden başladı. 
rin kollektif barış ıistemiude yor ki bunlardan biri, ıovyetle· Bıı Tepedelenli Ali yaman a· 
ısrardan vazgeçip lngiliz tekil- rln, yalnızlık siyasetine geri damdı. Yavaş yavaş kendini pa· 
fioi kabul etmeğe temayül et- daomeleri, diğeri de kollektif dişahın nüfuzundan kurtarmış 
meleri gibi 1bir mana glSrmek· barış meseleıiode ısrardan vaz- ı ve otoritesini bütün aroavut 
tedir. geçip demokraıilerle bir anlaş - tefleri üzerinde tesis etmiıtir. 

Bunların hangisi doj'ru? Lit- mıya varmalarıdır. Bu iki tık· ı Gerçi bu hususta mukavemet· 
vinof istifa edeli, aradan dört tan ikincisi daha varit görünü· ler olmadı değil. Berat paşası 
gOn geçtiği halde henUz bu yor. Çnokn Litvioof'un öteden İbrahim ona karşı mücadele 
suale kati cevap vermek beri, kollektif barıı sisteminin etmeye kalkııtı. Bu kavgaların 
mDmkOn değ'ldir. Fakat iıtifa· hararetli taraftarı olduğu ma- gurOltüsll o zaman Avrupayı 
nıo, Moıkovadan gelen haber- lumdur. Gerçi bu ideal bir siı- sarsan silib oğu!tu ları arasın· 
lerde iddia edildiği gibi, biç bir temdir. Fakat fngiltereye göre da kayboldu Bu vakaların da· 
siyaıi mana ifade etmediği ve bugijn ciddi mahzurlar vardır. ha ıük6ndli zamanlarda umu-
yalnu sıhhi sebeplerden ileri Bu mahzurların izalesi ne fa-
geldiğ'i bir ihtimal olarak bir giltereolo, ne ıoıyalistlerin elle· 

mf siyaset ilzerinde teıiri ola· 
· bilirdi. 

rakmak gayesini ınden ve bun
da muvaffak olan bir Alemdir. 

Ba alemin hangi zaviyesinden 
bakılıraa bakılan onun, raye, 

irade, ~rzu ve tefekkür birliği 
ile tezeyyün etttiği ve kendisine 

halkçı ve inkdlbçı prensipleri 
mihYer ittihaz eylediji vazibaa 
görOlebilir. 

Bu günkn Tilrk matbuatı, dn
nU.ı ibtilalcı ve yayraracı mat· 
buabndan tamamen ayrı, mnte• 
vazi, asil ve insicamlı bir ideal 
manzumeıidir. 

Bu manzume, TOrk mtllett 
ile Tilrk bUkftmetioin mlteka-

bil hak ve vazifeleri &n&nde fikir 
ve vicdan mesuliyetine tercllman 

olabilmek kuvvet ve kudretiı· 
dedir. 

Augu de Boppein n99ret•lt 
olduğu tetkik eıeridir. Aypi 

zamanda hem diplomat, hem de 
tarihçi olan B. Boppe ıuk ta· 

rihioe kartı pek bilyilk bir all • 
ka duyuyordu. Osmanlı impe· 

ratorlufunun menkibelerini hi· 
kiyede daima O.tat olarak kal-

mııtır. . 
8. Auguste Boppe, Nicol~ 

& ap•• vgrao taratından ko· 

m•nda edilen "ıark avcılın. 
nın mevcudiyetini o-itaya çı· 

karmııtır. Arnavut alayı bak• 

kındaki malumatımızı da ken· 
diıisioe borçluyuz. 

Bu alayın hususiyeti ıurada· 

dır ld biç bir zaman ArnaYut· 

lukta hizmet etmemiıtir. Ger
çi ~rnavutlardan mllrekkeptt: · 

Fakat metbur AH paıanın va· 
tanlarından kovduğu ve yuaan 

adalannıı kaçmıı olan arna • 
vutlardao. 

