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ltalyadan verilen haberlere 
fÖre, Alman Hariciye Vekili 
Von Ribentrop ile ltalya Hari· 
ciye Vekili Kont Ciyano arastn
da bir kaç gllndenberi şimalt 
f tal yada devam eden milzake· 
reler iki devlet arasında siyasi 
ve aflkeri bir ittifak imzalanma• 
ılyle neticelenmiştir. Bu haber 
karşısında derhal akla gelen 
ıu•I ıudur : 

- ltalya ile Almanya araaın
da bugüne kadar bir ittifak 
yok mu idi? 

Filhakika otorjter devletler 
arasında bir kaç seneden beri 
devam eden it birliği o derece 
ııkıdır ki kulağa yeni bir haber 
gibi gelen, bir ittifakın imzalan• 
nıaıı değil, şimdiye kadar b6yle 
bir ittifakın mevcud olmamaaı
dır, Hakikat ıudur ki bu gilae• 
kadar Almanyayı balyaya bağ· 
hyan anlaıma, antikomintern 
paktan ibarettir. Malümdur kl 
ba pakt ance Almanya ile Ja
ponya araıında imzalanmıfh. 

Ve ltalya bonA sonradan iltihak 
etti. Palet bu devletleri beynel· 
milel ihtilal teşkilatı olan ko
minterııe karsı müsterek ted
bir almak teahhüdü ile bağla-
maktadır, Antikomintern pakt, 
isminden de anlaşılacağı Ozen, 
kominternin propagandasına 
karşı müıterek tedbir alman için 
yaptlmıı bir anlaşma olmakla 
beraber, hakikatte komintern· 
den, hatta Rusyadan ziyade 
garp demokrasilerine ve mDda
fauız küçük devletlere karıı 
yıpılmıı bir itilaf mahiyetini 
aldı. ltalya ve Almanya bundan 
ıonra bir tecavüz ve emri vaki 
politikasına baıladılar. Her biri 
zayif. bulduktan cepheyi tazyık 
etmeğe ve her gözlerioe kestir· 
dikleri kOçDk memleketi istilaya 
koyuldular. Her te,ebbllste bu 
deYletin biri diğerine yardım 
etti. Bu tecavllz politikasını önle
mek için karşılarında bir mu
kavemet cephesi bulunmadıkça 

iki devlet için daha kati Ye 
taahblltleri daha muayyen bir 
anlaşma yrpmıya lüzum yoktu. 

Fakat ıon haftalar içinde teca
•ib ve emrivaki politikasini ön
lemek için f ngilterenin liderliği 
altında bir mukavemet cephesi 
kurulmaj'a başlanmıştır. İngil
tere ile Fransa arasındaki mli· 
oaıebetler, bütün manaıiyle bir 
itt;fak teklini almıştır. 

Bu ittifakın içine Polonya da 
alınmııtır. Romanya ve Yuna
niıtann verilen garantiler bir 
taraflı olmakla beraber, dev
ler de İngiliz cephesine ittirik 
etmiş sayılabilirlar. Sovyctlerin 
de sulh cephesine iıtirikleri 
bahis mevzuudur. Helisa gün 
geçtikçe raukavemet cephesi 
~uvvetleşmektedir. Almanyanıa 

Saau 2 inci Sayfada -

A. Ş. ESMER 

iKiNCi YU.. ıc1u. yeri 
No : 528 

Aydın CUMA C. H. P. 12 
Mayıı 1939 Baıımnl 

P AZARTISIDEN BAŞKA HER GON ÇJKAR SiY ASI HALK GAZITESI 

Roman yada 
Yakalanan Bulgar 

komitecileri 

ÇEMBERLAYN Vildgette: 

Daimi Encümen 
toplandı 

--
Londra 11 - Havaı ajansı 

Bükreıten bildiriyor. 
Henüz teyyiit etmeyen bir ha

bere göre 21 Bulgar komitecisi 
Romanya hÜdudunu geçerek 
Dohrice mıntakasında sillhla 
harekette bulunmuılardır. 

Neticede Romanya jandarma
ıı tarafından yakalinmıılardır. 
Yoida muhafızlar taarruza uğ
ramııler ve komiteciler kaçma· 
ğa teşebbüs etmiıtir. iki komi· 
teci öldilrülmilş diğerleri orta• 
dae kaybolmuşlardır. 

Bu hareket Bulgar • Romen 
hududunda ikamet eden Roman 
ya eırafının mntklerine lcarıı 
müteveccih bulunuyrdu, a.a. 

···~~ .. ·-
İtalyanın 

istikbaldeki deniz 
kuvetleri 

Roma 11 - ltalya muJisinde 
Deniz bütçesinin mUzakeresinde 
beyanatta bulunan Deniz müs• 
teşarı Kavalyeri, yakın bir ati· 
uc hnıy11uıu ..,.., ..,.... .. .... ~•-'- • , 
ve modern hale konulmuş 4 
zırhlısı 19 büyük kruvaz8r 12 
Hri kruvaz~r. 60 torpido muh
ribi, 70 torpido ve 100 den faz 
la deniz altı g-emisi olacağını 
ı.Sylemiftir. a .a. 

_..+-Q.06 C• • 

Geçit resminden 
sonra İspanyada yabancı 

asker kalmıyacak 
Lo dra 11 - ispanya hüku

meti, zafer geçidinden sonra 
bütün yabancı kıtaların çeldle
cekleri hakkında İngiltereyc 
teminat vermiştir. a.a. 

İngiliz - Sovyet 
ehemmiyetle 

Londra 11 - Baıvekil Çem
berlan avam kamarasında soru-
lan bir suale cevaben İngiliz • 
Sovyet müzakerelerile büyük 
bir eh.e~miretıe meşgul olduğu
nu bıldırmıı ve iki gün evvel 
hariciye komiseri Molatof tara· 

Mareşal Balbo 
Mısır başvekiJinin ziyafe

tinde bulundu 
Kahire 11 - İtalyanın Libya 

umumi valisi Mare(lal Balbo, dnn 
akşam yemeğini başvekilin da
vetlisi o1arak yenıi,tir. Bu ziya
ret mOnasebetiyle beyanatta 
bulunan başvekil Mehmet Mah
mut paıa, bu zaman ltalyasının 
birinci plirıında g~lmekte olan 
bir ricaliyle görfişmesinin iki 
memleket ara9ındaki dostluk 
•amimiyeti izhar eden hususi 
bir ziyaret olduğunu s8ylemiıtir. 

