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Biz size ne yaptık? 
Alman propaganda nazırı Dr 

Glbleı, bir B rlin gazete,ine 
yazdıtı makalede Almanyanın 
davaaını bir defa daha müda· 
faa etmeie çahımaktadır. Gab
lesin bu makalesinde dikkate 
llyik olan iki nokta vardır: 

l - Glbles, Alman efklrı 
umamiyeaini teskin etmeğe ~ ça· 
lıyor Tıpkı Torino nutku ile 
Muuolinl ltalyan ~efkinumumi· 
yealni teakin etmeie (çalııtıfı 
ribl. 

Filhakika her iki memleket 
halkının d rin b·r endişe l)lade 
bulunddtu anlatılmaktadır. Al· 
manya, 1917 ıeneıini andıran 

bir ... rp ekonomisi tartları için· 
de ya,amaktadır. Göble• ıoo 
yazısında bu vaziyeti, .,az tere 
Jaği Ye az kebap yedik ve bu 
ıuretle budutlarımm tahkim 

ettllr,. ı3zlerile izah etmefe ça-
lıtmalctadır. ltalyada geçen 
haftadanberi kabt'e içilmesi 
meanedilmittir. Her Ud otoriter 
devletin mukadderatını idare 
edenler, hu Yaziyetin meauliye• 
tlal demokrat deYletlere yGk-
letmeğe çalıtmaktad1rlar. Gn
nDn parolası, kendilerial ıulb 

taraftarı, demokrat deYletlerl 
de harp taraftan rastermekte• 

dir. Bunun içindir ki Göblesde 
Musıolininln Torinoda ı6yledifi 
llıleri ayaen tekrar ederek 
clemi9tir ki; 

Bizim fikrimizce Avrupada 
harbi iıtilzam edecek laiç bir 
mesele mevcut dejildir.,. 

2 - Gabelıin yaz111, alman 
halkı kadar ve belki de ondan 
ziyade dünya efklrı umumiye· 
•ine bitap etmektedir. Bu da 
nazi Ye f atiıt devlet adamları· 

nın, bilha11a Ruzvelt tarafından 
yapılan teıebbüıten •onra dünya 
efkAri umumiyeıinia Almanya 
•e ltalya aleyhine d8omekte 
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29 Mayısta toplanacak olan 1 

C. H. P. Büyük Kurultayı Ruznamesi 
Kurultay değişmez genel başkan lnönünün bir 

nutkuyla açılacak ve bir hafta devam edecektir 
Ankara 24 (A. A.) - Büyfik 

"Millet Meclisi bug!in; Büyük 
Millet Meclisi, riyaseticumbur, 
divanı muhasebat, baıvekilet, 
devlet ıura11, istatistitc, devlet 
meteoroloji umum mftdürlükleri, 
diyanet itleri reiıliğf, maliye 
veklleti, dilyunuumumiye, tapu 
ye kadastro umum müdürliiği1, 

gUmrllk ve inhi~arlar veklleti 
b6tçelerinl mOzakere ve kabul 
etmiştir. 

Ankara 24 - ( A.A. ) Cum
huriyet Halk partisi beıinci 
bGyftk kurultayı 29 mayıı Pa
zarteai gOnO ıaat 10 da Anka
ra da Tilrkiye Btıyük Millet 
Meclisi bioaaında açılacak ve 
takriben bir hafta devam ede 
cektir. Kurultay Milli Şef is
met lnantlailq bir beyanname 
ıile m~saiıine baıhyacak ve 

yine deii•mez genel ba,lıanın 
bir nutkiyle kapanacaktar. Ku
rultaya 417 parti mebusu, 211 
villyetlerden gelecek delegeler 
ve üçü partiye bağhltk muame· 
lesi bitirilmiı olan hükmt t•b .. 
ıiyet sahihi Zonguldak maden 
mühendisleri birliii, harp maliil
leri cemiyeti ve Ankara teknik 
kurumunun birer mtlmesqili ol
mak üzere 631 delege iştirak 
edecektir. Kongrenin ruznamesi 
şudur : 

1 - Değişmez genel baıkan 
veya vekili tarafından Büyük 
Kurultayın açılıt•· 

2 - A : iki batkan Yekili 
alta .-ekreter seçimi. 

B : Değ'iımez l'enel baılca· 
nın ı6ylevi veya okutturacakla
ra bildirik. 

Büyük M. Meclisi 

C : On beşer Oyeli program. 
Hlzük, beHp ve yirmi beı üye
li dilek komisyonları seçimi. 

Ç : Program. Tüz k projde
ri ve hesap bülisalara ile di· 
lekler hakkında ı~nel sekreter· 
likten gönderilen tezkerelerin 
okunma~ı, komisyonlara bava· 
lesi. 

~ - Biiyilk kurultay komis
yonlarınca incelenip umumi he
ye:tin milzakere ve tasvibine 
arzolunan işler. 

4 - Genyön kurul ayelerinin 
ıeçimi, 

S - BilyOk kurultaycı parti
ye verilen yeni istikamet hak
kında dej'işrnez genel betkanın 
ı6ylevi. Bu ı6ylev yerine de
!iımez genel bafkan büyük 
kurulbty kapandıktan sonra bir 
beyanname neşredebilir. 

i İspanyadaki 
Bütce müzakeresine bugün de devam İtalyan gönüllüleri 
ederek. bazı vekaletlerin bütcelerini dönüyorlar 

kabul etmiştir 
Ankua 24 - BOyük Millet biitcelerini mOzakere ve kabul 

Mecliıi bu gün saat 14 te reiı etmiştir. Dahiliye vekili Faik 
yekili Doktor Mazhar Germe- Ôztrak muhtelif hatipler tara-
nin baıkanlıtında toplanarak fıodan ileri ıllrülen temennilere 

Roma 24 - ispanyada bulu• 
n•n ltalyan lejyonu ltalyaya 
30 mayıı veya 1 haziranda çı· 
k.-cakhr. Bu gün 8 vapur daha 
Kadikıa gitmek fizere Napoli· 
den hareket t tmiştir. 

SaJ111 ı 100 Para 

Başvekilin 
teşekkürleri 

Ankara 24 - Baıvekil Dt. 
Refik Saydam 1? May11 l'enç• 

lik ve spor bayramı veıileaiyle 
vaki tebrikita samimi karşılık 

tebriklerinin ibllğına anadolu 
ajaoıını tavait buyurmuşlardır. 