Tllsitl'den, sonra ruslar fran· 
ıızlara bu adaları iade ettikleri 

saman, bu mültecileri de biie 
bıraktılar, ve bunlar Franıanın 

hizmetine girdiler. Bunlar iyi 

cenklverlerdi, fakat diıiplinli 
asker. olmıyorlardı. 

Cesal' Berthier bunları dai 
harpleri için franıız alaylanna 

ilhak edilecek hususi b6lllkler 
halinde teşkilAtlandırmayı dil· 

tündü. Bundan vaz geçmek 
mecburiyetinde kaldı. O zaman 

imparator ada arnavutlarınıa 
hususi bir alay teıkil etmeleri-

bir • radı, Sovyet hariciye ko
miıeri Lihinof'uıı istifası, sov
yetlerle garp demokrasileri ara· 
ıında mlloasbetler etrafında bir 
çok dedikodular yapılma11na 
1ebep teşkil etmiıtir. Hariciye 
komeıerinio istif ası etrafındaki 
tdıirler ıöyle hulasa edilebilir. 

tarafa bırakılmalıdır. Gerçi So7· rinde değildir. O halde realist 
yet dıt politikası ıahıs politika- baraket etmek icabediyor. Sov-
sı değil, parti politikaııdır. Fa· yetleria kollektif barışta ısrarı 

1809 da İbrahim paı•, elin
de bulunan Valonayı Napol· 
yona vermeyi teklif etti. On
dan sadece iki bin askerinin 
40,000 kuruı aylığını ödemesi· 
ni istiyor, buna mukabil. hatti 
Türkiyeye kartı bile Frans~
uın tarafını tutmayı teahbllt 
ediyordur. 

ne karar verdi. Bunlara kuman· 

dan olarak Mııır seferine iıti· 
rak etmiş olan subaylardan al· 
bay Minot'yi tayin etti. 

1 - Bir iddiaya göre, bu 
iıtifa görüşmeler üzerine hiç bir 
teıir yapmayacaktır. Esasen Lit
vinof'un istifası, ıiyaıi olmaktan 
ziyade ıabsi sebtpler<{eo ileri 
gelmi~tir. Litvinof, haıta idi; 
yahut ta yorulmuşh.1. Binaenaleyh 
çekilmek isti}ordu. Sovyetler
de baricf politikaya iıtikamet 

kat bu, her memleket için doğ· bir el birlığine mani olmasa d~ 
rudur. Ve bir ıahıı parti poli- bu el birliğinin teminini uzak 
t.k t d · k 1 bir itiye ıttaca0ından sovyetler ı ası e vır etme istemez ve- 6 

b&yle bir politikayı kendine mal 
yahut da edemezse, çekilir. Sıb· etmiı olan hariciye koaıiıerini 
hl sebebe gelince; bu da muk· J deği~tirmek istemiş olabilirler, 
ni değildir. !"fer .halde müzake Bu vaziyette ıovyetlerle logil
r~~~r en nazık ~ır ıafhaya ıir- ı tere ve Fransa arasında bir 
dıgı bir anda Ldvinof, ıui tef· anlaıma pek yakın oJmalıdır. 
ıire mahal vermemek içia iıti· A. ş. ESMER 

Bu mamulatı çok merakh ye 
ıon hadiselerin bir aktüalite 
havaaı verdiği bir kitaptan ah· 
yorum. Bu kitap 1914 de B. 

. ' 

Minot, bu adamlar1 Avrupa 
usulü organize etmekten. ziya· 

de onlara babaca muamele ede
rek kendilerini imparatorun 

hizmetine kazand1rmak maksa· 
diyle hareket etti. Onun dOtlln· 

cesine arnavutlar fraaııı ıu· 
baylannıa emri altında adala· 
nn müd,.faaııacla kullaaılma
laydı . 
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12.30 Program. 
Mecliı r•iıf mtımtaı bir 1 

halk adamı ve ihtida etmiı 
bir yahudi olan Simpıondu. Biı· 
lllark " Babam yaıayıp ta bir 
yahudiye katiplik yaptığımı g8r 
ıeydi bana ne derdi ,, diyor
du, Bir mtınaıebetle, ıekreterlik 
ıalibiyetini kullanarak, yazıları 
çok tarafgirane ve kuvetle A
Yuıturyaya muhalif bulunan iki 
razeteciyi raporUSrler odasından 
çıkardığı zaman çok ıert bir 
ınU11aka1aya karıımıt oldu. Mec
lise karıı takındığı tavır, f" 
ı&zlerden anla,ılmaktadır. 

