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Aydın şehrinin müstakbel imar planı 
Tahrana Giden 

Heyetimiz 

1 

Almanya Belediye Meclisi -
ve 

Polonya 
Almanyanın 1934 senesinde 

Polonya ile aktedilen mukave-

Dünkü toplantısında şehrin müstakbel 
imar planını tasdik etti 

leyi feshi fizerine, Almanya -
Polonya münasebetleri, bir defa 
daha Avrupa politika sahnesi
nin ön planına geçmiş bulunu· 
yor. 1934 senesinden evel de 
böyle idi. Versay sulbunun 
imzasını takip eden on beş se
ne içinde Polonya - Almanya 
münasebetleri doima gergin ol · 
makta devam etti. Bu müddet 
zarfında Polonya, emniyetini 
Fransa ile 1921 senesinde imza
ladığı ittifakta aradı . 

Almanya'da Hitler iktidara 
geçtikten ıonra, Polonya'ya kar· 
tı on beş senedenberi takip 
edilen siyaset temelinden de-
ğişti. Almanyanın cenupla meı
gul olabilmesi için farktan em
niyet altında bulunması IAzım
dı. Binaenalyb Polonya ile 1934 
mukavelesi imzalandı. 

Bundan =-oara Polony11, reımt 
ıurette F.ransa ile ittifaka bağ-
ı. h.ol&uahı..- ..,.,.., _.._ __ . - • 

politikasına taallük eden mese
leler de Almanya ile beraber 
yürümeğe başladı. Sulh muabe-
deleriyle kazanç temin edip ~e 
Milletler Cemiydioe karşı vaıı· 
yet alan ilk devlet Polony.a. dıt 
politika11, Alman dış pohtıka-
s1nın kuyruğuna takılarak her 
attığı adımı ta,vip etti. Çekos
lavaky'I parçalanırken de or· 
taklık yaptı. Fakat nasıl ortak
lık? Teşen denilen bir avuç top· 
rağa mukabil, bütOn Çeksslo
vakya'yı Almanyaya tnketti. 
Polonya dış politikasını idare 
edenler yarını düşliomüyorlardı. 
Nihayet o yarın geldi çattı : 
bizzat Hitlerin geçen cum_a g~~ 
söylediği nutukta aolattıgı gıbı 
Almanya, Çekoslovakya me~e: 
lesini " bal ., ettikten sonra ıln 
meseleyi daha halletmeği dü
şündü. Ve Polonya'ya ıu tek
lifte bulundu. 

1 - Danzig şehrinio Alman
yaya iltihakma razı olması, 

2 - Koridordan geçecek ye· 
ni bir koridor ile şarki Pruıya
ya geçit verilmesi, 

3 - Almanyanın Dançiğ ıeh
rinde Polonyaya iktisadi menfa
a tler vermesi, 

4 - Slovak istiklalinin Al· 
manya, Polonya ve Macaristan 
brafından garonti edilme si, 

5 - Polonya ile Al~an>:a 
arasında yirmi beş senelık bır 
ademi tecavüz pakh imzalan· 
ması. 

Hakikatte Dançig meselesi 
Almanyanın en haklı olduğu bir 
davadır. Fakat Çekoslovakya
nan parçalanmasına fili surette 
iştirak eden Polonya, bu defa 
Alman teklifini reddetti. lngil
tere de Alman tecavüz politika-
ııodan endişe ettiği için bunu 

_ Sonu . •2 lıuıl Sayfada -
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Vallm:~ı Beleye reisi ve mutalıassula beraber imar 
planını tetkik ederlerken 

Belediye meclisi, dftn akşam 
Belediye Reisi B. Etem Mend
resin reisliği altında toplandı. 
Raznımede tehircilik milbtlı· 

hass111 Hilmi Baykal tarafından 
' . . , . . 
planının belediye meclısınce tas-
diki ve belediyeuin 939 mali 
yılı yaridat •e m~sraf bütçele
rinin mtlzakeresi gibi mllbim 
maddeler bulunduğundan meclis 
azalln hemen eksiksiz olarak 
daha vaktinden evvel toplantı 
salonunda mevkilerini almıı bu· 
lunuyorlardı. 

imar pllniyle öteden ~ri 
çok yakın alika gösteren ve 
mütabassısın getirilmesinde baı · 
lıca amil olan kıymetli ilbayımız 
B. Özdemir Gnnday da top!an· 
ttya huzurlarile şeref v~d~ler. 
Samiin sıralarında da vılayet 
umumi mec1isi aıalarından bazı 
zevat bulunuyorlardı. 

Tam saat 21 de celse, bele· 
diye reisi Etem Mendres tara
fından açıldı. Toplantıya hıızur
lariyle şeref veren ilbayımıza 
te,ekkür eden B Etem Mendres 
evelki toplantıya ait zabtın o-
kunacağını söyledi. Za~ıt. oku
narak umumi heyetçe ıtbfakla 

de eden meclis Azalan imar 
pllnını tetkik ettiler. Yukarda 
~aydettiğimiz tesislerin plin n
zerinde yerlerini g6rd01er. Ve 
izahat aldılar. Yarım saattan 
Aotfuşmuar · esha11naa· ·• ·:o;1 ve 
Özdemir Gtınday, planın ,a .. !!lılı~ 
ni mllmknn kılacak mali imklnlar 
ve vilayet hususi idare bfitçe
ıinden yapılacak yardım ve ko
laylıklar etrafında tatminklr 
izahat verdiler. Bu iş üzerinde 
ilbayımızın g&ıterdiği ııcak ali· 
ka belediye meclisi azalannı 
pek memnun bıraktı. Bundan 
ıonra celse tekrar açıldı. Söz 
alan avukat Osman Akçasu va
linin verdisti izahata teşekkUr 
ederek imar planının heyeti 
umumiytce · tasdikini rica ve 
teklifinin reye konulmasını iste .. 
di. Diğtr azalarda bu mütalaayı 
teyit ettiler. 

Ekrem Çiftçi, planın imar en
cilmenine, doktor Hulusi Eralp 
ta bilhassa mektep yerlerinin 
sıhhi bakımdan tetkiki için 
sıhhat encilmenine tevdiini iste· 
dilerse de akalliyette kaldılar. 

kabul edildikten sonra .imar 
planınan müzakere .. ve .t~stıkın~ 
geçildi. Nafıa Vek,_aletıoın emrı 
ve mütehassısın plan hakkında- . 

Buııun üzerine planın tasdiki 
reye konularak heyeti umumiye-
yi teşkil eden y!rmi iki aznd~n 
20 sinin ittifakıyle plan tasdılc 
edildi. 