• • • ~ CIOııl:: e • • 

İngiliz kabinesi 
Sovyetlere verilecek 

cevabı hazırladı 
Lond ı a 14 ~ Bu glln ıaat 

11 de toplanan kabine içtima· 
ında, c~nevrede yapılan gör6ı

me1er ilzerine hariciye nazın 

lord Halifaksın raporunu din· 
leomit ve Sovyetler birliği lail • 
kflmetine verilecek resmi ceva• 

bın metni tesbit edilmittir• ....... ~,, ..... 
Halkevi 
başkanlığından: 

Kotnitemiz tarafından atletizm 

müsabakalan tertio edilmittir. 
Müsabakalar iki glln devam 

edecek 27 Mayıs Cumartesi gil• 

nü ıaat 17 de 100 metre, 400 
metre, 1500 metre lsveç bayrak, 

y6ksek atlama tek adım &zeri

ne yapalacaktır. 
28 Mavıı Pazar gilnll ıaat 

17 de 200 metre. 800 metre 

5000 metre, 4X 100 bayrak ko
ıuıu fiç adım Ye disk atma il· 
zerine yapılacaktır. 

Miiıabakalar da birinci, ikinci, 

llçilncü relen atletlere Halken 

tarafından ikramiye verilecektir. 

Dahiliye Veklleti Matbuat uzun izahat vermiıtir. 
umum mftdürlüiü, Emniyet U- Sıhhat ve içtimai Muavenet 
mum mildürlüğü, Jandarma U · ve Adıiye vekilleri de muhtelif 
mum 1'omutanlığı, Hariciye Ve- hatiplere ceHplar vermiflerdir. 

Güreş Federasyonu 
kileli, Sıhbat ve lctimal mu- Meclis yarın aaat 15 te topla-
avenet ve Adliye veklletleri nacaktır. a.a. 

• oldujunu anlamıya bqlaclıkla· 
rını ıastermektedir. 

Hakikatte danom noktası, 
Çekistanın ilhakı bidiseıidir. 
Bu tarahe kadar Almanyanın 
ıiılblanma11, beynelmilel mOna
aebetler tabasında müıavat dl
•••ının halli teklinde tellkkl 
edilmifti. Avuıtaryanın ve Sil· 
det mıntakaıının ilhakı, milU 
bJrliie dotru adım mlnaıına 
abnmıfb. 

M. Cemiyeti konseyinde 

Güreş birinciJiklerine girecekleri 
bildiriyor 

Ankara 23 ( A. A: ) - Be• 
d en terbiyesi Genel direktörlü· 
ğü gDreş f ~derasyonu baıkao• 
lı ğından : 

2 - Bu M611bakalar bundan 
ıonra yapılacak mil ı l temaılarll 

çıkarılacak 1'adronun tesbitine 
e'as olacağından davd edilen 
g reşçilerın bebemhal bu miiıa· 
bakal ra iıtirik etmel~ri busuıa 
tebliğ ol nur. 

Fakat Çekiıtanın ilhakı ve 
bunu takip eden ltalyaoın Ar· 
Davutluk tecavilzO, otoriter dev 
letlerin maksat ve rayelerinl 
•azıb ıekilde anlatb. Bu iki te· 
cavizll takip eden ıOn1er zar· 
fında Almanyanın ve ltalyanın 
mukadderatını idare edenler 
pek aroıan olmuılardı. ltalya, 
Balkan antanbnın' tenaiki lüzu· 
lbundan bahıetmeie batladı. 
Alman hayat aahaımın geniı 
laadutlan da tebellür ettirildi. - .... ' .... ..,, .... -

A.Ş. ESMER 

Lord Halif aks söylediği bir nutukta 
"Milletler Cemiyeti azası devletleri zorbalığı hakim 

kılmak i stiyenler karşısında mütesanid 
bulunuyorlar ,, dedi 

Cenevre 24 - Diln ~ ü Mil
letler Cemiyeti konıeyinde nu
tuk söyliyen lngiliz hariciye 
nazın Lord Halifaks Memleke
tinin Milletler Cemiyetine bai
lı kaldıiını ve milletler cemiye
tinin ideali ahval ve ıeraitle 
deiitmez olduğunu bütün lza 
devletler yeniden hatti cemi
yetten ayrılmıt olanlarla teıri 
kimeaai beklediğini ıöylemiı 
ve enternasyonal yaziyeti izah 
ile bütün dünyadaki gerginliği 
hahı ladıktan ıonra bu karı,ık
bklar kar111111da Milletler Ce· 
•iyeli icabında• aciz kalda .di· 

ye yeıe diltmenin manaıız ol
duğunu ve blyle oldu diye ce· 
miyet prensiplerinden vaz 2'eç
mek lazım gdmiyeceğioi ıöyle
mittir. Lord Halifakı nutkunu 
fU ıözlerle bitirmiıtir. 

Milletler Cemiyeti izaıı dev
letleri zorbalık usullerini hikim 
kılmak ka11ı•ında mliteıanid 
bulunuyor. 

Nutuklardan sonra bazı ra• 
porlar müzakeresiz kabul edil
mit ve Çin meaeleıinin enter· 
naıyonal cepbetinln tetkiki içia 
hafı bir ceı.o aldedilmiftir. 

1 - 27 - 28 Mayıs 1939 ta
rihinde Ankal'a da yapı acak 
Türkiye gilnı birirıcil ıkl rine 
milli takım kadro~unda dahil 
olarak bu defa A.,rupa rorit 
birinciliklerine ittirik ,.den gll
refçilerle evvelce milli takım 
kadro•unda yer almı, olan aıa· 
ğıda isimleri yazılı gftntçiler de 
b61ge biri,,ciliklerioden ayrı o· 
larak iştirak ettirilecelclerdir. 

Ht!diselerden itham: 

5 - Mılli takım kadroıu: 
Keoatı Olcay, Muıtafa Beton, 

Ahmet Işık, Yaşar Tuğu, Do· 
ğan Erdiııç, Celil Atık, Ahmet 
Mersin, Adnan Yordaer. Mu•
tafa Çakmak, Mehmet ÇoyaD, 
Kilçük Hüseyin, Yatar Eraan, 
Yust•f Arslan, Saim. 

• 
Artık Övünmek hakkıdır 

Bu günlln ıiyaıet adamlarını 
muhakerne edecek istikbal ta
rihleri; logiliz ba,vekili Çem· 
berlaynı en muvaff akiyetli dip· 
lomatlar arasında gösterecek
lerdır. 