Elmukattam gazetesi, Mt-reıal 
Balbonuo Kırat Faruka, ftalya 
hOkümetinin bir roektubunu tev-
dt ik~ttiö-it hakkındaki haberini e zıp e mekteaır. ...a. 

~--

Çemberlayn 
Avam kamarasında 
beyanatta bulundu 

Londra 11 - Avam kamara· 
sında beyanatta bulunan başve· 
kil Çemberlayn, İngiltere hü· 
kumetinin Almanya ile muka
bil bir anlaşmaya hazır olduğu
nu ancak bu hususun Alman 
hükumetine bildirilmediği gibi 
Bertin bükümetinin de Londra
ya bir güna teklift~ bulunmadı 
ğını bildirmiştir. a a. 

Aydınspor takımı 
Bir maç yapmak üzere Tireye .gidiyor 

-----------------------Kızılay kurumu ile Halkevi 
soıyal yardım komitesinin milş
tereken tertip etikleri Tire te
nezzühüne Aydmspor takımı· 
nın da iıtirik edeceğini haber 
aldık. 

Dünkü nüshamızda haber ver
diğimiz vecbile hekem tedarik 
edilememesinden dolayı bölge 
baıkanlığınca yapılması başka 
vakte tehir edilen Sümerspor -
Aydınıpor maçının bıı haf ta 
yapılamıyacağına binaen bu iki 
hayır teşekkülüne bir yardım 
olmak Uzere Aydınspor iakımı 
Tire ldmanyurdu ile bir maç 
yapmakı kabul etmiıtlr. 

Hasılatı tamamen Kııılay ve 
Halkevi ıosyal yardım komite
sine ait olacak olan bu maç bu 
ı:aoYıimin e• mühim maçlann· 
dan b;ri&ıi teıkil ede~ektir. 

Takımımızın karıısına Tirede 
çıkarılacak ol;ın takımın kad
rosunda herhalde İzmir bölge· 
sinin en kuvvetli elemanlacının 
bulunacağına şilphesiz nazarile 
bakabiliriz. 

Bu tenezzühe iştirak edecek 
olanlar bu suretle kuvvetli iki 
takım arasında yapılııc1lk olan 
çok heyecanh bir de maç sey· 
retmek fırsatını da elde etmiş 
olacaklardır. ' 

Epiyce bir müddetten beri 
kuvetli ekzersizler yapmakta 
olan tak ımıuıız formundadır. 
Son Seyhan muhteliti temuında 
aldığı netice takımımızın kolay 
kolay yenilebilecek bir kuv•et 
olmadığını göıtermiıtir. 

Binaenalehy sporcularımızın 
Tirede yapacklan maçık neticesi 
bak.kında tlmihar olabiliriz. 

müzakereleriyle 
meşgul oluyor 

fından kabul edilen lrıgiliz elçi· 
ıine, İngiliz tekliflerinin Sovyet 
hükümetince ihtimamla tetkik 
edilece~ini söylediğini ve Lon• 
dranın Sovyetlerio cevabını bek-
mekte olduiunu söylemiıtir. 

•••• 
• LE 

1 Amele mebusları 
Lord Halifaksın Mosko
vaya gitmesini istiyorlar 

Londra 11 - Diln avam ka
marasında baıvekil Çemberlay
nin beyanatını müteakip amele 
partisi mebuslarından Deltio 
hariciye nazırı Lord Ha lif aksın 
Moskovaya giderek tahsen Mo
lotofla temasa girmesinin ve 
müzakerahn bu suretle yapıl
masını saylemiştir. Amele me· 
buslaıının (niçin gitmesin) diye 

, bağırmalarına mukabil mnhaza
kirlar bu vaziyeti tasvip etmi· 
yerek bağırmışlardır. 

Başvekil Çemberlayn So~et 
hükumetinin cevabın•p ..,ç ~-
..... ""&ıııı. •Ma.•U..A V•'-A ... .§W .. W ..,...,., .. _ _ .1', ... 
Sovyet tekliflerinin ne olduğu 
sualine başvekil cevap vemek-
ten imtina etmiştir. a.a. 

Potemkinin ziyareti 
l Dolayısiyle Varşovada 

bir tebliğ neşredildi 
Varşova 11 - Sovyet Rusya 

hariciye komiser muavini Potem· 

kiuin Varşova ziyareti hakkın· 
da aşağıdaki tebliğ neıredil
miştir. 

Sovyct Ruıya hariciye komi· 
ıer muavini Potemkin Bilkreşten 

Moskovaya dönerken gayri res · 
mi olarak Varşovaya da uğramış 

ve ayın onunda hariciye nazırı 
Bek tarafmdan kabul edilmiştir. 

Ayni gün öğleden sonra Poll m · 
kin Moskovaya doğru yola çık-
mıştır. a a. 

Villyet Daimi encümeni dün 
saat 15 de hbayımıı Ôzdemir 
Gündayın baıkaolığınd" toplan• 
mııtır. __ .....,...._ 
Valimiz 
Germencikte 

Valimiz Ôzdemir Günday 
dün beraberlerinde Nafıa mil· 
düril B. Feridun olduğu hal
de Germenciğe giderek tetkik· 
ferde bulunmrşiardır. _....,..... __ _ 

İlyönkurul toplandı 
Paı timiz lıyönkurulu dnn, vali 

ve parti bııkanımız sayın Ôz
demir Gündayın başkanlığında 
mutat toplantısını yapmııtır. -·-
Sıfat ameliy~sine 

devam ediliyor 
Çoktandır başlamış olın sıfat 

ameliyesine veteriner idaresince 
muntazaman devam edilmekte
dir. 

Ameliye icitt.J3 -:u: - 1'1azillide 
&ı~ a·t bir merkep aygırı, Sake 
istasyonunda iki at bir merkep 
aygırı ve merkez Aydında iıe 
3 at 2 merkep aygırı bulunmak 
tadır. 

Ameliye bu sene civar için 
çok alika ve ciddiyet celbet· 
mekte hayvan sahiplerimiz bay• 
van yetiştirme huıundı bilyllk 
rolü olan ameliyeleri ihmal et· 
mektedirler. 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Haber aldığımıza gör Beden 
terbiyesi bölge ajanlığı tarafın· 
dan bu hafta için bir seri atle
tizm mlisabakaları tertip edil
miıtir. 

13 Mayıs cumartesi günll ya· 
oi yarın saat 17 de yapılacak 
olan bu müsabakalar ıunlardır. 

200 metre, 800 metre, 5000 
metre düz kotular ile üç adım, 
cirid atma ve 4X 100 bayrak 
koşusudur. 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından: 
Devlet şurasınca yenilenmesi kararlaştırılan Bozdoğan b~

lediye meclisi azalıkları için yapılan parti yoklamasında teıbıt 
olunan partimiz asil ve yedek iza namzetleri sayın ıeçicile
re arzolunur. 