.. Biliyorum ki ıize ı8ylediğim 
feylerin ıizia revlerinize tesiri 
olınıyacak, fakat1 ben blclisele· 
rln cereyanı nzeriade ıizin de 
reylerf nizia tamamen teıirsiı 
kalacağına k•niim ,,. 

Filhakika bOtOn ittihat Avuı
turyauıa mubalefetile kırılmıftı. 
Bhmark il'< Dutuklar1ndan bi
rinde, Prusyayı, Piyemontenia 
Novara mubarebeıinden eyvel 
dOtUlğU vaziyete ıokmıyacak 
bir ılyaıet takibi buıuıundft 
lkar etmişti. O yeni liberal ka· 
Dunu esaaiyi awuıturyaya karıı 
mlldafaa fçhı kırabn kılıcını 
çekmfyeceğini tahmin etmek
teydi. 

Nihayet krahn bu Taziyete 
ıo1culduğıı gOn geldi. Avustur• 
Ja, eski diyet mecUıini Frank· 
furtta toplamıftı. Prusya diye
tin balen me,ru bir mevcudiyeti 
hatı olmad ğıuı ileri silrdü. iki 
•IYaıet vazıban birbirine muha
lifti. Avudurya ~ski kanunu 
taa,inin yeniden merivete vazı· 
Ilı istiyor, Lthel"al Almanyanın 
bafında olan Pruıya ise deYlel· 
le,f yeni bir birlilcle etrafında 
loplamağa çalışıyordu. Schlewig
liolıtein ye Hesse işleri Gzerin· 
d~ ha,ka mOnazaalar da vardı, 
fakat asıl mesele bu idi. Avuı· 
turyalılar silihlanmışlar, ve çar
la beraber bir çok alman dev· 
lttleri tarafından tutuluyorlardı. 
Pruıya ile Bavaria karakollara 
lieııede birbirlerine ateı aç· 
lllıflardı. Avusturya ıefiri Ber
liııt terketmek için emir almıı 
t. 8 . . t• d. h • u emrı yerıne gt: ıraey ı 

•rbin &nilne geçilemezdi. 

Sefir emirlere itaat etmiye· 
~~le Berlinde kaldı, kıralda11 
ır millikat talep etti, ve ona 

ltalinıe ikna için bOtOn nüfuzu
~~ istimal etti. Nazarlar Mecliıi ••• •Ye ayrılmııtır. 

Radowitz hemen hemen yal· 
'1ıd1. Biımarckın arkadaıı olan 
d'~ırlar onun ıiyasetine kareı 

11111• bir itimatsızlık göıteri· 
Yorlardı. Onlar eıki ittifakı ye
lfl b~ cnıek ar.zuıundadırlar. Har· 

•ye nazırı mOcadeleye girmiye· 
~~itlerini beyan etti. Kırahn 
~utral partinin baıına geçme
~•ne mani olacak tedbirlere, 
• 1c; bir telit eseri gCSıtermekıi· 

)!tb n tt•v. . l • IDuı:nanaat e ıgı ıeyı o • 
llıtııtur. Buhran eınasında Biı· 
:•rclc letzlinıen de kıralın ya• 

•lada bulunuyordu. T a•ıiyesl• 

nfn ne olduğu hakkında tered· 
dDde imkln yoktur. Filhakika 
ıulh partiıi kazandı ve Rado
witz istifa etti. 