Belediye reisi B. Etem Mend
res memleketin imarına taalluk 
eden bu meselede gösterilen 

ki izabnamesi okundu. 
lzabnamedeki imar planının 

hangi esaslara istinaden hazır-
landığı, şehrin bu günkü ~e ge
lecekteki nüfus vaziyetlerı, mek
tepler, parklar, stadyom, hipo 
dorm, istasyon mezbaha, hayva~ 
pazar•, büyük ve küçük sanayı 
mıntakaları, yetil sabala.r ~uli· 
sa ıebrin bütün bayati ıhtıyaç· 
larını teşkil eden tesisler~n yer
leri hakkında ilmi ve ııhbı. ~saı
lara müsterıit iza~at. verıhyor
du. 

İzahname okunduktan sonra 
bu mevzu üzerinde serbest mü· 
nakaıa yapıl~ak üzere .. c~ls~. 

· ı tatil· edildi. Bu fıtsattill ıalif•
ı 

alika ve teıaaiıtteo doliyı 
teşekkür etti. 

Vakit epeyce geçmiı olduğun· 
dan ruznamede yazılı diğer 
maddelerin müzakeresine imkan 
kalmadığından 5 mayıs 939 cu· 
ma günü saat 20 buçukta tek
rar toplanılmak üzere içtimaa 
nihayet verildi. 
Aydın : imar planı Aydın için 

büyük ti:- kazançbr. 
Bu mevzu üzerinde halkımı

zın daha ziyade tenevvürü için 
~absettiğimiz iza!ı~meyi ayrıca 

··· neşredeceii t~ · · 

Dün İran Hükumet erkanile vedalaştı 
Ankara 3 - lran veliabtıoın 

düğün m~rasiminde bulunmak 
Uzere Tahrana giden heyetimiz 

reisi Rina Tarhan dün İran baı 
vekilıoi, meclis reisini ve hari
ciye vezirini ziyaret ederk \•eda 
etmiştir. 

Or general Kazım Urbay da 
askeri makamlara veda etmiştir. 

Askeri müfrezemiz aaat 14 le 
heyetimizde saat 15 te otomo
billerle Tahrandan ayrılmıılar

dır. Heyetimiz ayın yedisinde 
Ankaraya vasıl olacaklardır. 

Şehit Tayyarecilerimiz için Tahranda 
bir hatim meclisi toplandı 

Tahran 3 - iki Ttırk tay
yareciıinin ıahadetleri tızerine 
Mehd camiinde bir hatim mec .. 
liıi tertip edilmiıtir. 

Bu m~cliıte bqvekil, meclis 
reiıi hariciye veziri kabineler 
azaıı bir çok mebualar ve er-
kAo İran matbuat erkiıu, Mıaır 
Afırau, Irak beyetlerilc sefaret· 

ler erkanı heyetimiz, ıefirimiz, 
sefaret erkinı, subaylarımız, 
erlerimiz ve kalabalık bir halk 
hazır bulunmuştur. Hatimden 

sonra Tahranın en bilyilk hati
bi Şems, beliğ bir merıiye o
kumuı ve meclise nihayet ve· 
rilmiftir. 

ı ı ·r · Kra,'?P~rt~esı 
Ankara 3 - Büyük Millet 

Meclisi bugüo reis vekili Maı
har Germenin başkanlığında 
toplanmış Mart, Nisan, ve Mayıs 
938 aylarını& ait Divanı Muha· 
sebat raporile, vakıflar umum 

müdürlüğü 938 bütcesinde 16,000 
liralık münakale yapılmasına hu 

dt ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğünün 939 bütcesini kabul 
etmiıtir. 

Meclis gelecek toplantııını 
Cuma günft yapacaktır. a.a. 

Sümer ve Etiban
kın tevhidi şayia

ları yalandır 
Ankara 3 - Sümer bank ve 

Etibankın birleştirileceği hak
kında bazı gazetelerde çıkan 
şayıalarm aslı esası olmadığı 
öğrenilmiştir. a.a. 

Tahran matbuatı 
__. .......... 

Şehit tayyarecilerimizi 
hürmetle anıyor 

Tahran 3 - Tahran gazete .. 
)eri iki tayyarecimizin ıahadti 

haberini siyahla çerçivelenmiş 
aütüoladra yazmakta ve kardeş 
milletin yeis ve kederini baıta 
Şebnişab olmak Qzere bütün 
İran milletinin candan pnylath
ğını bildirmektedirle·r. •·•· 

Cuma günü Lon
radan ayrılıyor 
Londra 3 - Kral ve kraliçe 

önilmüzdeki cuma günü Portse
muta gitm~k iizere Londradan 
ayrılacaklardır. 

Kral ve kraliçe Portsemuttan 
Kanadaya gitmek ü:ı;ere vapura 

binecektir. a 8 

Atley 
Çemberlayndan İngiliz 

Sovyet müzakereleri hak
kında izahat istedi 
Londra 3 - Avam kamara

sında muhalefet partisi lideri 
Atley, Baıvekil Çemberlaynda~ 
lngiliı: - Sovyet müzakerelerı 
hakkında izahatta bulunmasını 
tekrar rica etmiş ve efkirıumu· 
miyenin ıızlandığanı ve hu hu· 
auıta şüpheye düşüldüğünü söy· 
lemiştir. 

Böıvekil Çemberlayn cevaben: 
Ben kimseyi şu veya bu dü· 

şüncede bulunmaktan menned~
mem. Atleyin bu şayialara ba· 
karak müıkilit çıkarmak iıti
yeceğini de zannetmiyorum. 
Sovyet bükuaıetile çok dostane 
bir surette müzakerelere devam 
etmekteyiz. 

Yaloız bir çok noktaların 
nazarı dikkate alınması ve diğer 
hükumetlerin de göz önünde tu • 
tulmaıı mecburiyeti vardır. An-
laımanın akdinde teebhilr ol..ar
sı, Bu, İngiliz hükumetinin vi.yi 
ııiyetler göstermesinden degıl· 
dir. Dcmittir. 8 8 
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ş ihtiliflarıiıı uzlaştırma lngilf er;;in son gayreti Almanya 
ve 

Polonya 
• • ve tahkim nızamnamesı 

15 nci madde hakkındo : 

Seçim mazbatası içio bir mu
ayyen ıeklin tesbiti Türkiyede
ki iş yerlerinin bir çoklarında 
bllyük güçlükleri mucip olaca· 
ğından seçimin icrasını ve neti· 
cesini mümkün olduğu kadar 
niıamnamenin işbu maddesinde 
yazı lı tarzda belirten her hangi 
bir ıekilde mazbata yapılması· 
nan o it yerindeki işçiler ve it 
verenlerin kabiliyet ve seviye· 
lerine göre serbest bırakıiması 
muvafık olur. 