Gladistondan ıimdiye kadar 
türk dütmanlığını en iyi ıiyaıet 
tanımıı olan loıiliz diplomatla• 

ra içinde halcikah ilk g6ren Ye 
bu yanht siya•eti bırakarak 
Tilrkiyeye ıiyaıet Aleminde de 
lngiltere ile eı bir mevki veren 
adam Çemberlayn olmu,tur. 

Türklerle boğaılaımıt olan 
lngiliz aakerleri ve loıiliı ka• 
aıandauları; onun için daima: 

· So•a 3 GacG tayfada 



Gezi Notları: 

Ispartada hal1cılık 
-1-

0. Becerik 

Isparta balıcılığ• o kadar eski 
değildir. Anadoluda halıcılakla 
On alan şehir ve kasabalar ara-
11nda lspartanın adı geçmezdi. 
lıparta • Burdur halıcılığı impa• 
ratorluğon son çağllıda baıladı. 
Ömrü meırutiyetle yaııttır. Fa· 
kat Isparta balılart gerek kalite 
ve gerekse sağlamlık bakımın· 

dan yurdun en çok tutulan ve 
aranılan halıları oldu. 

Cumhuriyetten evvel Lu böl· 
ge h al cılığı yabancı sermaye 
ve kumpanyaların eliode buluw 
nuyordu. Bunların en kuvvetlisi 
Şark halı kumpanyası idi. Is
parta ve Burdurda teşekkül eden 
tek tük mü•esebbisler, o zam n 
kumpanyalara dayanarak iş gö· 
rehilir !erdi. 

Umumi harpte muhtelif kum· 
pıllyalar sahadan çekildi mev· 
kilerini Şark halı ve milli tir· 
l<etlere bı•akt lar. C·ımhur yet 
devrinde Şark hah da 930 se· 
nesine kadar tutunab idi, dokuz 
yıldır lcparta halıcılığı Türk ser• 
maye, Tilr k bi1gi ve Türk ele· 
manlarile yürüyor. 

Şark balı S'lhneyi mtm1eket 
çocu1'larına terk eder~k Joıpar· 
tadan ayrıldığında 20 • 50 bin 
lira ıermaveli müteaddıt halıcı 
vardı. Bugün bu mfiteşebbis 
Türk toccarları arasında 11erma· 
yesi 300 bin liraya kadar yük
selen olduğu gibi bir çokları da 
birlefmek suretile daha büyük 
itlere giriımek imkiıunı bul· 
muşlardır. 

Kumpanyalar zamanında her 
malzemesi hariçten gelir, idare 
ve teknik işlerde tilrk olmıyan· 
lar doyar, en büyük zahmet ve 
meşakkat çeken ve yüklenen 
t6rk kızları yok babasına çalı· 
fırlardı. Hatta 327 .. 328 sene· 
lerinde Isparta ve Burdurda 
umumi bir it bırakma olmuş, 
kumpanyalar ücretleri bir misli 
artırmak mecbu iyetiode kal 
mıılardı. 

hparta hal c lığınJD milli· 
leşmesJode iplık fabrikasının 
birrmet ve yardımı ço'< mü
himdir. Sümtrl,~nkla mahalıi 

mıHtşef>~islerio 300 bin lira ser· 
mave ile kurduldatı bu fabr ka 
bütün iptidai malzeme işini bal 

etmiı, Avrapadan iplik boyamak 
için getirtilen arazinden başka 
bütilo ihtiyacın memleket icin· 
den temin ve tedaı ikioi milm· 
ktin kılmıştır. 

Şimdi atkı ve ilme denilen 
pamuk ipliği Adanadan gelir. 
Yük iplikler fabrikada yapılır 
boyanır. Hatta dokunan balalar 
da fenni bir tekilde bu fabri· 
kada yıkanır. 

Şark balı kumpanyaıı ıenede 
200 bin metre murabbaı halı 
çıkarırmış, bugün 2000 i mer• 
kezde 1000 i köylerde olan 3000 
tezkihta 80 · 100 bin metre 
murabbaı kadar halı dokunmak· 
tadır. Bu dUşüş yerli milteıeb
biılerin o miktar İf çıkarama
malarından değı l, sen ıenelerde 
Avrupa ve Amerikaya ihracatın 
güçleımesiaden ileri gelmekte· 
dir, I ' ' 

Nett kim 938 senesi iıtibaall
taDıD mühim bir kamu dahıli ıh· 

Biz size ne yaptık? 
Bat ta.rafı blrlncl aahlfed• 

Diktatörlerin talibi bundan 
ıonra sukut etmcğe başlıyor. 
Demokrat devletler tarafından 
yapılan bir hamle otoriter dev
letleri derhal tedafoi bir vazi· 
yete düşiirmüştür. Gerek Muso 
lininin nutku ve gerek Göbels' -
io yazısı tedafui vaziyete düş· 
milı bir cepheninl kullandığı li· 
ıandır. Vaktiyle arslan gibi 
gükriyen ses bu defa dünyadan 
şu suali soruyor. 

- Biz size ne yaptık ? 
Bu sualin cevabı her mem1e· 

kete göre değişir. Bir def Çe
kistan ve Arnavutluk hayatta 
değıllerdir ki c~vap verebilsin
ler. Avusturya ve Habeşistan 

da keza. Yu2'o"lavyaoın dili 
tutulmuştur. Romaflye ve Yu· 
nanistan ölümden f ngilteranin 
ve Fraosanıo müddhalcleriyle 

kurtı lmuşlardır. Polonya hali 
ölümle teh'1it edilrpektedir. "Ar· 
na.,utluğa basarak şarka doğru 
sıçırıyacağız diyenler, bunu dıln· 
ya efkAnumumiyesini tf'skio et
mtk i in mi ıöylediler ? Alman 
ikti·adi sistemine ilhak tdile
cek olan memleketler bangile· 
ridir. 

Fakat propaganda n;ızırının 

"teselli., sözleri de vardı : Bü
tün bunları sulh yolu ile yapa
cağız, diyor. Esasen Bobemya 

ve Moravyanın Almanya tara
fından ilhakı da sulh hareketi 
olarah izah edilmektedir. Bu 
ıulk ıözlerinin arkasında 

ıinsi bir mana vardır. Göbels, 
ıulb ile gayemize varacağız 

dediği zaman, beynimilel sulhu 
değil, alamün derin ve ebedi 
s61dinunu murat etmek istiyor. 
Çekoılovakyanıo ve Arnavutlu· 
ğun kavuştukları süküa gibi ... 