Asil Üyeler 

1 - Sami Çınar 
2 - İsmail Tarhan 
3 - Hilmi Aysan 
4 - Tevfik Şener 
S - Tevfik Toker 
6 - Nurettin Karakaş 
7 - Halil Toprak 
8 - Nuri Konya 
9 - Mehmet Öztürk 

10 - Süleyman Deyerli 
11 - Cavit Çırpan 
12 - Mehmet karabudak 
13 - Hakkı Siber 
14 - Sabri E'er 

Yedek Üyeler : 

15 - Necib Sertö:ı 
16 - Mustafa Sakallı 
17 - Mehmet Yavuzdiler 
18 -~ Cemal Alaşehir 
19 - Mehmet Ôzsoy 
20 - Riza Karakaı 
21 - Ahmet Tavas 
22 - Yuıuf Tamer 
23 - Mehmet Uzkut 
24 - Mehmet Zengin 
25 - Kizım Kılıç 
26 - Mustafa Baıh 
27 - Hilmi Akalın 
28 - Kizım Yıldırı111 
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istifası ittifakı _ ... .. 

A TAT (J. R K G U
• • N Ü etrafında cuMA 12ısı939 

Bafbrafı 1 lncJ Hyfada ANKARA RADYOSU 
·~ bu sulh cephesi hakkındaki nok- DALGA UZUNLUC'.iU 

Moskova hükumeti, lngiltere tai nazarı malümdur: Almanlar 

Spor ve gençlik bayramı programı 
UMUMI ESASLAR 

1 - 19 Mayıs 939 cuma günü Aydının Atatürk günü spor 
ve gençlik bayramıdır. 

Bu güniin bu yıl da daha canlı, hareketli renkli ve manalı 
kutlulanması için bütün halkımızın şimdiden gereken hazırlıkları 
yapmaları ve vaktinde tamamlamaları yurt ve inkilapseverlikle · 
rinden beklenir. 

2 - 19 Mayıs 939 cuma günü sabahtan itibaren bhtün res
mi daireler, mektepler, müesseseler, kurumlar, mağaıa, dükkan 
ve evler bayrak ve yeşilliklerle süslenecek gecede tenvir edile
cektir. 

3 - Alan ve caddeler kısa söz levhalarla, mağaza vitrinleri 
ve nakil vastaları da güoiin manasını tebarüz ettirir bir tekilde 
ıllılenecektir. 

4 - Spor alanı bayrak ve kısa söz levhalarile tezyin edile· 
celr,Tlirk bayrağı gönderinin yanına talımatıoa tevfikan parti 
bayrakları da çekilecektir. 

PROGRAM 
GÜNDÜZ: 

1 - Saat 10 da Halkevinde reıim sergiıi açılma merHimi 
yapılacaktır. Bu merasim istiklAl marşiyle başlayacak, ar şubesi 
başkanının bir söylevile açılacaktır. 

2 - Saat 13,15 de sanat ve orta okul talebeleriyle törene 
ittir-ık edecek sporcular Gazi paşa okulu ününde toplanmış bu
lunacaklardır. (Saat 12,30 da Askeri muzika sanat, H lkevi mu· 
zikaıı da orta mektebe giderek talebeyi getireceklerdir.) 

3 - Saat 13,30 da okullarla spor bölgesi ve Halkevi ıpor 
ıubeıi adına cumhuriyet alanındak anıta çelenk konacaktır. 

4 - Saat 14 de okul talebelerile sporculardan teşekkül 
edecek alay önlerinde bando olduğu halde belediye caddesinden 
spQr alanına giderek yerlerini alacaklardır. 

5 - Saat tam 14,20 de Vali ve parti başkanı beraberlerinde 
".l\fllutan, Belediye ve Halkevi reisleri, kültür direktörü olduğu 
cek talebe ve İpô;c\nT{jir;.. ... Ç_eldikleri (ti) işaretiyle haber verile
tep talebeleriyle ıporcuları tefti d!··0 ti alacaklardır. Heyet mek-

ş e erek .a .. ı , ı , ı ıust mevkilerini alacaklardır. .. - ···- -- · -- -- ·-

6 - Bundan sonra merasim baş komiseri tarafından verile· 
cek işaretle bando istiklal marşını çalacak direğe Türk bayrağı 
çekilecektir. 

7 - Bayrak çekme töreninden sonra, tören başkanı ve bir 
ıporcu tarafından iki söylev verilecektir. (Söylevler en çok onar 
dakika ıOrecektir) 

8 - Söylevlerden ıoora talebe ve sporcular geçit resmi ~ya
pacaklardır. 

9 - Geçit resmiode sonra talebe gösterileri baılayacaktır. 
Evveli kızlar, sonra erkek taleber cimnastik harele etleri yapa
caklard•r. 

10 - Talebe g8sterilerinden sonra sporcuların aıağıdaki 
mDıabakaları başlı:yacakhr, 

A : 50 metre ıürat koşusu Kızlar arasında 
B : 100 metre sürat koşuşu Sanat okulu talebeleri arası o. 
C : 75 metre sürat koşusu Ortaokul talebeleri arasında 
Ç : Bayrak yarışı Kızlar arasında 
D : 4 X 100 bayrak yarıtı Sanat okulu talebeleri araıında 
E : Bayrak yarışı Ortaokul talebeleri arasında 
11 - Atletizm mUsabakaları baı hakemi Adem Celal {Güo -

glSrdOr. Diğer hakemler spor eğitmeni Mustafa ibre, futfol '.ajaaı 
Vasfi Çatal, ve bat hakemin seçeceği arkadaşlarıdır. 

12 - Atletizm mOsabakalarından sonra tekaütler arasında 
bir futbol mftsabakaıı yapılacaktır, 

13 - Mllsakalardan sonra vali ve parti başkanı tarafından 
o gDnkil milsabakada kazananlarla Halkevi bisiklet yarışını ka· 
zananlara mükafatları dağıblarak törene son verilecektirl 

14 - Müsabaka ve mükifat dağıtma resminden ıonra mek
tep talebeleri ve seorculardan mürekkep bir grup şehitler anı· 
tına çelenk koyacaklar ve hastaneye giderek gençlik namına ba
tır soracaklardır. 

15 Bu programın tatbikine emniyet müdürü Ekrem Sokullu 
memurdur. Celil Güngör, Vasfi Çatal ve Mustafa lbre kendisine 
yardım edeceklerdir. 