18 ncu madde hakkında : 

Bu lüzum tahdit ve tayin 
edilmemiı olduğundan kadrosu 
Ye vazifeleri müsait olan bölge· 
lerde mümkün olduğu kadar 
fazla iş yerindeki seçimlerin 
bir memurun nezaret ve mura
kabesi altında yürütülmesi fay· 
dalı ve müreccah görülmüştür. 

24 ncü madde hakkında : 

Bu maddede yazılı birinci 
mümessilin ve yahut onun bu· 
lunmadığı zamanlarda vazifesi· 
ni görecek olan diğer bir mü· 
me11ilin evvelki mümessilerden 
bir farkı veya imtiyazı m~vcut 

olmayıp bu işçinin ayırt edil
mesinden maksat münhasıran 

uzlaıtırma iılerinin düzgün su· 
rette yilrütülmesinin temininden 
ibarettir. 

26 fltJ 27 nci maddele' hak
kında : 

den bu kabil haller &zerinde 
bir veya bir çok iıçilcrin iş ve· 
renle veya it veren vekili ile 
fU veya bu şekilde anlaşmaları 
yahut bunların müme11il işçiler 
ta vasautu ile uzlaştırılmaları 
varit olamaz. Bu hallerin vuku
unda keyfiyete müdahale etmek 
ve kanun! takibata girişmek 
telahiyet ve vazifesi ancak it 
dairesinin ilgili teşkilatına ve 
mahalli zabıta kuvvetlerine ya· 
but mllddei umumiliklere mev• 
dudur. 

36 ae 37 nci maddeler 
hakkında : 

Nizamnamenin 36 ncı mad
desi mucibince verilen uzl:.ıtır .. 

ma kararları ilgili makama tev
diinden sonra gelen en az 2 
nci ve en geç 5 nci it haftası· 
nın ilk gii~ünden itibaren tat

bik edileceğinden, bölge amir· 
leri bu kararları icap ettiği 
takdirde feshetmek hususunda 

37 nci madde mucibince haiz 
oldukları selabiyeti, kararın 

tatbikinden evvelki mühtet zar· 
fında kullanrnaları muvafık 
olur. 

50 nci madde hakkında : 

itirazcı işçileri temsilen seçi· 
len bu işçinin de elinde nizam• 
nameJJin 43 neli maddesine gö
re tanzim edilmiş bir vesika 
bulunmak icap eder. 

Muvakkat madde hakkında 
Kanunun 77 nci maddesinde 

••••F "''•ınu~ . v• İ•bu . .ri~.amut· 
ları ancak kanunun ceza faslın. 

1
r 

da yazılı muayyen ceza müey
yidelerine bağlı buluomıyan ve J 

iş veren veya iş veren vekili ı 
ile bir veya bir çok işçiler ara 
sında her hangi bir şekle bağ· 
lanması serbest olan umumi 
veya ferdi iş şartlarma ve işçi 
bak ve meofaatltrine müteallik 
anlaşma.ılıkları ihtiva eder. 

Mümessil işçiler 15/6/939 dan 
.... ·"'· ~' 

m~ olan iı yerinde bu tarihe 

kadar çıkacak iş ihtilafları hak 
kmda yine eskisi gibi it kanu

nununun 76 ncı maddeıi bük· 
mü cari olur. 

Kanunda ceza müeyyedesioe 
bağlanmış olan hal ve hareket· 
lerio yapılması veya yapılmama
sı ise birer suç t~şkil cdectğin-
~----

Cumhuriyet okulu-
• • nun gezısı 

Pazar günü otobüslerle Söke 
yolile K•şadası ve Selçuka gi· 
den ıehrimiz Cumhuriyet okulu 
talebe ve öğretmenleri, ayni 
gilnlln gecesinde dönmüşlerdir. 

Selçuk eserleri hakkında ta
lebeye muallimleri tarafından 
uzun ve faydalı izahat veril
miştir. 

Söke ilk okulları tarafından 
Cumhuriyet okuluna bir çay 
tertip edilmiş, derin ve candan 
bir misafirperverlik gösteril
mittir. 

:········ Abone ıeraiti .••.•.•.. : : i Yıllıtı her yer için 6 lira. i 

NOT : işbu nizamname mu. 
cibince muhtelif makamlara 
verilmeıi icap eden mazbata, 

layiha, ihbarname gibi reımf 
veıi~aların taahhütlu mektup 
şeklınde posta ile g6nnerilmeai 
de caizdir. 

SON 

Çine ilkokullarını~ 
Selçuk gezisi 

Çioe (Hususi) İlkokullarımız
dan mürekkep büyüpk bir gurub 
pazar gün6 öğretmenlerinin neza
retinde Selçuka bir gezi tertip 
etmişlerdir. 

. ~elçuk gezisi çok güzel ve 
ııtıfadeli geçmiştir. Çocukları· 
mız pazartesi günü kazamız& 
dönmüılerdir. 

-·~ ·-
Romanyada işçi 

kongresi 
Bükreş 2 - Dün 1 mayas 

münbsebetiyle İfçİ konfederas
yonu ilk kongresi toplanmıttır. 
Kongreye 4000 delege ittirak 

Oiktat6rlerin hatasına dilı
miyelim. Kudretli bir piyadeye 
istinat etmediği için İngiliz ku
vetinin ehemmiyehiı oldupn 
ıöylemiyelim. Büyük harpte "e
hemmiyetsiz kUçllk logiliz ordu
su,, nun ne hale geldiğini bili
yoruz. ikinci Vilbelm bunu he
saba katmak itaemiyordu. lngi· 
liz milletinin kendisine yükledi· 
i'i muarzam mllkefllefjyetlerin 
şümulünü de ölçüyoruz. lngiliz 
deniz kuvetleri ve hava kuvet
leri fasılasız surette artmakta
dır. Sir Jobn Simon 220 milyar 
franga baliğ olacak yeni kredi-
lari avam kamarasından iıtemi
ye bazırlanıuor. Manf 6teainde 
ki dostlarımızın bnynk fedakar· 
lıklara katlandıklarını gBaterme
ıini bilelim ve sulh uğrundaki 
mücaddemizdc bize bayati bir 
m6zaberet ıösterdiklerini kabul 
edelim. 