Fakat muhterem propaganda 
nazırı bilmelidir ki bunlar bütiln 

Avrupayı ve dünyayı harbe sü
rüklcmeksizin bir defa daha 

tekrar edilmez. Ve böyle bir 
sulha mani olmak içindir ki 

hakiki sulh taraftarları bugün 
toplanmış bulunuyorlar. 

A.Ş. ESMER 

Metaksas 
İngiliz stfiri şerefine bir 

ziyafet verdi 
Atine 24 - Atineden ayrı· 

lan İngilterenin yunanistan el· 
çisi ve refikası şerefine baş'le· 
kil Metaksas tarafından bir öğ
le ziyafeti verilmiş ve ziyafette 
samimi nutuklar söylenmiştir. 

a.a. -tiyaca sarf olmuş Amerika, 
Fransa ve lngilter~ye az mik· 
tarda balı gönderilebilmiştir. 
Geçen yıl en çok balı ihraç 
olunan memleket Almanya ol· 
muştur. 

Şu noktayı da ilave edeyim 
ki bugün halıcılık sanayiini millt 
ıermaye ve teşekküllere bıra
kan Şark halı ihtiyacını yine 
lspartadan temin edıyor. 

Dokumacılık sanatının inkişafı 
Burdurda halıcılığın bırakılma

sına sebep olmuş, buoa mukabil 
lspartada kumpdnyalar zama• 
nıodan çok daha ilt

1

ri hala sa· 
nat ve ticareti. baılamııtar. 

ATDIN 

Evet veya hayır 
. . ' . ~•:,.. ·• :.. 

Yazan : W ladmir d'Ormesson 

15 martla 15 nisan · arasında 
hAdıseler [bir çığ süratiyle ce· 
reyan etmiştir. Ç ~ lcrle Slovak· 
ların ayrılmaları, Bohemyadaki 
kuvet darbesi, Almanyanın Me
mele el l<oyması, Romanyaya 
karşı yapılan tehdit, ltalyaola
rın Arnavutluk'a çıkışı, Alman· 
yanın Polonyadan talepleri bir
birini kovaladı. Bütün bu hare· 
ketlere Almanyada (askeri sev
kiyat ve İtalyada bllyük mik· 
yasta ordunun seferber edilme· 
si refakat ediyordu. 

Üç haftadan beri bu çılgınlık 
bir tevakkuf devresi kaydetti 
diye, teb ikeli dönemecin a$ıl· 
mış olduğunu sanmak büyiik bir 
bata oltkr, Bir çok taraflarda 
en vahim tehlikeler mevcut ol
makta berdevamdır. Bugünden 
yarına her şey yeniden alt üııt 
olup bir facia başlıyabilir. Bu 
da her xamankinden ziyade te
yakkuzu gevşetmemek icdp et
tiğini ifnde eder. 

BugünkfJ en nazile bal üçüncll ı 

Rayhın Polonyaya kaşı olan 
durumudur. 

yalnız eski Alman·Leh geç imsiz· 
liğinin canlı noktalarını .uyan· 
dırmıya gayret etmektedir. Bu 
suretle, hadiselerin yardımıyla 
kaleyi dışarıdan :değil, içerden 
fethetmek düşünülüyor. Kısaca· 
ıı bu yeniden başhyan südetler 
hikayesidir. Tabii BerHnde, ha 
riçte ıu veya bu yanda vukua 
gelebilecek olan gevşemelere 
de güveoilmektedir. 

Bu neviden tehlikeler ve ma· 
nevralar karşısında bir tek du· 
rum mümkündür. Almanya Po· 

lonyaya karşı talepçidir. Ko
lonel Beck, üzeriode onunla 
konuşmaya hazır olduğu pek 

mıılcul esasları izah etmiştir. 
Demek ki bu mesele için bir 

ç kar yol vardır. Almanya bu 
sulbcu hal şeklini arzu ediyor· 

sa, kolaylıkla ne yapabileceği
ni bilir. 

Bu normal usullerin baricin· 
de, mevcnt 11iıamı tek taraflı 
olarak bozmak için yapılacak 
her hareket bir harp fiili ve 
tahrıki dive mütalea edilecek· 
tir ve edilmelidir. 

"Danzig,, için yaşamak veya 
&lmek mevzuubahis değıldir. 
Medeni miıletler arasında ya· 
şam tk mevzuubahistir. Ya evet, 
ya hayır. 

• 

IATI ı SSI 

Atçada 19 Mayıs 
Atça ( Hususi) Nabiyemizde 

19 Mayıs Atatürk günü ve 
gençlik bayramı büyük bir ali· 
ka ile kutlulandı. 

Mera<Jime istiklal marşile baş• 
landı. Müteakiben kürsiye gelen 
kamunbayımız bu günün tarih 
önündel<i değerini coşkun bir 
hitabe ile tebarüz ettirdi. 

Bundan sonra talebe, gene
lik ve aıubtelif kurum mensup· 
ları kasabanın muhtelif ytrle
ri11i gezerek o ralara bu günün 
kıymetini ifade den vecizeler ve 
sporun ehemmiyetini anlatan 
afişler astılar. 

Bu günün gecesinde temsil 
kolumuz tarafından (Gavur imam 
ve gömdüğüm o cihan ) piyes
leri büyük bir muvaffakiyetle 
temsil edildi. 

19 Mayıs bayramın1 takip 
eden 2 nci günde öğretmeni r 
ve Halk evi mf nsupları, Yağdt-re 
kö) üne yaptıkl arı bir gezide 
bu piyesleri orada de temsil 
ettiler. 

Buradaki temsil arasında bir 
bilgi olmak üzere baş öğıetmen 
Faruk Özer ve öğretmen izzet 
Yalçınkaya tarafından Yağde· 
re halkına ha va tehlikesi ve 
onlara karşı korunma mevzulu .. 
bir konferans vermişlerdir. 

Konferans sonunda 100 ka· 
dar Y nğdereli k6ylümüz kendi 
isteklerile ha ıa kurumumuza 
yardımcı aza kaydedilmişlerdir. 

Müsamere gecenin geç vakit
tine kadar dev11m etmiştir. 