GECE: 

16 - Saat 18 de Hoparlor neıriyatı yapılacaktır. 
A : Saat 18 Atatfirkün nutkundan bir parça okunacaktır. 

18.15 Halkevi spor ıubesi tarafından bir konferans 
18.45 Spor bölgesi tarafından bir konferans 
19.15 Komik konseri 

17 - Saat 20 den itibaren talebe ve liporcular fener alay
Jan tertip edecek, Parti, Belediye. Hava kurumu önlerinde mu-

ıtlrılar ç1lıcak talebe Ye ıporcular eğlenecek ve mHli oybnlar 

ve Fransa ile memnuniyetle bir bunu, doğru yanlış bir çember• 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
siy'1sf ve askeri ittifak aktede- leme siyaseti telakki etmekte- T. A. Q. 19,74 m. 15195 
ceğini ve bu suretle de şarki dirler. Ve hatta logilterenin Ket. 20 Kw. 
Avrupadaki orta vt küçük dev- T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
Jetlerin kendiliklerinden Rusya çemberledikten sonra bir harbi 

Provoke edeceg" inden de kok- 12·30 Program. tarafından garanti edilmiş bu- 12.35 Türk müziği - Pi. 
lunacağıoı bı'ld.ırm·ıştı·. Bittabı· maktadırlar. Bunun içindir ki '-

13.00 Memletiet saat ayarı, 
alakadar memleketler Rusyayı her ihtimale karşı baz1rhklı bu- ajans ve meteoroloji haberleri. 
kendi tarafından görmek için lunmak lüzumunu hissetmişler- 13.15 14 Müzik ( Karııık 
ona da sarih işbirliği garantile- dir. Askeri ittifakı doğuran program .. Pi. ) 
ri vermek mecburiyetindedir. zaruret budur. Bu ittifakla Al- 17.30 inkılap tarihi dersleri 

Pöti Parizgen man ve 1talyan orduları, donan- ( Halkevinden naklen ) 
" Rusyada olan bitenler, fran 18 30 p 

malan ve hava kuvvetleri ara· · rograrn. sızlar için anlaşılmaz şeylerdir. 18 35 M" 'k ( N l' fı 'k ) 
llnda Sıkı bı·r elbirlig" i kurulula· · uzı eşe 1 m tzı Her defasında aldanmak tehli- Pi 

kesi vardır. Bir çok defadır caktır. Esasen böyle bir askeri • 
19.00 Konuşma. ıöyledig .. imiz gibi Rusların ide- ittifakla tamamlanmıyan siyasi 
19 5 

T k . .. . ( F 
1 .1 ür müzıgı ası 

ti ayni z.:ımanda üç siyaseti bir ittifakın manası yoktur. Askeri heyeti ). Celal Tokses ve arka-
arada gütmektir. Bu dolambaç4 ittifak ile iki otoriter devlet daşları. 
lı ve karışık yolların içinden mukadderatlarını birbiriyle bağ · 20.00 Memleket sant ayarı, 
ancak onlar çılrnbilirler. Kim k b · ı ·· b b J • 

lamış oluyorlar. Artı azı •Jans ve meteoro OJI a er erı. 
bilir belki de bugün üç değil Fransızların ıan ve ümit ettik- 2015 Türk müziği. Çalanlar: 
dart siyaset tokip ediyorlar. z h B d k ı c d t ç v 

leri gibi 1talyayı Almanyadao Ü hi ar a oğ u, ev e ag· daha dfio Ankarada türklerle N 
ayırmak bahis mevzuu olamaz. la, Refik Fersan, Kemal iyazi 

müzakerede bulunan Potemki Seyhun. Okuyan : Müzeyyen 
nio ne olacağını ve Molotofun Bayle bir askeri ittifaka Ja- Sedar. 

da hariciye kom:serliğinde ka- ponyanın da Alınması dü,ünül- l _ Hicazı humayun peşrevi. 
lıp kalmızacağmı bilmek çok mOştü. Japn gazetf'leri bir müd- 2 _ Arif beyin hicaz şarkı : 
alakalı bir mevzudur. dettenberi bu ittifakın Japon· ( Tasdi edeyim ). 3 _ Sadet-

Figaro yaya temin edeceği faydalar tin Kaynağın hicaz şarkı : (Ha-
Epok, bir ru!IJ - alman muka- ve zararlar ilzerinde durmakta zan ile geçti ). 4 - Şükrünün 

renetinio ihtimal iz olduğuna idiler. Ve faydalarından ziyada hic1tı şarkı : ( Sevdamı dilim an-
kati olarak büküm verilemiye 4 K t N' · 

zararlan ve tehlikeleri tebarü7 latamaz ). 5 - ema ıy~zı ceğini yazıyor ve bu felaketli S h K t k · · 6 
ettirmekte idi. Anlaşılıyor ki ey llD : emençe a sımı. -

mukarenete mani olacak bir si- A 'f b · L· 1 ~ k · (Bir 
''aponya, antikomintern pakti rı eyın ·~ıcaz <ctr şar 1 • 

yasetio takip edilmesini öteden- J balet ile süzdü ). 7 - o~man 
beri tavsiye ettiğini hatırlatıyor. bir a!!kert ittifaka tahvil etmek Nihadın ·hicazkar şarkı: (Ellere 

Ovr, Litvinof bidise!IİDİ an 4 istememiştir. uzaktan bak ). 8 - Hicazkar 
cak bazı tahminlerle izah etmek Filkakika laoouvatıın bj)vle --- .. ~auu .,ı. ? - Dedenın golt-
--.-..... u vacaıı .. avıuı Kayaettıkten uır ıuıtaka girmesi,, Amerikayı ' ( B' f b. . 

a zar şarKı : u· ve a ı çeşmı 
ıonra bilinmesi lazım olan asıl fngiltereye daha ziyade yaklaş· bidat ). 10 - Dedenin gülizar 
meselenin Sovyetler birliğinin 

1 
hracakt.. Şu halde bir harp şarlcı : (Nazlı nazlı sekip gider) 

ideoloji bakımından değil fakat çıkt ·ğı zaman, Japonya, yalnız 21.00 Konuşma. · · 
amc:li ve siyasi bakımdan hangi logiltere, Frans ve Sovyet Rus• · 21.~5 Esham, tahvilat, kam-
tarafa temayül edeceği olduğu- ya ile değil, Amerika ile de biyo ~ nukut ve ziraat borsa11 
nu ve bunu İ!e ancak bizzat karşılaşacaktır. Böyle bir va- ( fiyat ). 
Ruıyanın söyliyebileceğini ehem- ziyette Almya ve 1talya Japo~ 21.25 Neşeli plaklar - Pi. 
miyetle tebarüz ettiriyor. yaya yardımda bulunazlar. Ja- 21.30 Müzik ( Riyaseti cum· 

u Jurnal de Mo cou'nun 30 ni- ponya bu sebeple ittifak tekli- hur Filarmonik orkestrası · Ş:!f: 
san tarihli son nüshasında Sta- fini reddetmiş olacaktır. Ve Ja- Hasan Ferit. 1 - Kurt Von 

linin imzasiyle ıöyle bir başlık ponyanın ittifaka girmiyeceği Worfıırt : Serauat orkestra için 
vardı: vatanlarının istiklfili uğ- anlaşılınca Almanya ve İtalya Op. 28. 
runda mücadele eden milletlerle aralarında iki taraflı ittifakı a ) Marş. 

b) Romaoce. 
beraberiz. imzalamışlardır. c) Capriccio • Final. 