BJımarck haberi duyar duy· 
ma.r, ıevincinden, maaaıınııı et· 
rafında tıç defa dansetti. Bu 
hadiselerin akebiade Braoden· 
burg aldn. Manteuffel baıvekil 
oldu. Schwarzenburgdan bir 
mUllkat talebinde bulunarak 
ona mfiliki olmak 6zere Olmut· 
za gitti ve orlda bir antaşma· 
ya yarı•arak bununla Prusya 
liri bllyUk devlet arasındaki bü
tUn lhtil&flı meselelerden vaz .. 
l'eçti. 

Olmutz ınlaşmaaı timdlye 
kadar hiç bir Avrupa devleti· 
nln maruz lcalmadıiı bOynk bir 
ıUldll. Prusya kendlıine bir si
yaset çizerek milletin büyük 
bir ekıeriyetinin kuvvetli bir 
tarafdarlığiyle bunu bir ıene 
inatla idame etti, Avusturya 
ba siyasetin bırakılma••nı iste· 
ti. Her iki devlette sillblanmıf .. 
tı. Ultimatom gönderilm1ı ve 
harp için her tey bazırlanmıfb 
ki Prusya teslim oldu. Bunun 
iki ıebebi vardı. 

Bu kısmen Pruıyanın Avuı· 
turya ve Rusya birliğine karşı 
mt:cadele edebilecek kadar 
kuvvetli olmaıından ye kısmen 
de kıralın iki düıUncede bulun· 
maıından milteTellitti. Kanunu 
uaıiye Kare lfr11lnı tehlike kar· 
111ında devamlı bir siyaset ta-
kip etmesine imkin yoktu. 

Biımarck n11zırlar heyetinin 
bareketini mOdafaa eden mah
dut bir kaç kişi araıında bulu· 
nuyordu. Bntlln nutuklannın e.n 
kuvvetliıi olan bir nutkiyle eh· 
ne zırh eldivenini takarak Ra
dowitz ıiyaıetinin bOtün zaif 
noktahrının teşrih etti. Ortada 
Prusyanın mevcudiyetini tehli· 
keye kovmayı lcabettirecek ka· 
dar mühim bir stbep yokta. 

Pruıya kendisini prenslere 
değil kfiç k devletlerin meclis· 
lerine tabi kılmak için niçin 
harbe girmeliydi? f u;had için 
yapıl cak bir harbin, kendisini 
nöb~tçi kulübeıinde aımak için 
n&betçi ile kavga eden bir la
gilizi hatırlattığını söyltl}ordu. 

Devleti yıkacak olan bir si· 
yaıet takip etmemesi için mü
ıavirlerin kıralı ilC:az etmeleri 
bir vazife idi. 

.. Her hangi bir kimse har· 
bin zaruri olduğunu, yahut baı 
ka bir yolla elde edilmesine 
imkin bulunmıyan bir netice 
vereceğini gösterebilseydi ben 
gene harptan çekinmiyecektim. 
Buglln büyük devletler hangi 
ıebeplerle harbediyorlar ? Bil· 

12 35 Türk müıiii • Pi. 
13.00 Memh ket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( Karııık 

program • Pi. ) 
18.30 Proıram. 
18.35 MOzik ( Konserto ) Pl. 
19.00 Konuıma ( Ziraat sa· 

ati ) . 
19.15 Türk mtiziği ( Faııl 

heyeti ). Çalanlar : Hakkı Der· 
man, E,ref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Buri Üfler: 

Okuyan: Tah .. in Karaku~. 
20.00 Memleket saat ayarı 

ajans ve m !teoroloji haberleri. 
20 15 Türk müziği. ÇRlanlar : 

Vecihe, "Fahire Ferun, Refik 
Fersan. Okuyanlar: Mustafa 
Çağlar, Mefharet Sağnak. 1 -
Gülizar peırevi. 2 - Nuri Ha· 
lilin hilseyni sarkı ( Artık yeti
ıir ). 3 - GUlizar farkı ( G&ı· 
(erimden gitmiyor ). 4 - Hll• 
ıeynf farkı : ( Gillten bahçesin· 
de ). S - Halk tUrkilıü ( Ay 
doğdu batmadımı ). 6 - Halk 
tllrkilsll ( Ali dağı ). 7 - Halk 
tOrkOıtl ( Tepeler tepeler ). 
8 - Latif ağanın hicaz farkı 
( Niçin ıeb taseber ). 9 - A
sım beyin hicaz ıarkı ( Her 
zahmi ciğersuza ). 10 - Hicaz 
ıarkı ( indim yarin bahçesine ) 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tabvillt, Kam· 

biyo • nukut ve ziraat boraası 
( fiyat ). 