Almanya, duyduğu tahakküm 
heyecanının sevkiyle, Bobemya 
ve Memeli yuttuktan !!Oora ay
ni tekilde Danzig üzt>:rinde de 
harekete geçmek ve hiç şüphft· 
siz Polonya Pomeranyasının ata• 
tükosunu da keyfi icıtediği gibi 
tadıl etmek niyetindeydi Bu 
yeni kuvet darbesi 10 la 20 ni
san arasıoda yapılacaktı. Al
manya bu suretle Polonya ile 
Avrupayı yt>ni bir " emrivaki " 
önünde bıral<mayı düşünüyordu. 

lngiltere Ve Türkiye 

Fakat Bohemyanın talaniyle 
uyandırılmış olan heyecan ıu· 
rada burada Almanyanın bek· 
lemediği reaksiyonlar uyandırdı. 
Almanytt bir umumi harp tehli· 
kesinin ciddil~ştiğini tam zama
nında far ketti. Son dakikada, 
Danzig üzerine yapılacak olan 

hareket geri bırakıldı. B•J de· 
mek midir ki bu hareketten 
büsbütün vazgeçilmiştir? Tabii 
ki dt ğil. 

Hıtler hükOrneti fU probltmin 
karşısıoda bulunmal<tadır : 

1 - Umumi bir harp fikrinin 
Alm~nyada hiç de boşuna git
mediR"ini ve balkın ekseriyt:ti 
nin ~eflerinin macera ıiya41eti 
nin inl<işafJDı cndi~eyle takibet· 
tiğini bilir. 

2 - Bununla beraber Bohem 
ya üzerindeki kuvvet fda rbesi 
Almanlar tarafından hayret ve 
hatta tenkitle karşılanmışken 

Daaıig ve koridor meseleleri 
dolayısiyle Alman kamoyonu 
ele almak ve bu vesile ile içten 
içe mevcut olan "Jeh düşmanlı
ğım" uyandırmak ve bu titibar• 
la ateşini yük5elderek rAlman
yayı heyecan halinde bulundur· 
mak çok daha kolaydır. 

Bu takdirde, Hitlerin tekniği 
Danzig meselesinde cepheden 
tecavüze geçmeyip (esanen İtal
ya buna muhalif tir) her vasıta· 

ya müracaat ederek seı best 
şehrin dahilinde bir kargaşalık 
hali ve Almanya da Polonyaya 
karşı umumi bir gerginlik idame 

etmektir. · Bunun için Hi inci 
propaganda hakiki ihtılafı ört 
bas etmekte, meseleoin reel 
donelerini meıküt geçmekte ve 

Türkiye, İngiltere He bir it· 
tifak yapmayı muvafık buldu. 
Bu ittifak, bu gliukil şekliyle, 
şimdilik yalnız Akdenizi istib· 
daf etmektedir. ittifakı yapan 
tar.tflardan biri, Akdenizde bir 
harbe sürüklenecek olursa, di
ğer taraf, onun yardımına ko
ıacaktır 

Bunun pratik manası şudur : 
lngiliz donanması,: Türkiye· 

nin coğrafi vaziyetinden ve sa
hillerinden azami istifadeyi te· 
min edecektir. İngilterenin son 
zamanlarda gütmekte olduğu 

politika için, hiç ıüphesiz ki 
bu bir muvaffakiyettir. 

İngiltere, bir çok girift yol 
lardan geçtikten "Onra, niha· 
yet, Türkiyerin çok kıymetli 

olan hareket üslerine varmağa 
muvaffak oldıı. 

İngıltere, değişmiş olan va• 
ziyetlen, yeni ve mütehavvil 
metodlarla intibak etmek sure· 

tiyle, kendisi içiu stratejik ba
kımdan büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunan sahaları garanti 
altına aldığı gibi, ( Filiıtin, 
Ira\ ve Mısır da ), gene ken· 
dine has olan hareket tarziyle, 

bu sefer boğazları ve Anado· 
lunun limanlarını da kendine 
temin edebildi. 

lngiliz politikası bu işte, 
Türk politikasınıu, İtalyanın 
yükselişini Akdenizdeki mu· 
vazeneyi ve Türkiyenin emni
yetini tehlikeye döİürmekte 
olduğu şekildeki telakkisinden 
istıfade etti. Mamafi, İngiliz 
tahriki de bu düşünüş tarzını 
elinden geldiği kadı-r beslcmeğe 
gayret etmiştir. 

Bundan bir ,..ı ~yv~t l~gil~e
re ite İtalya, kendi,le,rioiıı Ak· 
denizdeki vaziyetleiiiıi · kufi· 

lıl.lı olarak tanıyan bir paskal· 
ye paktı yapmıştır. B·J pakt, za
ten müoakaş~ götürmez bir şe
kild~, İtalyanın bir nüfuz sa· 
hası halinde bulunduğu reali· 
tesi göz önünde tutularak, Ar
na vutlugun işgalinden sonra 
dahi ne İngiltere ve! ne de 
ltalya tarafından feshemilmit 
sayılmadı. 

Ancak tasrih edilmemiş ol· 
makla beraber, İngiliz Türk it· 

tifakı, açıkt n açığa, bu ittifa
kı yapanlardan biriyle ltalya• 

nın bir harbe girmesi ibtimalioi 
göz önünde tuttuğuna gö:e, 
lugil terenin İtalya ile yapm f 

olduğu pakta itimadı olmadığını 
iffa etmektedir. 

Mesele, Türk g&ziyle de ln
gilterenin ita\ya ile yapmış ol· 
duğu pakta ve onun dostluk 
münasebetferine ehemmiyet ver 

medıği şeklinde görülmektedir. 
Hasıh, Türkiye, uca bariz bir 
şekilde italyaya çevrilmiş ·olan 
bir İngiliz ıistemine katılmak· 
tadır. 

Öyle anlaş lıyor ki, Turk 
hükümeti ingilizlerio Balkanlara 
da teşmilini istedikleri teahbüt· 
lere karşı daha ziyade ihtimam· 
la hareket etmektedir. llbtimal 
ki, Türkiye, hem itıılya hemde 
Almanya) a kartı ayni zamanda 
aykırılığa sürüklenmekten çe· 
kindıği için, böyle hareket et· 
mektedir. • 

Ancak, bu hareketinin sebe
bi şayet bu ise, Almanyanın 

italya ile her hadise karşısında 
mütesanit olduğu, iki memle· 
ketten birjne teveccüh edilen bir 
polıiikanın, ayni zamanda di· 
gui~e de tevcih fdilmiş bulun
dugu uoutulmaktadır. 

Fıankfurttr Saytung 
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Cenup Almanlarının karak

ltrleri üzerindeki müşahedeleri 
Otıuıı Prusya halkına olan hay
ranlığanı ve Prusya devletine 
karsı itimadını artırdı . 