Binaenaleyh, ·bütün zevahire Avrupa müvazenesi eıasen 2 _ Salvatore f ndovino: Sn-
rağmen nikbioliğe temayül ede k b' Al it l · b. ı· 

sı ı ır mao · a yan ış ı~ ı- it " all'antica ,,. biliriz. Kim bilir belki de Mos-
ğioe dayandığından imzalanan a ) Siofonietta. 

kova hükumeti Paris ve Lon- b) S b d 
itt;fak bu müvazeneyi değiştir· ara an a. dra hükümeUerini kararsızlık- ) G 
miyor. Yalnız vaziyeti daha zi~ c nvotta. tan çıkarmak istemiştir . ., ) V 11 
yadc vuzuhlaştırmaktadır. Ç i olta. 

Ordr A ş E 3 - Jon. Brahms: 3 Oncil 11 

Hitlerio maksatları hususun- · • · smer Senfoni Fa majör, Op. 90. 
da Sovyet erk4nınıu gaflete a ) Allegro con brio. 
d .. b 1 '-1 • · makta onlan infirat manevrası· uşc ı ecett erını zannetmiyoruz. b ) Andante. 
Gene zannetmiyoruz ki Sovyet nın bütüo Avrup ıiyaseti üze- c) Poco Allegretto. 
erkanı Rusya ile Hitlerci Alman- rinde yapacağı tesirleri de ç ) Allegro. 

ya ara ında bulunan devletlerin Sovyet Rusyasının kabul edece- 22.30 Müzik ( Opera Aryala-
. ortadan kaldırmasını Kabul ede- v • 'bt' 1 • rı - Pl. ) gıne ı ıma vermıyoruz. 

11 

hilıin. Ve nihayet bugün yapıl Popüler 23.00 Son ajans haberleri ve 
4 

tertip olunacaktır. == 
18 - Saat 21 de Halkevi salonunda bir mUsaraere •erile-

cektir. 
A : istiklal m'arşı. 
B: Ant 
C : Müzik konseri 

E : Fermanlı Deli hazretler( Pıyes temsil kola. 
D ; Onuncu Yıl marşı. 
Müsamere karUan 18 Mayıs 939 tarihinde parti ocakları ve 

Halkevi bürosunda dağıdılacaktır. 
19 - Bu proğram davetiye yerinedir. Bütün yuatdaılar, ıer

gi açılma törenine, spor alanı merasimine ve gece eğleaceler1ae 
davetlidir. ' 

18 May,ı prograoı koo:ait•li 

yarınki program. 
23.15 24 Müzik (Cazband-PI.) 

Halkevinde: 

Müsamere 
Hazırlığı 

19 Mayıs -por \'e gençlik 
Bayramı dolayısiyle Halkevimh: 
temsil kolu, bugünün gecesinde 
temsil edilmek Uzere ( Ferm~nlı 
deli hazretleri) piyesini bazır
lımltıkta.dır. 

1 



AYDll'I YOZ: s 

Hitler harbetmeğe 
Karar vermiş midir? 

vaziyette Sükünet ı 
var mı? 

ilin 
Söke belediyesinden 
Elektrik fabrikaaının 939 ma• 

it yılı ihtiyacı için otuz bin ki· 
lo motorin, üç bia kilo makine Hitlerin muvaffak olmak ~için bugüne 

kadar takip ettiği usuller nelerdir? 
Sivil şef ve sivil diktatör macarayı da
ha ileriye kadar götürecek midir? 

TbtaHter devletler gerçekten 
harp yapmaH düşünüyorlar mı? 
Tabii bunu yapabilirler, daha 
doğrusu, içlerinden en kuvetlid, 
bırJik şefi, şansölye Hitler her 
an bunu yapabilir, fakat buna 
karar vermit midir ? Yoltsa 
harpten ürküyor mu ? Evveli 
Führerin bir sivil olduğunu mil· 
fahede ediyorum. Harp esna
lunda. 1914 de gönüllü yazıldığı 
halde, Hitler en küçük hir cü· 
ıütamda bir şef olarak kendini 
iöstermiş değildir. O sadece 
bir nefer olarak kalmıştır. Bu
na mukabil, daha sonralan, ku· 
vetJi bir hatip iken, Münib is· 
Yanı esnasında çılgınca bir ha
rekette bulundu. Açılan ateı 
altında, birdenbire kendini yere 
ath, bu ani hareketiyle kolunu 
kırdt, ve arkadaşlarından biri 
tarafından geriye göttırülilp bir 
otomobile konularak oradan on 
kilom~t.re mesafeye kaçtı. Bu
nun zıddına olarak Ludendorff 
Yürümekte devam etti. GlSrinr 
de ayni ıeyi yaptı ve hattA ıl· 
liblarını almıya çalışmak için 
bir müfrezenin üzerine yürlldü. 

. Ludendorff ve Göring asker· 
dırler; Hitlcr değildir. Ve asker 
olrnıyan bu neviden adamlar 
( Robespierre de böyle idi ) 
nıetodlarını anlamadıkları, sevk 
ve idaresini ilzerlerine almıya 
muktedir olmadıkları için daha 
tiyade barba muhaliftirler. 

Harp esnaıunda Napolyon 
hOkihnran kalıyordu. Dalıa 2 
•ğustos 1914 de fransız hükil· 
nıeti boyun eğdi, bükmeden 
Joffre oldu. Ayni harp esnasın· 
da ikinci Wilbelm ve Betbmanol· 
liollweg de iktidarı kaybettiler. 
liarp halinde ıansöliye Hitler 
ıı~ Yapabilir ? General Keitel 
;eya bir başkası birinci ıafa 
ırlıyacaktır. Bir sivil diktaUi

tUn harp yapmakta monfaati 
Yoktur; diktatör için bu boyun 
e .. 
gınek demektir. Esasen harp 

~~ büyük tehlikedir, şansöliye 
"lltler~e • Gobbelsin daima tek
tar ladığı gibi • tehlikeden kaçı
llır. 

