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Aydın ıehrinin müstakbel 
imar pllnı, belediye meclisinin 
evelki glln yaptığı toplantıda 
ittifaka yakın bir ek!leriyetle 
kabul olundu. 

PIAnın imar komisyonun ta
rafından tasvip ve vekaletçe 
tastik işinin de kısa bir zaman· 
da tamamlanacağını şOpbesiz 
addediyoruz. 
· Bir harabeden mamur bir ıe
hlr meydana gelmesinde Aydı
nın cumhuriyet belediye mec· 
lbleri isabetli kararlariyle mO
him rol ifa etmişler, Aydın be· 
lediye tarllıinde ıerefli mevkiler 
almıılardır. 

Fakat, Cumhuriyetin ileri ve 
medeni tehircilik Ye belediye· 
cilik bakımından Aydının da 
illr pllnda yer almasını temin 
etmek hususunda, bu gUnkO 
meclisimizin bu kararile elde 
ettiği neticenin kıymet ve ehem 
mlyetirıi hilhaı!lıt kaydetmek 
iıhriz. 

Mfcliıin bu toplanhsına ait 
mBıakere tafıilltını dilnktı ıa
yı11nda neşreden gazetemiz, p1l
nı yapan en ıellbiyetli müte
huıııın plAn hakkındaki izah· 
namesini de bu gUnden itibaren 
sayın okurlarımızın tetkikine 
arz ediyor. 

lzabname okunduktan sonra 
bu yolda çıkarılan lUzumıuz ve 
mllbalea-ah dedi koduların yer· 
ıiz ve hakikate tamamen ay
kırı olduj'u anlatılacaktır. 

lzahnnme bize plinın tanzi· 
minde, tatbikine maddi imkin 
olmayan hayali projelere yer 
verilmeditini, bayati ve mtlbrem 
ihtiyaç ve zaruretlerin iıtilzam 
ettiği dtı:ğitikllklerle iktifa olun· 
dutunu anlatıyor. 

Meseli Aydının gelecekteki 
yolları dizilirken şehrin ve hin
terlandının zirai ve iktiıadl ve 
ticari vsziyeti dikkate alınıyor. 

Aydın ve mülhakatının gittik
çe artan hayYan ticaret ye ih
racatını ele alalım. 

Bunlann ıehrin en iflek bir 
caddesinde geçmesinden hangi 
AycLnlt tikiyet etmezdik .. Ylik 
ve yolcu ve moUSrln mot6rsftz 
nakil vatıtalarının gece ve gftn
dilz cadde ve bulvarlardan ge
çerken yaptıkları gürültüden 
rahat11z olanlar az mıydı? 

Yazın yakıcı sıcaklarında, 6ğ
le tatilinde yeıilliJc bir aokak
tan ıcrin serin evine gidip itine 
d6nmenin vereceği rahatlık ve 
zevkten kim kendini mliıtağni 
tutabilir. 

Bunlar, yannki Aydının ... 
kinlerine bab,edeceği medeni, 
ıhbi içtimai fayda ve kolalık· 

ltrın binde biri bile değildir. 
Yalnız imar plaııının izah· 

aameai bile it• ıebircilik mllte· 
huaııı getirmek ve tehrin mila
takbel imar pllnını yaphrdık-
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Polonyanın Al
manyaya cevabı 

Varfova 4 - Hariciy~ nazır 
muavini, İngiltere bilyOk elçisini 
kabul ederek, cuma gftntl saat 
11 . .30 da hariciye nazırı Bek'in 
Hitlere vereceği cevabın ana 
hatlannı bildirmiştir. 

30 Dakika sürecek olan bu 
nutuk, diplomatik bir lisanla 
yazılmı~ olup Polonya gazetele
rinin ıon günlerde yazdıklan gi
bi heyecenlı hususatı ihtiva et· 
miyecektir. a a. 

- ····~.,_. 

lskenderiye limanı 
gnişletilecek 

Kahire 4 - fskenderiye li· 
manının Fransız ve İngiliz fi
loıtuııu istiab edecek dercede 
geaitletilmeal allkadar mskam· 
larca tetkik edilmektedir. a.a. 