21.25 Neşeli plaklar • R. 
21.30 Müzik ( KOçOk orkH· 

tra - Şef: Necip Atkın ) 1 -
Schmidt - inciler • Vals. 2 -
Gebhardt • Romenı • Violon· 
sel ve orkestra için. 3 - He
uberger • Şarkda. 4 - Zauder 
Polka. 5 - J. Srausı • Şen 
Viyana ( valı ). 6 - Brabmı • 
Macar dansı No. 8. 7 - Paul 
Lincke - Eğlenceli marı. 8 -
Paul Lincke • Dilrılma ' ( Fan· 
tezi ). 9 - Micbeli · Çocu 
oyunları. 

22.30 Müzik ( Melodi ve So· 
lolar • Pi ). 

23.00 Son ajanı haberleri ve 
yarınki program. 

23.15 24 Müzik ( Cazband • 
Pi. ) 

yük bir devlet ıçin yegine ıa
lim hareket prensipl romantizm 
değil siyasi egoizmdir ve büyilk 
bir devletin kendi nıenfaatları· 
na taallnk etmiyen bir mesele
den dolayı mücadeleye girmesi 
manasızdır. Baylar, bize uğrun
da harbetmeğe bir gaye göste
riniz size derhal reyimi verece· 
tim. 

- Sonu var -

Devlet Demiryollarından 
Aydın Kızılay cemiyeti merkezinin teı.tbbib~ üze~ine ~4/.51?39 

tarihinde Aydından Tireye bir buıusi gezı trenı tertıp edılmıftır. 
Aydından hareket ıaatı 6,55. Tireye varıı 1aati 10,48 dir. 

Tireden hareket 19,5 Aydına varıı 23,15 dir. 
1 nci 2 nci 3 nen 

Gidiı - Geliı 233 169 109 kuruıtur. 
1329 

YOZs s 

Aydın Tire tenezzühü 
Halkevi Soıyal yardım ıubeaiyle Kızılay kurumu tarafın· 

dan 14/5/939 Pazar gUnll Tireye bir gezi tertip edilmiştir. 
Gezi tirenle yapılacakhr. Gezi tireni o gün sabah 1aat 

6,55 de Aydından kalkarak 10,48 de Tireye varacak ve Tireden 
19,5 de hareket edilerek 23,15 de Aydına gelinecektir. 

Seyahat ücretleri gidip ıelme birinci mevki 250, ikinci 
200, üçüncO 150 kuruıtur. 

Seyahate iıtirik edeceklerin Tirende her türlü eylence ve 
istirahatleri temin olunacağı gibi Tirede de hoıça vakit 
reçirebilmeleri için icabeden tedbirler alnmııtır. 

Biletler Kızılay merkeziyle Halke ~ inde ıatılmaktadır. Bu 
fırsatı kaçırmamalarını sayın halkımıza tavsiye ederiz. 

lıan 
Aydın Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 :__ Ekıiltmiye konulan it 

10941 lira keıif bedelli Aydın 

memleket haataneai kalorifer 
teıiıa tı itidir. 

2 - Bu Jıe ait ıartnameler 
ve evrak tunlardar. 

a - Sıcak ıulu kalorifer te· 

aisatı için umumi ve fenni ıart· 
name. 

b - Kal6rifer ve ııhbt tesi· 

sat projelerinin nasıl tanzim 

edileceğine dair talimat. 

c - Katarifer teaiHtı ile u· 
mumt ıantral ketfi. 

d - KaUSrifer tesisatı hak-
lnnda izahname 

e - Husost f&rtnama. 
f - Eksiltme ıartnameai. 
h - Mukavele projesi ve re· 

ıimler. 

fstiyenler bu evrakı Aydın 
Nafıa mildllrliiğünde g&rebilir

ler. 