Üstelik iktidarı elo almıya 
Çalıştığı esnadaki vaziyetini 
llıüşahede edelim. İsyan günü 
llıüstesna, Hitler biç bir .zaman 
b• 
ır kuvvet darbesi hazırlamıı 

\'eya emretmiş değildir. Hiç bir 
2•ınan. 

h Taraftarlar topluyor. onları 
eyccenlandmyor, her feyden 

6nce o büyük bir propaganda
tıdır. Bundan ibaret. Adede 

~~;~ıiyor. intihabat tam onun 

1919 dan 1933 e kadar olan 
devre tama man büyük seçim 
~ücadeleleri içinde geçmiştir. 

YAZAN: Piyer Dominik 

1 

penin bUyük rol oynadığı ka· 
ranlık manevralardan sonra 
Hindeuburg, Hitleri, reylerin 
O/o 45 ini toplamış olduğu için 
iktidar mevkiine çağırdı. Bun· 
dan daha demokratik bir şey 
olamazdı. Lenioin iktidarı ele 
alması şekliyle kıyaslayın, Moı
kovada bir azlık tiddet yolu ile 
hfikim olmuıtur. Berlinde, ekse
riyet değilse bile, ezhkların e~ 
kuvetlisidir ki adeta meşru ola
rak iktidar hakkını istemiştir. 

Hitler, 1919 dan 1933 e ka
dar Almanya da yapmadığı şe· 
yi 1933 ten sonra Avrupada 
neden yapsın ? 1933 ten sonra 
da, evelce olduğu gibi, Hitler 
ürkütme ve t~bdit metodunu 
kullanacaktır. Çünkn hasımla 
rını hep bu mctodla yenmiıtir. 
( Her halde bugüne kadar da· 
ha ileri gitmemiştir ve bukOn 
gitmeye cesaııat:t edip etmiye
ceği suali varit olmaktadır. ) 

Hitlerin ( mart 1936, ml\rt 
1938. eylOI ilk teşrin 1938, 

mart 1939) bUtün muvaffakiyet· 
lerini ilk esası muazzam vasıta· 
larm veya bir muazzam vasıta
lar zevahirinin teksifi olan yeni 
bi1' taktiğe borçlur olup olmadı· 
ğı ıoru1abilir. Esasen Hitler 
her yerde Alman ordusunun, Al· 
man havacılığının kuvvetini 
neşr ve ilin edecektir. Propa• 
gandaıı biç bir tenkide imkan 
Yermiyecektir. Belki kendiıini 
oldutundan kuvvetli gösterecek 
fakat htr halde olduğundan llZ 

kuvetli gö!\tumiyecektir. 
Böylece evvela vasıtaların 

teşhir edilmesi. Sonra, şif ahi 
tehdit ve tethiş. Hasımlarına 
harp fikrini telkin ediyor, mu· 
bayyelelerinin onları rahatsız 
edeceğine güveniyor. 

Üçüncü olarak da - rejimi 
buna kolaylıkla imkin •erir -
sürprizli hareketlerin terine 
ehemmiyet verir. Kuvvet darbe-
lerinin ekserisi fngiliz bakanla
rının tatillerine gittikleri cu
martesi akşamları yapılmıştır. 
Hasım tam bir istirahat ha
lindeyken askeri vasıtaların 

birdenbire teşhiri ve şiddetli 
şifahi tehditlerle harekete ge
çer. Diğer taraftan manevrala
ra hep o başladığı için, hasım 
daima manevi sarsıntıya ve 
sürprize uğrar. Kendisi bun
dan masundur. Sinirleri gev§i· 
yen haıımlarıdır. (Fakat şu ya· 
kınlarda, 8. Çembelayn bam 
başka türlü bir manevra çevir
di, ve cumhurreisi Ruzveltin 
emsajı her halde diktatörlerin 
beklemedikleri bir şeydir.) 

Üç usul vasıtaların tcıhiri, 
şifahi tehdit, sUrpriz teklinde 
hareket, 1936 da Fransa üze· 
rinde muvaff akiyet ğazanmışhr, 

Bazıları bir tevakkuf ve sü· 
kfioetten bahsediyor. İtiraf ede· 
rim ki ben vaziyette ne bir te
vakkuf, nede bir sükunet gö
rüyorum. 

Almanya , tıpkı Çeko - Slo
vakyaya yaptığı gibi, Lebista
na karşı da bir manevra kolta
nıyor. Bir taraftan tedit, bir ta
raftan da, hakiki maksatlarını 
gizlemek için propaganda ya· 
pıyor. 

Hakikaten, Bohemyada yap 
tığı gibi, Almanya Danzigteki 
bu stratejik mevkileri ele geçir 
mek istiyor. Almanya, Danzig
teki bu stratejik mevkileri ele 
geçirince yeni yeni fütuhata te· 
şebbüs edecektir. 

Almanlar, geçen agustoı ve 
eylülde taJ ip ettikleri nesaryo
yu değiştirmekte: fayda görmil· 
yorlar. 

Bu suretle pisikolojinin zafh
ğını gösteriyor: çünkii, geçen 
eylülde kafi olan, buglln kafi 
deği!d'r. · · 

LAkio, 1939 inay sı, 3 eylü 
liine biç benzem"!z. Herkes teh 
likeyi anladı. ve ~özünü açtı, 
viitlerin değeri nedir. Bunu 
pekali ölçtü. Bütün milletlerde 
itimat kalmadı. 

LebJiler almanların Oanzige 
yerleıme!!İne razı o1miyacaklar. 
Rahmetli Milletler cemiyeti ta· 

Schuschnig'in ve nyni zaman· 
da diinya kaınoyunun üzerinde 
mükemmelen muvaffak olmuş

tur. Fakat iki şahfser eylül -
iıkteşrin 1938 ve mart 1939 ha
reketleri olmuştur. Eylül - ilk 

teşrinde, tedhiş usulil garp dev
letleri, yani Çekoslovakyamn 

müdafileri üzerinde tatbik edil
miıtir; 1939 da, bilakis, bn:zat 
çokoslovak şefleri üzerinde. 