Fakat aıkeri milkelletıyeti 
tesis ettiklari takdirde bir ham· 
lede bugün vaziyeti değiştire
ceklerinde ve anide kuvet mu .. 
vazenesini demok.rasiler lehine 
tadil edeceklerinde şüpbe yok~ 
tu. lııgilizlerin ananeleri, derin 
hissiyatı ıimdiye kadar onları 
bundan menetmiştir. Esaıen 

Almanya ve şark 
Berlinden yazılıyor : 
Almanların ıarktaki faaliyet· 

leri, Litvanyayı da kendi ara
larına almayı istihdaf etmekte· 
dir. Bugünlerde buraya bir Lit
vanya heyeti geldi. Mamafi, bu 
heyet, ıadece mllnakale Ye ıi-
....... L -l-. .J.l.J U.U&Çft.&Cf'Ur. oa-
na sebep, Memelin Almanyaya 
terkinden sonra ortaya çıkan 
teknik meseleleri, politika kom
binezonlarından tamamiyle ayrı 
olarak halletmek arzusudur. 

Litvanya hükOmeti, bilyilk bir 
ihtimamla bitaraflık politikası 
~OddUğü için, bu memleket a
zerinde nüfuz tesis etmek mak
sadiyle, gerek Almanyanın ge· 
rek Lehistanın ıiyaıi ileri ka. 
rakolları tarafından yapılmakta 
olan mücadele henDz baılangıç 
ıafbasındadır. Bu itibarla dik· 
ka~i üzerine toplamamıttır. Ka· 
toliklerin lideri olan Bistranın 
Litvanya kabinesinde kOltür ba-

kanlığ.aa getirilmesi, Almanya· 
da, Lehiıtana, hiç değilse, kül
tür bakımından bir yaklaşma 
demek olduğu tarzında tefıir 
edilmiştir. 

SAYTUNG ...... 
Vaziyet sikin 

Bir kaç gündür hatipler ara
sındaki harp, diplomatlar ara
sındaki hırbıo yerine kaim ol· 
du. Fransız milleti bu işe mü· 
teessif değil. Zira fransız halkı 
tefsirlerden, kaJem kavgaların
dan usanmıştır. Çünkü bu tef· 
sirlerden ve kalem mücadelele
rinden bir fey öğrenmediti gibit 
bu türlü feyleri faydaSJz bulma
ia baılamııtı. 

kendileri mecburi hizmetin der· 
hal tHirini gösterecek olma~ı·_ 
ğına itaret ediyorlar. Zarar 
yok! 

Çıplak sahalarda genç adam• 
lardan milrekkep kalabalıklar 
toplamak mevzubabiı değildir. 
Bunların inıası zamana mille· 
vakluf kıılalara mı ihtiyaçları 
vardır? Evet. ama, lngiliz genç· 
liği gibi sporcu bir gençlik yaz 
ayı esnasında kamplarda talim 
etmeyi de kabul edebilir. Demek 
ki, filen, askert mükellefiyet 
ıtlratle tahakkuk ettirilebilir. 
Ve bilhassa, bir prenıip kara
rının şOphe g6tnrmez ruhi tesiri 
olacaktır. 

Naııl ve niçin? Çilnkll htıtün 
dilnyaya lngilterenin felakete 
mini olmak için bir mani 
önünde geri çekiomiyeceği em· 
niyetini verecektir. lnglizler, bir 
milletin hürriyetini ancak evlit· 
larımn göğOsleriyle müdafaa 
edebileceğini bilir. f ngilizlerin 
istediği ise bjr harbı kazanmak· 
tan ıiyade önlemektir. . Askeri 
mükellefiyet bunu önlemiye ya· 
rıyacaktır. Onun içindir ki bu 
karara itimatla karşılıyoruz. 

•= .. r 1 as 

Gali us 
lntrassigeant 

Yugoslavya ve 
çember 

Garp devletlerinin. Balkan 
devletlerini çember sistemi içi· 
ne almak için yapbklarİ biltün 
teşebbüsler, Yugoslavyada mü
temadiyen soğuk bir red ile 
loevK'ıı, es.Ki ana~eleri, v~ el<o~ 
nomik zaruretleri, onun, mihver 
devletleriyle mesai teırikinde 
bulunrnasını bariz bir surette 
amir bulunmaktadır. Bu itibar
la, f ogilizlerin garanti politika
,,, Belgradda aala ciddi telAki 
edilmemiştir; nitekim, Belgrad 
gazeteleri, Britanya tarafından 
yapılan garanti teklifinin Yug-os
lavya için, çok ağır bir yükten 
başka bir şeyi ifade edemiye
ceğini açıkça tebarüz ettirmek· 
tedir. Bundan dolayı, YugoslaY
ya dıı bakanının kont Ciyano 
ile Venedikte yaptığı gCirüıme
leriot Belgradla Alrnenya ve 

lt.alya arasındaki mesai teıriki
nı daha ziyade kuvydJendirmif 
olduğuna, De loodra ve ne de 
Pariı hiç taşmamalıdır. 

Yugoslavya dış politikasının 
yıllardauberi takip etmekte ol
duğu rota, son derece faydalı 
olmuıtur. Bu memlekete, Fran
sızların cenubu farki rnemleket
leriode güddükleri ittifak politi-

kaıı yüzünden, büyük komşusu 
ile suni bir aykırılığa düşmüı· 
tü. Fakat, Balkan sahasına ta-

mamiyle yabancı olan devletle· 
rin nüfuzları tahdit edildikten 
ıonra, timdi bu devl~t. kendini 
memleket içinde tahkim edebi
lir ve ekonomisini kuvvetlendi
rebilir. 

8a9tarafa l inci eayfacla 

6nlemek maksadiyle bir kombi .. 
nezon kurmağa teşebblis etti· 
ğinden Polonya kendisini lagi• 
lizlerin kolları araıına attı. V • 
bir karıılıklı yardım mukavelesi 
imzalandı ki hakikatte aıkerf 
bir ittifaktır. işte Almanya bu 
sebepledir ki Polonya ile imza• 
ladığı 1934 mukavelesini fesh· 
etmektedir. Mucip sebepler Po· 
lonya bükümetine tevdi edilen 
bir muhtırada şöyle izah edili· 
yor: 

1 - Polonya hükümeti, Dan
çig meselesi hakkında idiline 
bir itilafa varılması ve Po1onya 
hudutlarının kati surette Alman
ya tarafından garanti edilmesi 
için eline geçen fırsattan isti
fade etmemiş, bilakis bu husu.•· 
ta Berlinin yaptığı teklifleri 
reddetmiştir. 