- · .•.. 
General Veigand 
Memleketimizden ayrıldı 

lstanbul 4 - General Veigand 
bugOn saat 15,15 de Yetil köy· 
den tayyare ile Biikreşe hare· 
ket etmiı ve tayyare meydanın· 
da vıli muavini, emniyet mö
dilrO, mukez komutanı, beledi· 
ye turizm mlldürO, Franıa kon
ıoloau ve konsolosluk erklniyle 
bir çok zevat tarafından uğur-
lanm11tır. a.a. 

-·~-

Mareşal Balbo 
Kahireye geliyor 

Kahire 4 - ftalyanın Libya 
umumi valisi Mereşal Balbonun 

8 mayısta Kahireye gelmesi 
bekleniyor. Balbonun Kahire se
yahati bir kaç güD ıUrecektir. 

a.a. 

Danzing 
Fransız Polonya ittifakına 

dahil imiş 
Paris 4 - Fransız bükü

meti, Fran11z Polonya itti· 
fakının Danzing şehrine de ıa

mil olduğunu Polony.ıl bnküme· 
tine bildirmiştir. a.a. 

tan ıoara faaliyete geçmek is 
tiyealerin fikirlerindeki iaabeti
ni llyikile belirtmektedir. 

Plinın tatbikine gelince, bu· 
nun hemen olup biteceğini ı6y
liyecek kadar hayale kapılmı· 

yoruz. Yalnız, vilayetimize gel
dikleri gündenberi belediye it· 
lerinde en büyük alika ve yar
dımını eıirgemiyen . aayın vali
mizin, pllnın mOzakereıinde ıe
hir mecliıindeki kıymetli vaad
ları bu işin de umulduğundan 
daha çabuk tahakkuk edeceği
ne en kuvvetli bir zımandır. 

Şehrin su itinin baıarılmasın
da, Avdın ıebrinin aıla unut· 
mıyacağı yardımluı ise bunun 
en belir bir delilidir. 

İngilizSovyetmüzakeresij 
Sovyetler paktının bir askeri proğra

ma bağlanmasını istiyorlar 
Londra 4 - Havaı ajansının 

MoskoYadan bildirdiğine göre: 

Sovyetlerin cevabı, İngiltere. 
Fransa ve ıovyetler arasında 

pakt imzaıı ve bunun bir aske
ri proğrama bağlanması maalin
dedir. 

Zira Sovyet hükumeti kollek-

tif emniyetin yıkılmHından beri 
kendisine bir taarruz olmadıkça 
Avrupa işlerinden hariç kalmlf • 
tır. 

Sovyet Ruıyanm ancak mOaavi 
haklarla ve ıailam garantilerle 

bir anlaımaya girebileceği ımab
temeldir, 

Almanya ile İngiltere arasında 
Yeni bir deniz anlaşması mümkün olamıyacak 

Londra 4 - Avam kllmara
sında, Almanya ile logiltere 
arasında yeni bir deniz anlaş
maıı yapmak için Almanya
nın teklifini htıkumetin kabul 
edip etmiyeceğioe dair sorulan 
bif ıuale: 

Baıvekil Çeherlayn : lo1iliz 
hllkômeti Hitlerin yeni bir mu· 
kavele yapmak iıtediğiue Pek 
emin değildir. Htlkiimet Alman· 

yaya na11l bir cevap vereceğini 

tetkik etmekle meıguldllr. 111-
sriltere hukümeti karıılıklı te

minat hakkında yapılacak tek· 
lifleri tetkike hazwrdır. Demiıtir. 

Başvekil, f ngilterentn t'erdiji 
garantinin Alman lngiliz denis 

anlat masiyle telif edilemiyeceği 
hakkındaki 16zleri reddetmiıtir. 

a.a. • 
- 1 

Gafenko Kont Ciyano ile görüştükten 
sonra Belgrada hareket etti 

Roma 4 - Romeo Hariciye nazırı Gafenko dlln Romadan ay· 
rılmıflır. 

Gafenko Hareketinden evvel Türkiye, F ran11, İngiltere Polon· 

ya btlyUk elçileriyle Yunan elçisini kabul ederek g6rütmUıttir. 
Gafenko gazetecilere beyanatında iki hükumetin mün11ebette· 

rine blkim olan meseleleri g5rUşmek için İtalya ricaliyle tema11n-
dan memnun olduğunu söylemittir. ..a. 