3 - Ekıiltme S/6/939 Pazar· 

tesi gOnU ıaat 15 te Villyet 

Daimi EncUmeniode yapılacak
hr. 

4 - Ekıiltme J[apalı zarf 

u•uliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek isti

yenlerin 821 liralık muvakkat 

teminat vermeai ve Aydın vill· 

yetinden bu iş için alın· 

mıı ehliyet vesikaıı ibraz etme· 
ıi llzımdır. 

6 - Teklif mektupları yu· 

karda llçüncll maddede yazılı 

aaatten bir ıaat evveline kadar 

Viliyet Daimt Encümenine ge

tirilerek makbuz mukabilinde 

encümen reiıliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektup· 

ların nihayet Oç6ncU maddede 

yazılı saate kadak gelmiş ol· 

maıı ve dıı zarfın m6hftr mumu 

ile iyice kapatılmış bu)uuma11 

llzımdır. Posta da olacak 2'e· 

cikmeler kabul edilmez. 
(1320) 7 11 16 20 

Zayi 
Atağıdı numara ve mikh rla· 

rı gö3terilen ve Umurlu şirketi 

ile Ahmet Çayırlıya ait olan 
Akseki banku;Jı hisse senetltri 

zayi olup yeo,;eri çıkarılacağın .. 

dan eskilerinin hükmü kalma· 
dığını ilin ederiz. 

Umurlu şirketi müdürü 
Halit Çayırlı 

Umurlu 9irketi namına kayıtlı 
hisse senetleri 

Numaraları Hisse adedi 

51429 10 
3/28 1 
2/191 6 
1/36 5 

679 10 
680 10 
681 10 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

Yekun 122 
Umurlu Hafız Ahmed bey na· 
mına kayıtlı 

Hi11e adedi 
5/430 2 
41299 3 
1259 s 
1024 10 -20 
2/19 1 
1143 5 -26 

1331 

r······· Abone fCraiti ···••··· ! 
i Yıllıtı her yer için 6 lira. J 
l Altı aylıtı 3 liradır. 1 
: İdare yeri: Aydında C. H. i 
ı • 
ı P. Baaınıevi. 1 
i ıaıeteye ait yazılar için ! 
· ·ıa · i yaıı itleri müdürlüğüne, l n· ! 
! lar için idare müdürlütüne i 
i 'DÜraeaat edilmelidir. ! 
:_ ............................................. : 

lmtlyas ıllhlbl ve Umumi Netrlynt 

MQdllrU ı Etem Mendre• 
Baaıldıjı yer 

~ H P BuınıeYI 

·•aa.a.a• .-..aAaıe.aa ıibaAAıliıı ıifllbAAdlı 

i Sağlık Yurdu açıld~ 
G Aydında Haaan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şım-

ı 
dilik cerrahi kadın baıtalıkları ve rontken ıcrvialeri g 
ikmal edilerek açılmıı. Hasta kabulilne batlamıştır. D 

- Yurtda birinci sınıf mUtahassıs doktorhrımız tarafından t) 
ı her türlü erkek k~dın .•meliy.atlan ve rontke~ w .muay~neleri .. 
41 yapılmakta ve tedavilerı fennın son kabul ctlıgı tıbbı esas- ,.. 
\.1ar ve kaideler dairesinde takip edilmektetir. J 
- r;t I~ 
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Meraklılarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 
rar verdiğimi sayın 

bildirir bu fırsattan 

kuruştan satmağa ka
rnüşterilerirnize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

siye ederim. 

eh met Gilrer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 
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Okul 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan a1an okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak t•b ediJmiftİr. 

Fiyatı : 25 . 
Kuruştur. 