2 - Polonya hilkOmeti Oç6n
cü bir devletle 1934 tarihli iti
lafların ruhuna uymıyan siyasi 
bir taahhüde girişmit ve bunu 
yapmakla bu itilafları bir taraflı 
ve keyfi olarak htlklhaıüz bı
rakmı,tır. 

Filhakika 1934 itillfı meri ol· 
dukça Almanyannı Polonyadan 
böyle bir talepte bulunmata 
hakkı olamazdı. Çnnkn 1934 
mukavelesi, on sene içinde ak· 
tedilmişti. Gerçi Almanya, bu· 
na karşı Polonyaya yirmi bet 

. se11elik bir mukavele teklif edi
yordu. Fakat mukavelelere hür-

.... ; ... nl..ı .. ;:........ L .... ..I; 1..-•• lc.,. 
lTyıe gösteren bir deYlet tara• 
fından verilecek garantinin ne 
kıymeti olabilir ? Bu Şartlar 
altında Polonya, Alman nota
ıında söylendiği fibi, .. üçilncti 
bir devletin yardım vadini Al
manyanın ıulb garantisine ter
cih etti,, Şimdi Alman· Polonya 
milnaıebetleri çok nazik bir 
ıafhaya girmit bulunuyor. Hit
lerin nutkana hakılacak oluraa, 
timdi Alman Politika taarruzu
na ilk defa uyacak olan devlet 
fliphesiç Polonyadır. Dançigte 
ötedenberi her noktadaa. Al· 
manyayaya karıı kurulmak is
tenilen mukavemet zencirinin 
en zayıf halkasıdır. lngilten~ 
bile bu mesele iizerinde ısrar 
etmiyor. Dançig ve hatta kori
dor meselesinden ziyade Polon
ya ya kartı tecavilz meaeleıiyle 
alakadardır. 

Polonya, tehlike altında bu
lunduğunu anladığı için her 
ihtimale kar ıı hazırlanmaktadır. 
Polonya milletinin bu mOıknl 
zamanlarda gösterdiği birlik 
dikkate layıktır. Çiftçi par
tisi lideri Vitos ile hıriıti
yao demokrat partisi reiıi Kor· 
fanty, birçok seneler gurbette 
kaldıktan sonra Polonyaya av
det etmiıler ve milleti tecavüze 

: Altı ayJıtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. ~ 
: P. Buımevi. : . . 
i wueteye ait yazılar içia i 
j yazı itleri müdürlüj'iiue, llAa- J 
i lar için iJare müdfirlilfüne l 
: "ntlracaat edilmelidir. : , .... ' ,,., ..................... ,, ................ .,,: 

etmiı, Baıvekil ve İf nazırıda 
konfederasyonda hazır bulun
muıtur. 

Buıvekil çok alkışlanan bir 
nutuk söylemiıtir. Delegeler 
Sarayın balkonuna çıkan kll'alın 
önünden geçmittir. • ,a. 

Hitle&- bir çok idarecilerden 
iatediği iyi komşuluk teminabnı 
elde ettiği gibi g6rilnüyor. Bu 
6yle bir teminat ki, böyle bir 
teminatı kurda kuzular vermek 
iıtemez. 

FOLKIŞER 
BEOBAHTER 

ar-~--- - -

gOçlüfe raıtlamıyacağı milmkün
dGr. Esas olan ıu ki, ittifak ne .. 
ticesinde orta A ~rupada bize 
kalan dostların emniyetteD bat
b ~or~uJ.-ı k•••?•cakhr ~ · 

!larp minen hazırlamağa çalı.
maktadırlar. Halbuki bunlar, 
bet seneden beri, Bek Ye taraf
darlarını, bu harici ıiyaıetfq 
tehlikelerine kartı ikaz etmeğe 
uğraımakta idiler. Her halde 
uzun senelerden beri, ilk defa 
olarak Polonyada birlik kurul· 
mUf oluyor. Norma! zamanlarda 
iktidar el deiiftirmeli idi, Fa· 
qt,pploaxalalar, nelair ieçerkea 

lnriliz - Raa ~O~eri•ia 

... 
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VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
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Tereeme eden: M. Nedim Müren 

- 22-
Bismarc.k, nutuklan bir dere· 

ceye kadar bir halk kitabı ha· 
tine gelen hemen hemen yegine 
parlemento hatibibir. Yeni tabir 
ve tasvirlerle onun kadar lisa• 
nını zenginleştiren hiç bir hatip 
yoktur. Mektuplan gibi, nutuk
larının da büyük karakteristik 
noktası bunların sahtelikten u· 
ıak bulunması ve çok ~ayanı 
dikkat bir düıünü, isabeti göı• 
tenneaidir. Bismarckın nutukla
nnda ekseriya intizam ve tertip 
noksanı vardır. O birbirine bağ
lı bulunan delilleri mantıki ola 
rak izahta muvaffak olamamış · 

tır. Fakat kendisine mlleısir 
olan fikri dinleyicilerinin kafa .. 
larına zorla sokacak ıekilde 

kuvvetli ve orjinal kelimelerle 
arzetmedikçe tatmin olunmazdı 
ve her zamao, almanca yaıadı
ğı müddetçe unutulmıyacak olan 
tabirler bulabilirdi. 

Kolayca tasavvur edebilirizki 
Bismark, ba,ka ıartlar alt.oda 
veya başka memleketlerde de 
mevkii iktidara yükselebilir. Ve 
parlamenter bir nezaret elde 
edebilirdi. O lngiliz parlamen
tosunun faaliyet ve ananelerini 
çok iyi bilirdi, o kadar Avrupa 

· devlet adamları içinde, logiliz 
avam kamaraamda onun kadar 
aerbeıt olabilecek pek az kim· 
ıeler vardır. 

Bismark, bir çok büyOk ingi· 
liz devlet adamlarını yetiştirmit 
olan bir ıınıfa mensuptu ki bu 
s111fı kendiıi ş6yle tasvir eder· 
di : 

" Biz de nok1an olao .ıey, in· 
riliz siyasetini idare eden bü
tün bir sınıf, centilmen sınıfı
dır ki bu sınıf mensupları iyi 
düıilndükleri için muhaf azakir· 
dırlar. 

Bunlar maddi menf aatlardan 
uzaktırlar Ye sad< ce İngiliz devlet 
adamı olarak yetiştirilmek üzre 
talim ve terbiye edilirler. Bun
ların hayatlarının gayesi, lngil· 
terinin umumi zenginliğini temin 
etmektir . ., 

Bismarkm mensup olduğu sı· 
nıf böyle bir ıınıfb ve o bu ne· 
viden bir parlamenter hükümete 
memnuniyetle iştrik edebilirdi. 