• 
İngiltere Hükômeti 

Romanyaya 10 milyon lira ikraz ediyor 
Bükreş 4 - Romanya bükü

metiyle miizakereler yapmakta 
olan resmi İngiliz heyetine yeni 
talimat gelmiştir. Heyet Roman
ya hükumetiyle ol an müzakeleri 
daha genit bir surette mütalaa 
edecektir. Veril~n kredi beş , 
milyondan çok daha ziyadedir, 

Belediye meclisinin toplantı
ıında bulunan umumi mecliı 

azalarımızın bu alakalarını, bu 
yolda mUmkOn olan yardım ve 

müıahueti yapacaklarının vaad 
ve taahhüdü olr.rak saymak la
zımdır. 

Şehir meclisinin plimna ko
misyonlarda çıkmaza saplama· 
dan, ittifaka yak ın bir ekseri
yetle kabul etme,i, genç ve 
kıymetli belediye reisimizin bu 
yoldaki mesaisinde el birliği ya
parak, te,ebbüıün tahakkukunu 
teminde bütün azalann büyük 
yardımcı olacaklarını belli et
miıtir. 

Bfitüa Aydınlılar, düıUncn, 
yaptıran ve yapaca~l(\ra şimdi-
den minnettar Ye mOteıekkiriz. 

Faiz mikdarı yllzde beı buçuğ'a 
en dirilecektir. 

lıtihaz mUzakereleriaia bir 
kaç güne kadar intaç edileceği 
bildirili yor. 

Roma 4 - Romen hariciye 
nazırının Romadıki müzakere
leri hakkında dün gece bir teb· 
liğ neşretmiştir. 

Tebliğde: Romen bariciya na
zırı Gafenkonua Duçe ve ltalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano ile 

milznkereleri esnasında iki 
memle1'eti alikadar eden me· 
aeleler bUtUn teferruatile gö-

rüşülmüş ve bu g6r6tmeler bir 
itimat ve samimiyet bavaaı için-

de her iki taraf için memnuni
yet verici olmuıtur. 

Loodra 4 - Bilkrette bulu· 
nan İngiliz ekonomi beyetiae, 
Romanya hilkfunetine 10 milyon 
liralık bir ikrazda bulunulma
ıma o.ı ezuniyet verilmittir. 

Romanya hü" iimeti bu para 
ile harp levazımı ıahn alac•k
hr. 

Vildgette: 
...... -

Daimi encümen 
toplandı 

Viliyet daimi encümeni dlln 
saat 15 de lıbayımız Ôzdemir 
GOndayııi ba9kanlı(ında hafta
lık toplantısmı ya pmııtır. 

••tw-

C.H.P. İlyökurulu 

C. H. ~~fr!~k~r~! dnn nli 
ve parti baıkanımız sayın Ô. 
Gilndayın baıkanlrğında hafta
lık toplantı11nı yapmıştır. 

Şenlik komitesi 
toplandı 

ilbay Ôzdemir GDadayın bat· 
kanbfında teıekkDI etmif olan 

19 mayıs ıpor ve gençlik b•y· 
ramı komite.ti, ev' el ki gün top· 

lanmıı ve ıenlik protl'ramını ba
zırlamıtbr. 

Hazırlanan proğram, o g&nnn 
ıababına aittir Gece protramı· 

nuı hazırlanmaıı da Halkeviae 
bırakılmııhr. 

---9\lı•• 

Mücadele işine 
devam ediliyor . 
Villyetin bir çok mıntakala• 

rında g6rillmekte olan çekirıe· 

letin imbatına azami meıai sarf 
edilmektedir. 

Evvelki gOn ziraat mücadele 
müfettiıi 8 . Eıt ef ziraat mndn

rD 8. Halil On1alla Nazilli ve 
bavalisindeki mücadele mahal· 
lioi ıezmiılerdir. 

MDcadelenin f aıılasız devamı 
iyi neticeler vermekte ve ıllrfe· 

ferin iıti 1 ı aleaioe meydan bıra
kılmamaktadır. 

Aydında Devlet 
kinini yok 

Aydında devlet kinini bulun
madığı hakkında mllteaddit ti· 
klyetler almaktayız. 