Frankfortta bir sene kaJma
lbıştı ki Avusturya düşmanhğı
bırı izııleııi imkansız bir düşman· 
lık olduğunu öğrendi. Buna ka
ili olduğu zaman, onların ittifa 
kını k ybetmiş olmaktan m ıte . 
tssir olmadı ve bir teessür gös 
terrnedi. Derhal yeni va7.iycte 
İntit>ak etti ve hiıkümetin batta 
hareketini tesbit etti. 

Mutalaası basitti. Avusturya 
timdi, düşmanımızdır. Bu düş· 
lbanla ya dıplomasi yoliyle ve 
Yahut ta harp sahasında kar
fılaşrnağa hazırlanmalayız. Bunu 
Yalnız başımıza yapabilecek 
•aziyette değiliz. Bu itibarla 
İttıfaklar temin etmeliyiz. Al
llıanyada emia bir müttefık 
buluoamazdı. Kendisi diğer al
llıan devletlerini bakir görüyor
du. 

Bir harp vukuunda onlar, 
birlikte' barbctmektense kendi
ıioe kartı bari-etmeyi tercih 
edeceklerdi. Yardımı başl< a 
taraflar da aramalıydı. Avus
turya Pruyanın ittifakiyle Prus 
Yayı mağlup etmişti. Şüphesiz 
Yapılabilecek yegane iş yardımı 

Yerinde aramak, Rusya veya 
Fransa ile, veyahut ta mümkün 
ıe her ikisi ile anlaşmakta. 

Bu noktada B.smark eski 
Prusya siyasetine avdet ediyor
du. Avusturya ile ittifak 1813 
te başlamıştı. 1866 senesine 
kadar bütün siyasetini bili in
kıta, Avrupa kuvvetlerini A· 
•uıturyayı müttefiksiz ' bırakma 
ğa ve Prusyayı Alman iflerin
de tekrar bakim vaziyete ge
tirrneğe hıuretmişti. 

Değişiklik onun karakterinde 
dcğıl içinde bulunduğu şar tlar
daydı. Evelce o•duğu gibi ateşli 
bir vat;tnp erverlık ihtirası ile 
llıüteharrikti. 8 ın munzam o· 
larak kendi şahsi duygulan da 
\'ardı. Memleketine karşı duy
duğu aşk ve karala olan sada
katiyle mukayese edildikleri 
takd rde biç bir kıymeti olma
nıakla beraber şahsi gururu ve 
şahsi ihtirasları mevcuttu. O 
Prusya tacının bir neferi idi. 

Berlinde bu tacı dahili düş
nıanlara karşı müdafaa etmişti. 
Şimdi tehlike yerini değişti miş 
bulunuyordu. 

Hük iimet kuvvetlenmişti. Ni
çin Liberalizimle~ mücadele için 
vakit kaybetmeliydi ? 

Diğer düşmanlar Prusyayı 
sıkıştırıyorlardı. J ellachich ve 
Windiıcbgratz, St. Stepbenin 
kana bulanmış ateşdaniyle mu
zaffer oldukları zaman Avus
turya ordusu müşterek düşmanı 
ezm şti. Şimdi Pzusva ihtıraı
larına bir hudııt ko} mayı isti
Yen ayni Avusturya ordusu ve 
ayni Avusturya devlet adamla
rı idi. 

Bi mark Parlamento mfinaka
şalarında gö:t~ermif olduğu ayoi 
cesu t ve biaman ioadiyle dip
lomatik mücadeleye atıldı. Da
ha timdiden Prusya tacının İ
talyan vatanperverlerile Macar 
asileri arasında müttefikler bu
labileceği hususunda kehanette 
bulunmağa başlamıftı. 

Kendisine Avrupa siyaseti
nin daha geniş bir sahasında 
diplom .. tik kabiliyetlerini gös· 
tcrmesi için ilk imkanı veren 
hadise şark karışıklıkları ol
mu,tu. 

Çarın teklif ettiği o~manh 
imparatorluğunun parçalanması 

plinlarına l:ıgiliz, Fransız ive 
Avusturyalılar tarafından muha· 
lefd gö~terilmekteydi. 

Hali hazır da bir alikası 
bulunmadığı halde Pru ya da 
büyilk devletlerin muhtelif no· 
ta ve protestolarını tav~ip et
mişti. Bu suretle çarın ihtirası 
Avrupanın müttehit sesi ile 
karsılaşmış bulunuyordu. 

Bismarck başlangıçtan itiba
r~n vaziyete enriişe ile baktı. 
GörüyordtJ ki Prmııya çok şey
ler kayhe ip hiç bi" şey kazan
mıyacaS!ı bir miicadeleye yuvar· 
lanmaktaydı. Eğer garp devlet
lerini tutmakta devam ederse 
Rasya01n diJsmanlıSi'ını celbede
cekti. Bu takdirde, Napolyonun 
muhtemel, ani bir siyacıet de· 
ği,tirmesiyle Prusya yapyalnız 

Rus inkemma terked lecekti. 
Eğer harp çıkar ve Purusyada 
bu harbe iştirak ederse Fransa 
ile Rusya arasındaki çarpışma 
Alman toprakları üzerinde yapı
lacak ve kim muzaffer olursa 
olsun kaybeden Almanya ola 
cakh. Böyle bir tehlikeye gir
meleri için bu oyunda ne gibi 
menfaatları vardı ? Akdenizde
d ::ki f ~giliz nüfuzunu veya 
Tunad. ki Avu!lturya menfaat· 
larını muhafaza için Purusya 
kenisini niçin feda edecek ti. 

O tamam n zıt b'r siyaset 
takibini istiyordu. Avuıturyanın 
sarsılması Pru,.ya liçin bir fırsat 
bilicmel ıydi: Almanyada kaybe
d ilmiş olan mevkii elde etme
nin zamanı idi. Avusturya ile 
Rusyaom tehlikeli dostlukları 
bozulmuş bulunuyordu. Eğer 
Pıusya çarla bir anlaşmayt va
ıul olursa Avnsturya yalnız bı
rakalmış olacaktı. Diğer Alman 
devletleri şarktaki Avusturya 
hakimiyetini himaye için harbe 
sürüklenmeği arzu etmiyecek
lerdi. Pru!'>yayı kuvvdlendirme-
liydi ki onlar Prusyaya tevec· 
cüh etsinler ve Prusya bir kere 
daha diyet meclisinde bir ekse· 
riyete kumanda edebilsin. 

Bu sebeplerle · hükümetine 
mümkünse diğer Alman devlet· 
!eriyle müttehit olarak silahlı 
bir bitaraflık tavsiye etti. 