~ 
C. H. P. BattDM•i J 

....................... ~ ............... '11 
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HALKEVI . 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Muayene giinl 

Pazarteıi 

Çarpmb• 

" 

Per,embe 

" 

C•ma 

Cumartesi 

Saat 

S-4 
• - s 

2-3 
3 - 4 

4 - s 

Doktor arkadaşım11.1n adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutahkları mutabaa1111) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Gaz hastalıkları nautahaaıııı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahaHııı) 

S - 6 Doktor Şevket Kırbaı 

4 - s 
<lat~ni hastalıklar mutaba11111) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadın hastalıkları mutabas1111) 

2 - 5 Doktor Nafiz Yazgan 
3 - 4 Dok tor Halli Gısıaydın ' 

mm~;mromıımm~mııııııııxııfJıımııı I' • UJllUf'fll!JıV11f..,• 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
ntani hastalıklar mütehassısı 

M aycnehaneıhıi 'Cumhuriyet malıatlesi11de avukat 
8. ihsanın ew·ine nakletmiştir. 

haste.l1'r1nı her glhı saat yediden ıeklze kadar •e 
ı5ğleden ıonr saat Oçten altıya kadar hrbul eder. idrar, 

kan, ba.l<Yam, rnaddci gaita ve lıer türlO tahlilltı icra 
# eder. Vcremlilerde fennin en son tedavisi olftn Pinomo-
r+1 torakıi ile hastaları tedavi eder. (971) (f 

ri\.q,."!"'.:cı~~+::ıt1':t~·~·····~"='········"ı:;..cıs~~······~ ~ ._. ;a~~~~bd~.ıa..~Mııl ::wı~~ ~ ~ 
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• • Gazete Kitap Evi 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar 

_Kitabın adı Yazan Fiyatı 

Karikat5r albümO c~mal Nadir 100 
Bir avuç saçma Refik H~lit 60 
insan ve Totaliter DevJ. Galip Kemali 50 
Atatürk için f cnn:ıil Habip 75 
Günahlar dev),ti H:.luk Cemal T8nju . 50 
Gramer der~leri Mitad S11dullah Sa11der .50 
Fransa tarihi Ci1t 1-2 H. Cahit 100 
İngiltere tarihi Cilt 1-2 " 125 
Atalar sözn S11di G. Kırımh 50 
Adabı mua!lleret Siihevlı\ Muuffer 50 
Adabı mn=tseret M hittin Dakıhç 30 
Riza Tevfik R. GölcA!p Arkın 60 

= = • l · 
• • 
E • • • • • • Tercüme nasıl y11pılır Mitat Cem11l 25 

Bu kitapları Avdmda Siileyman GPzer - Q.;mııın Sez~iner -
C Gazo.te kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah-
rı hil'lü gönderilir. • 

·~•m!ll1J1.D1111ıııaıa• 
Çine Vakıflar müdürlüğünden 

Miktnrı Mahalle ve Mevkii ve- Muhammen Bedeli 
Cinsi Metre Mu. ya köyD ya sokağı Lira K. 
Dükkin 5 Hamitabat M. Hükumet cad. 250 00 

Belediye önli 
Dükkln 32 " " 

Osmanoğlu S. 200 00 
Bahçe 3335 " 

,, Mahalle civarı 120 00 
kumluca 

Tarla 19495 Sovancılar M, Davutcu 600 00 
Yukarı da cins, miktar ve mevkilcrile muhammen· bedeJJeri 

yazıh Çine Vakıflar idaresi akaratından 4 kıta gayri menkulUn 
mülkiyetleri açık artırma suretile satı,a çıkarılmışlardır. Verilen 
bedel haddi . layık görüldüğll takdirde ihaleleri 9/6/939 cuma günil 
saat 14 de Çine hükumet konağında Vakıflar idaresinde yapıla· 
caktır. ihale bedelleri peşindir. Arttırmaya iştirak fçin muhammen 
bedelin % 7,5 ğu nisbdinde muvakkat teminat yatırılacaktır· 
Taliplerin veya fazla malumat almak isteyenlerin Çine Vakıflar 
idaresine müracaatları ilin ol udur. · 

11 iO 25 2 , 1330 