Onun mevkiioin zaafı, haki
katte kıralhk sekenesioio yarı· 
ıını tanıması ve yalnız onları 

temsil etmeıinden neıet ediyor· 
du. Toprak sahipleri veya köy· 
lünün durumuna mütallik mese· 

ıu ortasında at değiştirmenin 
tehlikeli olduğunu biliyorlar. 
Belki de 11iyaıet değiıecekıe 
bunu en iyi, eıki aiyasetin çık· 
ıııaz: olduğunu anlıyanların de· 
iiıtirebilecetine inandıkları için· 
dir ki Pilıudeski zamananından• 
beri iktidarı ellerinde bulundu
ran zümre t:trafında toplanmış· 
lardır. Bu müşkül zamanlarda 
ınilli birlik ve tesanüt, her mil· 
let için olduğu gibi, Polonya 
için de büyük ka\"eltlr. 

,A. Ş, EiMER 

leler üzerinde çok ince ve doğ· 
ru bir bilgiye aahipti. Pruıyanın 
tamamen ziraatçilerden mürek· 

kep olduğunu söylemekten mü· 
tevellit tehlikeye her zaman 

mani olamıyordu . O tarihlerde 

de, timdi o\duğu gibi, bir dev· 

Jeti idaredeki zorluk onun iki 

aınıftan terekküp etmiş olma· 

sından tevellüt ediyord: 

Eski eyaletler hemen hemen 

ziraatçi idiler, ve buralarda 

arazi umumiy~tle bllyük asilerin 

ellerinde buluouyordu. Rhine, 

Westpbalia gibi yeni eyaletler· 

de ise büylimekte olan geniş 

bir sanayi balkı vardı, Bis!llarkın 
bu eyaletler sakinlerin~, devam-

lı surette Prusya ananelerinden 
ve Prusya asillerinin faaliyetle-

rinden bahsetmesi biç bir ma
na efade edemezdi. Cologne 

ve Aachen halkının yedi sene 
harbiyle ne alakası olabilirdi. 

Eğer onların cedleri harbe iıti
rAk etmişlerse, her halde Prus 
ya kıralımn düsmanı olarak iş· 
tirik etmiş olacaklardır. Bis· 

mark onların Prusyalı oldukla
rını ve Prusyalı olarak kalacak-

larını ıöylediği zaman şüphesiz 
Pomerania ve mıntakalarının 

düşüncelerine tercilman oluyor· 
du. Fakat garp eyaletleri sakin· 

leri Prusyahdan ziyade Alman 
gibi duyuyor ve Almau gibi dü· 

şilnllyorlardı. Otuz senedenberi 

monarşi ile nadiren birleşmiş

lerdi. Onlar gayri sadık değil

lerdi. Fakat Prusyanm Almanya 

içinde erimesini istiyorlardı. Si

yasetinde devletin bu iki muh

telif sınıf nı uzlaştırmadıkça hiç 
bir kimse Almanyayı idare ede-

mez:. O glinlerde Bismarkın 
mensup olduğu Pru9ya muhafa· 

zakirlarının hiç bir zaman yap· 
madıkları şey bu idi. Onun mu· 

balefet gösterdiği liberaller de 
bunda muvaffak olmamışlardı. 

Bir müddet sonra Biımark he

men hemen imkansız gibi görü

nen bu işte muvaffak olacaktır. 

- Sonu var -

Zeytin aşıları geİdi 
Şehrimiz ziraat dairesine, 

Balıkesir ve Ayvalık cinsi çeşitli 

zeytin •fısı kalemlerinden dört 

kasa ve tahminen 6000 kadar 

zeytin aşısı gelmiştir. 

Bu aşılar, Merkez köylerle 

kaza ve nahiyelerde zeytincilik· 

le uğraşanlarımıza, köy. kaza 

ve nahiyelerin büyüklük ve kü· 

çüklüğUne göree taksim edile· 

cektir. Yağlık salamuralık ve 

yemeklik olmak üzere fevkala

de bir kıymet taşıyan aşıların 

taksimine yakloda başlanacak· 
trr. 

DAMLA DAMLA : - -.......... 

Düğünlerde mas-
raf yasak edilince! 
Zamanımızda evlenmek me· 

ıeluinin git gide ağır babalı 
bir mata haline gelmeğe baıla· 
dığını gören ve iki tarafı evlilik 
hayatına en kısa ve en masraf
sız yoldan ula,tırabi'mek çare· 
Jerini egas kılan Dahiliye veka· 
Jetinin son tebliii ve kRnuna 
riayet yolunda kati tedbirler 
ahnmasanı islemesi üzerine ev· 
lenmek iıtiyen gençler 0 0hhh" 
diye derin bir nefes aldılar ve 
cumhuriyet hükumetinin iç işle· 
rindeki besaretine hayran ve 
medyun kaldılar. 

Saadetin para ve pulla temin 
edilemiyeceğine kanaat eden 
materyel ceryanların aksine ve 
hakikaten içtimai ve insani bir 
görüş olan israfı men~ etme yo· 
lundaki bu tebliğ ve o ı a riayet 
edilmesinin kesbi katiyet etmesi 
yolundaki direl<tif bugünkü 
gençlik için i!ltenilen ve bek
nen bir meseleydi. 

Aydın Tapu sicil 
muhafızlığından : 

Karapınarın demiryolu kova• 
lık mevkiinde doğusu yaı deli 
oğlu Ali yorgancı ve yorgancı 
Ali çavuş oimdi Ali oğlu Ahmet 
kuzeyi yaı dell otlu hacı Miha· 
le geçen ve hacı Mihalden yor• 
gancı Ali çavuı ıimdi Ali oğlu 
Ahmet batısı yat deli oğlu 
Hnıeyin yetimleri şimdi idi· 
çük Mustafa vereseleri gllneyi 
lzmir caddesi ile çe·ıriH ash T. 
evvel 1/99 daimi defterinin 14/ 
18 sırasında kayıtlı incir hah• 
çesi kayıt mucibi kaba sal oğ· 
lu Mebmed karısı Şerifenin iken 
341 de 61meı.ile veraseti ken• 
dinden evvel 8leo oğlu Mehme· 
din evlatları Mehmed ve Firded 
ve yine kendinden evvel ölen 
Mustafauın oğlu lsmaile bı· 
rakıp bunlardan intikalen 
ve taksimen tescili istenmlt 
kaydın tarihinin eıki olmasın· 
dan hukuki kıymetini muhafaza 
edip etmediğinin mıktar ve ta
sarruf vaziyetinin tahkiki için 
ilin tarihinden itibaren on bir 
E"iln : sonra mahallinde keıfi 
yapılncağından bu yerle alaka· 
1ı olanlar vana o günü 1251 
fiş sayısiyle müracaatları ilAn 
olunur. · 1312 

israf meselesi ve fuzuli para 
sarfetme vaziyeti, her ne kadar 
ıehirferden yavaş yava.ı kalk· 
mış ise de, köylerimiı benüz 

en boğucu bir masraf yoluyla 
evlenme işini halletme mevki.. Aydın Tapu Sicil Mu-
inde bulunmaktadır. hafızlığından : 