Tebarüz ettirmesi lizıın g~len 
dördilncü bir ıual de harekete 
geçmeden evel ya hasmı tek 
baıma bırakmıya, yahut ta gö
zetilen devletin içiDde yardımlar 
aramaya çalışmaktır. Diğer bir 
tabirle, öyle hareket eder ki, 
tehdidin tesirine, tehdide uğrı· 
yan için yalnız kalmış olmak 
hissini, kollektif bir tehdide ma· 
ruz bulunmak (Berlio, Varşova 

ve Budapeştenin birden hilcu· 
muna maruz kalan Çekoslovak
yanın kaziyesinde olduğu gibi) 
veya hiyanete uğramak hissi 
(Scbuschnigg'in ardında Seyss 
lr quart, Beneşin ardında Hen
lein, Hacha'nın ardmda Tisso· 
nun vaziyeti gibi) ek'eoir. 

Bütun bunlar su gHtürmez 
surette b Myllk siyasetti ve Ma
chiavel 1936 - '37 - 38 · 39 seoe
lcrindeki alman usulleri öniindc 
Fakat bütün !mesele, sivil şef, 
ıivil dik ta tör, Hitleein, dünya· 
bugünkü kuvetler muvazenesi 
karşısında macerayı daha ileri 
götürmeye karar vumiş olup 
oladığına bilmektir. Bu güıı me
todu bilindiği ve mcnevrası dört 
kere tahlil edilmiş ve ispnt e
dilmiş olduğu için, .lıuuun .ak&i ae 
inanılabilir. Meğer ki bir mütte· 
fik onu sürllklemiye muvaffak ısyonal • ıosyı. 'ist partisinin 

sokakta değil, şu veya bu ıe· 
çlaıde muzaffer olması mevıu· 
11lbiatt. Hakilıa~u de, fen Pa-

. fakat bu ıeçim zam•1J1nda ol· 
muıtur ve ilsteJik, anglo-sakson 
alemininiu nazarlarınCla Hitlcr 
hllklı görllnüyor. 

1938 rp~ıada ay1'f . -taktik 

. olabilsin. 1914 de de halib böyle 
olduğu söylenecek. Aksini iddia 

, etmiyoru-

rafından latbik edilen himayeyi 
Polonyalılar kendilerine bir hak 
olarak telakki ediyorlar, bu 
himayeyi, en esaslı bir emniyet 
endişesi ile deruhte ediyaorlar. 
Bunlardan baıka, Polonyalılar 
Danzig şehrinin ve limanının 
yedi asırdanberi kendilerine nit 
olduğunu iddia ediyorlar. 

Korkunç komşularının Danzi· 
ği ellerinden almasına katiyen 
milsaade etmiyecekler. Hiç ıfip 
he yok ki sulhçu bir rejim te
sis etmek olan her türlü müza
kereleri reddetmiyorlar. 

Fakat bu müı:akerelere, bu 
günkü hava içinde imkan yok· 
tur. Çünkft Alman korkusu ve 
şüphesi vardır. Polonyanın al-
manlardan korkmasına ve fÜp· 
helennıcııine sebep Almanya ile 
Rusya Arasında bir yakmlaşma 
imkAnıdır. 

Dikkat edilirse, Hitler ıon 
nutkunde Sovyet Rusya aley-
hinde hir sey söylememiılir. 
Sonra Berlinle Moskova arasın· 
da sefirlerin sık sık gidip gel
mesi kavda değer. Diğer taraf 
tan İngiltere de Sovyet Rusya 
ile yakınlaşmağa çalışıyor. la
giltere düşUnüyor ki alman 81-
tilnlüğünü önlemek için, millet
ler ne kadar toplasa gene az-
dır. ·Bir kavde yangın çıkıp ta 
onu anlemek için herkeıin bir 
dizi olması ... Yalnız lngiltennin 
bu fikri, tehlikenin ne kadar 
vahim olduğunu göstermeğe 
kafi gelebilir. 
Kuvetlenmeğe devam edelim. 

Sinirimizi zabtedelim . 
VINTRANSIGEANT 

Almanya 
Papanın teklifini red mi 

ediyor 
Londra 11 - Dün akıama 

doğru yapılan logiliz kabinesi 
harjciye komitesinin toplantısın-
da, Berlinden yarı resmi bir 
haber almış olduğunu ve bu 
haberin Polonya meselesinin mü· 
zakereıi İçin Vatikan teklifleri· 
nin Almanya tarafından red 
edilmekte bulunduğu birldirmek-
tedir. a.a. 

yağı, 22 bin kilo odun kömiirü 
ve 1800 adet ampul alınacaktır 

ihalesi 22/5/939 pazartesi günü 
ıaat 15 dedir. Şeraiti öğrenmek 

iıteyenlerin belediyeye mOra
caatları ve taliplerin ayni g ln 

ve saatte yllzde 7,5 teminat 
akçelerile belediyede bulunma· 
ları ilan olunur, 

9 12 16 18 1325 

Zayi 
Aydın C. Müddeiumu • 

miJiğinden 
1 - 9/Haziran/939 tarihin· 

den Mayıs/940 sonuna kadar 

Aydın cua evi mahkumlanna 
vasati güode 400 adet verilmek 

Ozere muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gram· 

dan yerli buğdayından yapıl· 
mıı ikinci nevi ekmek ceza 

evine teslim edilmek şartiyle 

eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme kapah zarf 
usulüle yapılacal~tı,.. 

3 - Muvakkat teminat mik· 
tarı 848 lira 62/5 .İmrudcr. 

4 - Eksiltme-ye işHrak ede
cekler teklif mektuplarını ve 
bu ribi taahbUtlere girebilecek· 
lerine dair ticaret odasından 

alacakları vesikala la birlikte 
9/Hazirao/939 cuma günii aaat 

16 ya kadar makbuz mukabi· 

linde C. M. U. liğioe tevdie 
mecburdurlar. 

S - Eksiltme ve ihale mu· 
amelesi 9/Haziran/939 cuma 

gilnü saat 16 da Aydın C.M.U. 

liği dairesinde toplanacak ko· 

misyon huzurunda yapılacakh1', 

6 - Masraflar müıteriye a· 
ittir, 

7 - Daha fazla malümat at .. 
mak ve şartoameyi görmek is· 

teyenler C. Müddeiumumiliğine 
müracaat etmeleri lazımdır. 
12 16 20 26 1333 

Aydın Tire tenezzühü 
Halkevi Sosyal yardım ıubesiyle Kızılay kurumu tarafın

dan 14/5/939 Pazar günü Tireye bir ~ezi tertip edilmiştir. 
Gezi tirenle yapılacaktır. Gezi tireni o gün sabah saat 

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

Seyahat ücretleri gidip gelme birinci mevki 250, ikinci 
200, üçüncü 150 kuruştur. 