Eğer bir tarafı iltizama mec
bur kalırsa garp devletleriy.e 
beraber olmamayı tercih ediyor 
ve diyor ki: 

- Soıııı .. , ,.,... 

PERŞEMBE 25/5/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUl'iU 

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

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

12.35 Türk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13 15 14 Muzik (karışık prog

ram - Pi.) 

18.30 Program. 

18.35 Müzik ( Halk tukıları 
Pl. ) 

19 00 Konuşma (Zi raat saati) 

19.-15 Türk müziği (Fasıl he
yetı ) 

20 00 Memlekc t sa t ayarı, 
aj •D!I ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Türk müziği 

1 - Uşak peşrevi 

2 - Suphi Ziyanın Uşak 
şarkı : ( Dökülmüş zambak 5'ibi) 

3 - Salahaddin Pınarın ha
yati Ş. : ( Delisin deli gönlüm) 

4 - Tanburi Cemil bevin 
muhayyer Ş : ( Pur lerze olur) 

5 - Rahmi beyin muhayyer 
Ş : ( Serapa hüsnü anıtın ) 

6 - Halk şarkısı ( Urfalı • 
y m ezelden ) 

7 - Osman Nihadın . kOrdili 
bicazk ir şarkı : ( Gözümden 
gitmiyor) 

8 - Kaz1m Tosun Kürdili hi
cazlcir Ş. : ( Kani değil ) 

9 - R~df beyin Kürdıli h:caz 
kir Ş. : ( Rengi ruhsarıoa ) 

10 - Muhayyer türkü ( Bu 
glin ayın on dördü) 

21.00 Konuşma 

21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli pJilclar · R, 

21.30 Müz\k ( Küçük orkes

tra - Şef: Necip Atkın). 

1 - Sorge - Köy evinde ışık
lar Vals. 

2 - Garl Fric1< - Ren kıyı
larında ben evimdeyim · Mt lodi 

3 - Trappe - Fuji - sanın et 
ratanda müzik sesleri • Fantezi 

4 - Leopold - Yeni' dünya
nın eski şarkıları. 

5 - Arnold Meister - Bohem
ya rapsodi~i. 

6 - j ." Strauss - Hayat ıize 
Defe versin. 

22.30 Müzik (Opera ar"yaları) 
PL 

23.00 Son ajans habtrlcri ve 
yaranki program. 

23.15 24 Müzik (Cazband-Pi.) 

ııan 
Aydın merkez 
malmüdürlüğünden: 

2257 numaralı madeni ufaldık 

para kanununun sekizinci mad

desine tedikan 30111/938 tari

hinden itibaren tedavülden kal
dırılan bronz on kuruılukların 

kilosu ( on beş ) ve yirmi be, 
kuruşlukların da ( elli ) kuruıa 

malsandığınca 

ilin olunur. 
satın alınacağı 

23 25 1349 

Artık övünmek hakkıdır --
Battarafı 1 lncl aayfada 

- Asil, mert ve alicenap 
düımau ! demişler, Türkün eze· 
li necabetinin, asaletinin ve er· 
kek·iğinin takdir hanı olmuı
lardı. 

Bu gün bir İngiliz ıiyuet 
adamı, bir İngiliz başvekili de 
bütün lngiliz milletine ve bütün 
dünyaya bızden : 

- Büyük ve eıkek millet! 
diye bahsetti ve bu büyük ve 
erkek milletle birleş niş olma• 
nıo çok ferah verici bir şey ol· 
duğunu söyledi. 

Artık İngıliz siyaseti de dün
yada sulhu korumak ve kurtar
mek için en güvenilecek deste· 
ğin Türk milleti olduğuna inan .. 
mıştır. 

Hiç ıüpbe yok k:; bu görüş, 
bu anlayıf Çemberlayn hesabı
ııa kaydedılecek büyük b.r mu· 
vaffakiyettir. 

Çunkü sulh ekliline en parlak 
ve en kudretli cevheri ilave e
debilmek mazhariyeti ona naıip 
olmuıtur. 

Sir Çemlı erl yn bu muvaffa
kiyet le ne kadar iftıhar etse 
hakkıdır. 

ingiltere - Yunanistan 
ticaret anlaşması 

Londra 23 (A.A ) - Resmen 
biloirildiğine göre, lngiltererıin 
Yunanhtana açacağı ihracat 
kredisi ani şmasını akddmek 
nz~re bir Yunan heyl'ti yakın
da Londraya gelecektir. 

Atina 21 ( A. A.. ) - lngiliz 
hükü11etinin iktisat m"işa11iri 

Leitbross bugün Lo:ıdraya dön· 
mek üzere Atioadan hareket 
etmiıtir. 

Londra 23 - ln~iltere ile 
tic11ri müzakerelere devam için 

yOz ., 
P9 == n 

Aydın Asliye hukuk 
hakimliğinden 

939/164 
Aydınan kalfa k6yünden 'Ay• 

dın adliyesi e~ki ıivari mübaşiri 
Hakh karısı Emine Tufan ta• 
rafından o ~öyde oturmakta 
ik~n ikametgilıı meçhul bulu
nan kocası sabık sivari mllba· 
tirlerioden samsunlu Hakkı 
aleyhine açılan boşanma dava• 
ıında: Muddeialeyh H"kkmıa 
bulunduğu yerin belli olmadığı 
anlaşıldığından illnen tebligat 
ifasrna mahkemece karar veril .. 
miş olduğundan mahkemenin 
muallak olduğu 23/6/939 cuma 
güoü saat 9 da mumaileyh Hak 
kının Aydın a!'liye hukuk mah· 
kemcsinde bizzat baı.ır bulun· 
muı veya bir vekili [kanunot 
göoderme!İ lüzumu ilaoen teb· 
ı iJ olunur, 1353 

Erbeyli incir istasyo· 
nundan 

Erbeyl ide incir iıUh istuyo• 
nu arazisin ie insa edilecek o• 
Jan ve 6/Mayıc:/93q d~ açık ek· 
siltmeye ç karı lan 1509 lira 44 
K k" şif bedelli !!Ulama suyu 
biri1'tirme havuzunun ekı:ıHtme 
miJddı-ti 6/HaziranH39 S"'h gü· 
nnne kadar uzatıtm•ştır. Eksilt· 
me o glh saat 10 da Ayd n 
nafia müdürlüğü odasıoda yapı• 
lar aktır. 