Evlenecek gençler, miltekabil Balak k6yünün hacı Ahmed 
ıcvgi ve arzularına rağmen on• deresi namı diğeri Örenbaıı 
ları baş göz etmek vazifesinde 
bulunan ailelerinin ürf, adat ve mevkiinde şarkan dere ve uzun 
ananaye koyu ve müteassıp bir imam oğlu zeytinliği garben ko· 
bağlılık göstererek görümlük, çaklı kuzeyi kara dut tepesi 
ağırlık ve sairelik istemesi ve güneyi kaltacı ismail ile çevrili 
bunun için de 200·300 liradan 5 ağaç zeytie ve 100 deliceliği 
kapı açması, hala terkedilemi· ile çevrili tarla mehmet oğlu 
yen bir günah halinde her iki 
gencin aeyyiesini çektiii hare- ahmedin iken vefatiyle kızı fal· 
ketlerden olmaktadır. maya kaldığı ve fatmanın da 

Maddenin sevgiye ve sempa- vefatile kocası mehmet ali oğlu 
tiye kulak · vermediği anlar İsmail karabacak ile kızı büsniye 
belki vakidir. Fakat bu bal iki karabacağa kaldığı köy kurulun-
tarafın istikbalini ağır şartlar ve dan verilen ilmuhaberle tesçili 
ıaadetlerini ihlal edici dereceye istemektedir. Ve yine bir kıta 
kadar varmış o'mamalıdır. tarla şarkan kırbaç oğlu ahmel 

Evlenecek gene, az ve temiz garben ve şimalen aydınla mu-
kzancma güvenerek baı vurdu· 
ğu kapıdan bu şartların bir rat cenuben yetim otlu ali ile 
tokat olurcasına suratına indi· çevrili olup 15 dönüm miktarm-
ğini görünce, artık evlenmek da zeytin ve armutlukta dahil 
ve baı göz olmak meıeleıine olmak üzere tesçili islenmekte · 
yıllarca yanaşmamakta haklıdır. dir. Köyde ve gazete ile ilan 
Bu nevi aksi tesadüf,er ve. bu tarihinden 11 gün sonra mahal· 
nevi haller, iki tarafın saadati line memur gönderil~cektir. İti· 
bahasıoa ye onunla vezinlenmiı razı olanlar varsa yerinde bu· 
derecede aksi bir keyfiyet ta· lunacak memura 1249 fiş numa 
şımal,tadır • ra ile müracaatları ilin olunur, 

Dahiliye vekiletimizin, gittik- 1311 
çe derinleşen bu içtimai yara· 1 ~============ 
mıza karşı koyuşu ve bu ağır 
ve batta öldürücü şartları önle
yişi içtimai hayatımızın yeni 
ve nezih bir düzene girmine 
imil olmakta geçikmiyecektir .. 

Köylerimizin düğünlerinde er
kek tarafına mensup olanlann 
ayaklarını bağlamak şartiyle 
bahşiş almak, okuotu beklemek, 
ağır pahalı hediyeler ve saire
ler istemek kurulacak yuvan1n 
önüne açılmıı öyle bat döndü
rücü birer uçurum teşkil etmek· 
tedir ki, bunlar bu günkü bir 
çok aile geçimsizliklerinin nli· 
velerini teşkil etmekten uzak 
kalmamaktadır. 

Yuva kurmak niyetinde olan 
iki tarafh maddi şatafat değil 
manevi huzur ve bağlılık ara~ 
mak, saadetin taba11üli1ne kafi 
im ildir. 

Ve düşliomelidir ki, düğünle
rimizde yaptığımız fuzuli masraf 
bizi kötü neticelere dotru sü· 
rükliyebilir. 

Çine tapu memurluğun· 
dan 

Çineoio Ömerler köyü tima • 
rında çötlen mevkiinde doğusu 
yol ve kuyu batası sefer oğlu 
ali kuzeyi hasat evlatları güne· 
yi yol ile sımrlı 25130 M2 .. ve 
ayoi yerde doğusu ve 1kuzeyi 
çay batısı mehmedio kaya tar
lası güneyi ha~ao evlatları tar· 
lası ile sınırlı 4316 metre mu· 
rabbaı miktarında tarla mehmet 
oğlu ali göğün ve ayni :yerden 
ayrılma doğusu yol batııı ali 
sefer kuzeyi ve güneyi ali gök 
tarlasiyle sınırlı 25760 roetre 
murabba tarlada haaan iÖk 
evlatları oıman ve fatma göğün 
1325 ıenesinde oturak yerleri 
bilinemiyen tekaüt oğlu balil 
kızları fatma ve ay~edcn hari
cen satın almak ıuretile timdi· 
ye kadar göklerin nizasız ta· 

'"'ı uflarıtıda bul unduiu kctif 
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1 RADYÖ l 
PERŞENBE 4151939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

12.30 Program. 
12. 35 Tnrk müziği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15· 14 Müzik ( Karı,ık proı· 

ram - Pi. ) 
17.30 lokilip tarihi dersleri· 

Halkevinden naklen. 
18.30 Program. 

18.35 Müzik ( konserto Pl ·. ) 

19.00 Konuşma ( Ziraat saati) 

19.15 Türk m~ziği ( Fasıl 
heyeti). 

Tahsin Karakuş ve arkadaf· 
it rı. 

20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Fa

hire Fersan, Refik Fersan. 

Okuyanlar : Sadi Hoşses, Ra· 
dife Neydik. 1 - . . . - Suzi. 

nak peşrevi. 2 - Sadull~h a• 
ğanıo - Suzinak ağır semaisi • 
kapıhr her gören. 3 - .Udi Şe
refin suzinak şukı • Günden 
güne efsun oluyor. 4 - Latif 
ağanıo - Suzinak şarkı· Benim 
yarem gibi yare bulunmaz. 5 

- Cevdet Çağla· Keman tak
simi. 6 - Yesari Asımın • Ni· 
havent şarkı • Yaz· geldi cicim. 
7 - Rahmi beyin • Bayatiara

ban şarkı ·Bana noldu değişti. 
8 - Sadettin kaynağın ·Baya· 
ti araban şarkı Ömrümün neş' 
esiz. 9 - Sadettin Kaynağın .. 
Kürdili hicazkar şarkı - Bir gün 
yaşadık. 10 - ..... · Halk 
türküsQ - Senin yazın kışa ben· 
zer. 