Seyahate iştirak edeceklerin Tirende her türlü eylence ve 
istirahatleri temin olunacağı gibi Tirede de hoşça vakit 

· g\;çirebilmeleri için icabeden tedbirler alnmıştır. 
Biletlt'.r Kızılay merkeziyle Halke ıinde satılmaktadır. 

farsatı kaçırmamalarını sayın he:lkımıza tavsiye ederiz. 

pti ~••aa.&.ı~~ ılıaDDı &•ıııwıı'ltı6Aa~ 

Sağlık Yurdu açıldı 1 
€j Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şim· • 
~ dilik cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri a. 
: ikmal edilerek açılmış. Hasta kabulilne baılanııştır. lı. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından S 
her türlü erkek k11.dın ameliyatları ve rootken muayeneleri it 

~ yapılmakta ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaı- & 
lar ve kaideler dairesinde takip edilmektetir. ı 

"' ............ '1,."•·••••1'"9•• 



Gram:ofon Plak 
Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın 
bildirir bu fırsattan 
siye ederim. 

müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav. 

eh met Giirer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

-- -------- - -- -- -·---

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene filnl Saat Doktor arkadatınuıın adı 

Pazartesi 1-4 Operat6r Medeni Boyar 

Sab ' - s Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatalıkları nıutaha11111) 

Çartamba 2-J Operat&r Nuri Erkan 

" J - 4 Doktor Şevket GlSzaçan 

i (G~b baıtahkları mutahaa11•1) 

P•rt•aab. 4 - 5 Doktor Muhsin 
(iç haatalıkları mutahauııı) • i • s - ' Doktor Şeyket Kırbaı 

dotaıal hHtalıkl ... mutaha11ısı) 

41 ClJma 4 - 5 Doktor Mtinif Erman 

i (Kadın baatahklan mutahaa1111) 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiı Y aıgaa .. .. ,_ . Doktor Halli Gaıaydın -. 
~~··•+++.++w;+ı~P+i#~P+4'!9,V+•••+•+•+•+lllPl".'Jl'•Ç+•+•+""'.'+.*•V•41'.'1.Ş~ 
i~~ıı;;ii!li=i:Jlı>:"d'J~~ iliti iA iR~ ..-;;.,..aos ift o• itti Mıı\ll 

f ~ Doktor Şevket Kırbaş 1 
: Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

1 

t entani hastalıklar mütehassısı 
MoayeMhaneaini 'Cumhuriyet mahallesinde avakat 

8. fhıanın evine nakletmittir. 
haıtalannı her giin saat yediden 1ekize kadar •• 

1.f'ledea ıonr saat Oçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

1 kan, balgam, maddel gaita ye lıer tlrltı talı\illb icra 1 
r•J eder. Veremlilerde fennin en IOn tedaYiıi olan Pinomo-
[•1 toralui ile hastaları tedavi eder. (971) ~ 

• ~ ................ .,..-.................. _ ..... z:ıs;.aaaz:a • 
..,.,~""~~<n • ,..._,,., • iftı itlti -· iClıV'9 ıd!tiiı0Mftk4ft ~~ 

_,.. • ..-wwaa ... w••.,.•• t 
• Süleyman Gezer-Osman Sezginer : 

• i Gazete Kitap Evi 1 
1 Kıta~~d~afta Çık;.~n Kitapla~ıyatı i 

KarlkaUSr albOmD Cemıl Nadir 100 ı 
Bir avuç ıaçma Refik Halit 60 it 

AtatOrk için lım11il Habip 75 l 
insan ve Totaliter DM.J. Galip Kemali 50 1 

••--11;;&;-~--liiila..-r•HRSo>IW"ii-.,_ıı;;;ıı;;;ı;.-:zmaı;-ı-ııoıw.,..~.._.~--------a.;.-_,.--..-;n~=~zce~,w--~-ı;::a;;=.:: Günahlar devleti Haluk Cemal Tanju 50 

.......... A•••Ataa+a.aeaa··•·•~ 

Okul 1 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııhr 

Taneai 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veaikalan iyi teclif edilmiı olarak tab edilmiftir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. Baume"i 

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

41 Gramer dersleı-i Mitad S•dultah Suıder 50 • 
Fraosa tarihi Cilt 1-2 H. Cahit 100 9 
lngiltere tarihi Cilt 1-2 " 125 • 
Atalar ıazn Sadi G. Kınmh 50 it 
Adabı mua,eret Sü'1evll MuzRfEer 50 it 
Adabı mua~eret Muhittin Dak1l1ç 30 ~ 
Riza Tevfik R. Gölc~lp Arkın 60 • 
TercOme nasıl yap1hr Mitat Cemal 25 9 

Bu kitapları Avdında Si'1eyman Gezer· Q,mın Sezginer • 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirainiz. Sipariıler taalı- • 
hn•ın gönderilir. • 

............................ •~ 
Aydın sulh hukuk mah vekil dahi göndHmediği suret .. 

te muhakemenin gıyabında ba · kemesinden 
577 kılacağı cihetle tebliğ makam•" 

Aydının orta mahalla•inden na kaim olmak ilzere iıbu srt" 
peynirci mehmet karısı emir yap kararı ilin olunur. 1332 ,,_-
sultan ve oğlu tevfik tarafm- lll&C~~!!!!l!!!!!!!!!!i!!~!!!!~~~~ 
dan orta mahalleden tan bq f ........ Abone ıeraiti ........ 1 
oğullarından mebmet oğlu ibra- f Ydlıfı her yer için 6 lira. J 
him aleyhine açtıkları alacak 1 Altı aylıtı 3 liradır. f 
davasının mahkemesinde müd· ı idare yeri: Aydında C. H. i 

1 p • . 
dealeyhin tebliğata ıalib ika· i · Baaımuı. i 
metıibı bulunmadığından ill· f raıeteye ait yaular içlD 1 
nen teblig" at yapıldığı cihetle f yaıı itleri müdürlütilne, ilin· 1 

f lar için idare müdürUltDn., i 
yine ilinen gıyap kararı tebli · i ınüracaa.t edilmelidir. ! 
ğine karar verildiii cihetle mu- ·-·-·-·····-·--·-··-·· ... --... ·· 
bakemenin millhak bulunduğu 
6/6/939 salı gün~ saat 11 de 
Aydın ıulh hukuk mahkemesi 
nde biuat b~uuıadıJi vc7a 

lıatlyas ıahlhl •• Umumt Nepi1•t 
MOdlrl ı !tem !bndr•• 

8a1tldıi" y•r 
C> il p , .... ...-t 