Halk tarafından çok rağbet 
g6ren ve aranan devlet kinini-

niıı b6yle tam ııtmanın çoğalma 
meV1iminde kalmama11 doğru 

olmadıiından allkadar makam
ların bu hususta nazarı dikkat

lerini celp etmeği vazife biliriz. 
_. ... -

Sovyet hariciye 
komiseri istifa etti 
Moıkova 4 - Sovytler birli· 

tinin hariciye komiıeri Litvinof 

kendi talebi üzerine vazifeıinden 

af edilmittir. icra heyeti komi

ıerliğine icra komiıerleri reiıi 
Molatofu tayin etmlttir. 

Molatof. icra komiaerleri reiıi 

pe hariciye komiıeri Unvanını 

taııyacakbr. a.a. 

. , 



\'OZ ı 2 

Aydın şehrinin 
Müstakbel imar planının tadil ve ıslahı 
hakkında mütehassısın izahnamesi 

-1 -
Belediye meclisinin efluelki giirrkü toplantısında tasdik 

edilen Aydın şehri imar planı aflan projesi hakkında Nafıa 
Vekdleti şehircilik bürosu şefi yüksek mühendis B. Hilmi 
Bagkalın izahnamesini aynen neşrediyoruz: 
Aydın ı•hri coğrafi Ya:ı.iyeti lüzumunu hisseden belediye 

itibariyle olduğu kadar iktisadt şeht"in ynloız iokiıaf sahasının 

ve zirai bakımdan da P-hemmi- değil ayni zamanda eski ıehri 
yeti derkir olan bir tehir ol- de içine almak suretile ıehrin 
duğundan inkiıafı daima mllte· .. heyeti umumiyeıinin tanziminin 
bariz bir vaziyet göstermekte.. daha iyi neticeler vereceğini 
dir. Bu husus şehrin önündeki gözönünde tutmuş ve imar ha-
vasi ovayı ikiye ayırarak geçen reketlerinin esası olan proğra-
Mendreı nehrinden teknik bir mını buna sröre'"tanzim etmiştir. 
surette istifade edilmesi için 2 - Yollar : 
icabeden teıiıata da başlaml- Şehir dahilinde inkltaf S&ba-
mış bulunması bu tehir ye Hin· hrı nazari itibara alınmamak 
terlandının zirai vaziyeti üzeri- şartiyle hu günkü plina gCSre 
ne ehemmiyetli bir ıurette tc- mevcut yolların tulü elli kilo· 
sir edeceğinden toprak mab· metreyi tecavüz etmemektedir. 

Vasati arz olarak lOm.00 ge
ıullerinin işlenmesi; alım ve ıa-

nişlik ve beher metre murapbaı 
hm itleri bu ~ehrin iıtikbal va· için teşcir ve şehrin tezyini g<Sz 
ıiyeti üzerinde mühim Amil Ôla- lSnünde tutulınamak tartile yal-
caktır. nız en basit cinsinden bir kal· 

1 - Şehrin &alıau : dırım yapılmak ıuretile bir bu · 
Aydın şehrinin 1935 tarihin· çuk milyon lira sribi bir meblağ 

de yapılan nüfus tahririne na· sarft li:ı:ım gelmektedir ki buna 
zaran nüfusu 1515'.2 kitiden belediyenin mali .vaziyeti hiçbir 
ibarettir. Evvelce yapılan tab- zaman tahammUI ed~miyecek 
rire göre seki:ı: senelik bir mUd- ve binaenaleyh şehir dahilinde 
det zarfında 3174 kişilik bir bulunan yollar bir veya ikisi 

nüfuı tezayildil varsada bu artış hariç olmak tartiyle tamamen 
normal bir vaziyette olmayıp toz ve toprak içinde yani gayri 