21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut ve ziraat borsaıı 

( fiyat ). 
21.25 Neştli plaklar • R. 
21.30 Miiıik ~Küçük Orkestra 

· Şef : Necip Aşkın ). 
1 - Brusselmanl' · Felemenk 

raksı. 2 - Fretre • Ay, ay, ay 
melodi. 3 - Huruby • Viyana 
operetinden ( potpori ), 4 -
Genglberger • Benim küçük 
teddi ayım { Saksafon parçası ) 
5 - Kuhch • fspanyol kaprisi 
6 - Zıebrer • Viyanalı küçük 
kız vals. 7 - Scbott • Marı. 

22.30 Müzik ( Aryalar Pi. ) 
23.00 Müzik ( Cazband Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

ve sorguyla anlaşılarak komis· 
yonunuca tasarrufları tasdik 
edildijindeo gerek halil kızları 

fatma ve ayşenin veva bunların 
vereselerinin ve gerekse her 
hangi bir ,a\hsın bu tarlalarla 
tasarruf veya ayni bir hak id· 
diasmda bulunanlar veya gök
lerin tasarrufuna itiraz edenler 
varsa ilin tarihinden itibaren 
30 gün içinde Çine tapu me · 
murluiuna müracaatları akıi 

takdirde ali ve basan evladı 
osmın ve fatma gökler adına 
teıçilinin yapılacağı ilan olunur 
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Her çe,it tuhafiye malları ve en iyi ıtnyat çetitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri bilümum alih musi· 
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuvarlak 

fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çqit traı bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuı fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 
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Bakım Evi Muayen~ Saatları 
M .. yeae ~nl 

Pazartesi 

Sah 

Çarpmba 

.. 

Pe11••be 

" 

Cuma 

Cumartesi 
,, 

~ .... 4 

Saat 

S-4 
4-S 

2-3 
J-4 

4-S 

5-6 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

Doktor arkada,ımız:ın adı 

Operatar Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahassıaı) 

Operat& Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahaaa111) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahuı111) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(intani ha1talaklM' mutalıaa1111) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıkları mutahaasııı) 

= 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Gözaydın 

-
~~!"C~!l'!.'!lll'~"'lil~~;ll!!llllll~ ~ 

rı• ~..ıt~d!ıı'<" &~!l'~~~~~~:-'ır.~·~ ~. ~~~~· ·~ ) 

f~} Doktor Şevket Kırbaş !~ 
r: Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve .~ 
t• entani hastalıklar mütehassısı +] 
~ ~ 
f Muayenehanesini Cumhuriyet mahalleıinde avukat t 

ft B. ihsanın evine nakletmiştir. t 

+ hastaların1 her gün saat yediden sekize kadar Ye ~ 
: ağleden . soor saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, ' 
t kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilltı icra 
• eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo.. , 

(•] toraksi ile hadalan tedavi eder. (971) j• 
fA..~~~11"!'1'1!.'ll~~p~~;ıı.:.ı.~~!'ll~~~ 
~~~~~~d1ıı'!';ııı:;.,~~ı:ll~~Q ... ~~~~~~-

Aa•AA161Mı 6!Mı.'6ııtıı ııtııW:ılBrlıtlıAaltdtJ Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 
şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çabıan 
radyolarda gelmiştir. 

,.- 12 ay veresiye satış 

• I Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 
~1 j Gazete Kitap Evi 

--w=-

MEHMET GÜRER : 1 Kitabın adı Yazan 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar 
Fiyatı 

.. 

3212 AYDIN 
• • 

..... aM1ııe0eee••••••a•eee.,.~ellll\ 

Okul talebelerine E 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan ha:ıırlanmııtır l 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapıbr. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak tab ·edilmiştir. 

Fiyatı: 

• 41 

1 
Riza Tevfik R. Gökalp Arkın 60 
Makber Abdülhak Hamit 50 
Kiralık konak Yakup Kadri 75 
Y ezidio kızı Refik Halit 60 
Bir içim su Refik Halit 60 
Atalar sözü Sadi G. Kırımlı 50 
Edebiyatçılar geçiyor Halit Fahri 50 
Öğretim ve eğitim Kazım Nami Duru 50 
Anadolu yol notları. Nahit Sırrı, 50 
Sarn!ç Sait Faik, Hikayeler. 25 
Sanata dair Halit Ziya 50 
Halk ziraati Şükrü akar 100 
Arıcılık Dr. Fuat Ali Örsan 50 

Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer - Osman Sezginer 
Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Siparişler taah
hü lü gönderilir. -. .... ..,., ........ ~ 

Türk Hava Kurumu Böl · J Aydın tapu sicil 
ge Direktörlüğünden : muhafızhğında: 

( 1l11 ) lira ( 81 ) kuruf ke· Bakla köyünün Gereniz de~ 
şif bedelli, mevcut binaya ili· ğirmeni mev~iinde şarkan baş 
veten yapılacak inşaat 20 gün çayır . caddesı ~arben çay ve 

·· dd tl ·· ak k 41 ank şımaleo gerız ve cenuben mu e e muo asaya onmu,..· . · 
t ib l · 15 939 çay ıle çevrili 3000 M2 tarla ur. a uı mayıs pazar- I _ 
t · gü - t lbd ku nceoglu Angeliden metrük olup 
esı nuk s~ad od~ a a ve - 2510 sayılı iskia kanuna göre 

rum mer ezm e ır. h ·1 -· d •t ·ı· . . . mu acıra verı ecegın en eıcı ı 
Muvakkat temınat akçesı (84) istenmektedir. Bu yere ait iti-

lirad.r. Keşifnamesi ve sairesi razı olanlar varsa ilin tarihin· 
görülmek üzere Hükumet bul· den 11 gün sonra müddetle 
varındaki merkezimize müracaat mahalline memur gönderilecek· 
olunması. 30 1 3 5 1301 tir. 

lmtlynz aııhlbl ve Umumi Ne.piyat 

Müdürü : Etem Menclre• 
Baaıldıiı yer 

CHP iaa.mHI 

Sözü geçen yerde mülkiyet 
· yeya her hangi bir aynı hakkı 
olanlar · 1250 fit numaraıiyle 

1 
mQrac'aatları ilin olunur 1309 