Bu işe ait keşif, metraj, ,art 
name ve sair evrak nafia mü 
dürlüR'ünde görülebilir. Muvak
kat teminat 113 lira 21 K. dur. 

istekliler Aydın vilayetinden 
bu iş için alacakları ehlıyet ve• 
sikaları, muvakkat teminatları 

ve ticaret odası vesikaları ile 
yukarıda yazılı gün ve saat da 
viliyet nafia müdür l üğil odası· 
na ielmeleri illn olunur. 

1354 

bir Yunan mümessili yakında ı-··- Abone ıeraıti ····-·: 
Londraya gelecek ve ticaret 1 Yılhtı her yer içla 6 lira. İ 
anl!lfmas•nın teferruaboı hal- i Alta ayhtı 3 liradır. ı 

(edecektir. İ idare yeri: Aydında C. H. 

Yunan gazetele' i müzakere· 1 P. Buımevi. 
lerin müsait şekilde biteceğini İ gazeteye alt yazılar içla ı 

ı ya:u işleri müdürlüğüne, iliP-
ümit ediyorlar, Atina müzake- ı lar için ida~e m.ü~ürliltüne • 
releri samimiyet ha va•ı içinde ı -nüracaa.t edılmelıdır. i 
cereyan etmiştir. 1 n g iliz beye ti .-.::;;.__: ·_··_· ·_··_· ·_···_··_· ·_· .. _._··_~_ .•• _. _···_· ·_··_· ._ •• _ •.. _ •• _ .. _· ·-

re i~i Sir Frederik Ron müza
ker( 1 r hakkında hükfım · te ra
porunu vermek üzere yakında 
Loodraya gelecektir. 

imtiyaz rıhl bi ve Uaıum1 Netrıyat 
MllJürü ı Etem Mendr .. 

BHılcJıiı yer 
C H P Raaım•vl 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Haıan efendi mahallesinde H_ğhk_ ~urdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıktan ve Yontken servıslerı ıkmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne ba,lamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mühhassıs doktorhrımız tarafından her 
tiirlü erkek ki\dın ameliyatları ve ront ken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elcrkaid 
daireıiride takip edılmektetir. 



Gramofon Plak 
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
müşterilerimize iftiharla 
istifade etmelerini tav-

siye ederim. 

Mehmet Gürer 
DEMİR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııtır 

Tanesi 5 Kunıttur 

Toptan alan okullara tenzilat yapıhr. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. a.-e.ı 

t•••••••..,.··oe .. .a··•at···, 
HALKEVI · 

• Bakım Evi Muayene Saatlan 1 llaay•n• wtlnl Saat Doktor arkadatnıuııa a4ı 

1 Paıarteıl J-4 Operatar Medeni Boy• 

! Sala 4-5 Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt uıtalıklan mutaU.1111) 

Çarpml.a 2-S Operat6r Nuri Erkan 1 • S-4 Doktor Şevket G&zaçan 

= 
( Glı haatabkları matahauaa) • 1 Pe....-IM. 4-5 Doktor Muhıln 

(iç haıtabklan matllaMlll) 

1 .. 5-' Doktor Şeyket Kırbq 
dataal haatah1dar matahaua11) 

1 Cama 4-5 Doktor M&nif Ermaa 
(Kadın hutalıklan mataha111•) 

Cumarteal 2-S Doktor Nafiz Y azgaa s 
• 3-4 Doktor HalU Gazaydaa • 

lF'~i'&•':to-*™W•::.+S™•Z•:<i>::SZ, 1 Doktor Şevket Kırbaı I 
! Memleket hastanesi bakteriyolof ve 1 
' entani hastalıklar mütehassısı 

Maayeuehaneahıi 'Cumlıuriyet malıallHinde ankat 
B. ihsanın eYİne nakletmittir. 

haıtalanm her rta aaat yediden aekiıe kadar " 
ltleden ıonr ıaat üçten albya kadar kabul eder. ldrart 

kan, balgam, maddei pita Ye her tlrltl tahllllb icra 
(f, eder. Veremlilerde fennin en 10n tedaYllİ elaa Plnomo-
" torak.t ile ba!lt lan tedaYi eder. (971) 

lt-~w:;ıf.~~'"a!:·>~•X•:•:+Sft.s.u+&•~• 

•AA•..ae.-...~•·•w••aı.a~ 

: Süleyman Gezer-Osman Sezginer ., . 
: Gazete Kitap Evi i 
• • .i Kita~~d~afta Çık;!~. Kitapla~r•h : 
• lnaanlar Alemi Faik Sabri tsn a 
• Hayvanlar llemi Faik Sabri l:JO = Pratik Almanca derıleri Şevket Dilmaç 130 • 

Pratik lngilizce Env.-r Kalaklı 12S • 
Atatilrk M. Turh:.n Tan 50 • 
Bevaı kitap HaHik C•mtl Sn • 

fi Atatürk iki cepheal Burhan Cabit SO : 
• Kaynak A. Candemir 50 • 
« Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi BaMaş 50 ' 
il Define adaıı Muzaffer Nayır 50 • 

Valmz döntıyorum Şüküfe Nihal 50 • 
En büylik kaybımız 75 

41 Doktor Moronun adası H:nndi Varoğlu SO 
Bu kitaplan Avdında Sülevman Gezer· o~mt111 Sez~11er 

Gaz .. te kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taab
hil ' lil raaderilir. 

Çine Vakıflar müdürlüğünden 
Miktarı Mahalle .,.. Mevkii ye· M•hammenBedell 

Cinıi Metre Mu. ya lt.3yil ya aokaiı Lira K. 

Dükkln s Hamitabat M. Hilkiimet cad. 250 00 
Belediye öntl 

Dnk"ln 52 n ., Oamanoğla S. 200 00 
Bahçe 3335 

" n Mahalle civan 120 00 
liumluca 

Tarla 19495 So•ancılar M, Davutcu 600 00 
Yakarı da cinıt miktıır ve mevkilerile muhammen bedelleri 

yazılı Çine Vakıflar idaresi akaratından 4 kıta rayri menkulün 
mülkiyetleri açık artırma ıuretile ıabıa çıkarılmıtlardır. Verilen 
bedel haddi IAyık glSrllldOifl takdirde ihaleleri 9/6/939 cuma rllntl 
ıaat 14 de Çine bUkdmet konaiında Vakıflar idareıinde yapıla
caktır. ihale bedelleri pefindir. Arttırmaya İftirak için muhammen 
bedelin % 1,S j'u niıbetinde muvakkat teminat yatıralacakbr. 
Taliplerin veya fAzla malfımat almak lıteyeaaleria Çine V alafı.r 
idaresine müracaatlan illa olunur. 

11 20 25 2 U30 