ııbbi bir hal arzctmekten ken· 
Aydın ıehrinio isti~lbı esnasın-
da yanmasından dolayı barice disini kurtaramıyacaktır. Her 

bakımdan tecvizi mümkün ol· 
gitmiş olan tehirlilerin de av• mıyan bu halin ı!lahı ve bele-
deti bu artma iıinde amil ol- diye yapı ve yollar kanununun 
muıtur. Yurdun diğer tarafla- bu bapta yolların sahuı için 
randa görülen tezayüt nisbeti tayin ve tesbit ettiği niıbet vt 
göz önünde tutulmak şartiyle evvelce tanzim edilen istkamet 
ıehrin 50 sene sonraki nllfusu· planındaki ada genişlikleri de 
nun -muhacır iskinı veya diğer nazarı dikkata ahnarak bazı 
busuıat imil olmadığı takdirde· yollar kaldarılmış ve ye7il yol 
ancak 30,000 olabileceği kabul haline ifrağ ve henüz inşa edil· 
edilmiştir. Şehrin imar komisyo- mi yen yangın ·sahaları da yeni-
nunun da fikri bu merkezdedir. ı den tanzim edilmek suretiyle 
Buna nazaran takriben 200 aıgarf bir yol ıebekesi çizilmiş-
hektarlık bir ıaha üzerinde tir. Bu suretle muntazam bir 

imar proğramı tatbik edilmek 
kurulması şehrin bütiin ihtiyaç- ıartiyle Belediyenin kudreti da· 
larıuı kartılayabilecek bir hal- hilinde olabilecek bir vaziyet 
de""görUlmUştUr. temin cdılmi~tir. 
Aydın şehri 1922 senesinde Şehrin merkezi kısmında olup 

iıgalden kurtulduğu zaman ta- inşa edilmiş bir halde olan mın-
mamen denecek derecede yan- takayı olduğu gibi ipka etmek 
mış ve ancak kulllbe teklinde mecburiyeti vardır. Bundan do-
•e yığın halinde bir kaç bina- layı yo} genişlikleri ve istika-
dao ba~ka bir şey kalmamıştı. 1 metleri üzerinde hiç bir tadilat 
Şehir balkı bUtün varlıklarını yapılmamıştır. Yalnız büyük bir 
sarfederek bu gün isitikamet lüzum hissedilmeyen ve ada ge 
itibarile muntazam denebilecek oişlikleri de dar ve müsait olan 

Güzelhisar ve Cumhuriyet ma-
hir çerçive dahilinde ıehri imar ballelerindeki bazı yollar yetil 
etmiılerdir. yol haline ifrağ edilmişlerdir. 

Şehir dahilinde imar hare- - Sonu flar -
ketlerinin her giln biraz daha 
artmakta bulunması ıehrio bu 
gün kurulmuf olduğu sahanın 
budutlarmı aımak mecburiyeti 
lüzumunu hissettirmektedir. 

Şehircilik kaidelerinin mem
leketimizde ancak dört beı ıe
ne gibi çok kııa bir taribçe
!İ vardır. Bu uıuller ve kaide· 
ler ancak 1935 senesinden son· 
ra tatbika başlamıştır. Bundan 
dolayıdır ki bu tarihten evvel 
yapılan şe'ıir planları ancak 
istikamet planı mahiyetini te· 
cavüz edememekte ve bugün 
bir ıebritı ihtiyacı teklinde te
barüz eden huıusat daha evel 
nazarı itibara alınmamakta idi. 

hrrl•mek istidadında btJlunan 
teh ı in inkiş fında bu günlch 
şehircilik k idelcı inin l tbikı 

Tire gezisinin 
çok parlak olacağı 

umuluyor 
Halkevimiz sosyal yardım ku

rumile lnzılay kurumlarının 14 
mayısta Tireye müştereken ter
tip ettikleri geziyt, şehirde bli 
yilk bir alaka gösterilmektedir. 
Gezinin biltiln haz•rlığı şimdiden 
ikmal edilmiştir. 

Hazırlıkla gösterilen alaka, 
gezinin çok eğlenceli ve Ozlln· 
tiisilz geçeceği kanaatini ver
mektedir. 
Komıu memleketler arasında 

içtimai kaynaımıya •esile ola· 
cak olan bY g-czilerin çoğ'altıl· 
ru ıı, halkımız için bir temenui 
olmaktadır, 
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Ak denizde 
Çıkacak bir harbin 
neticesi ne olabilir? 
A lman ittifakının hayati men

faatlerini ne kadar tehdit 
ettiğini ltalya vaktinde anlama
dığı ve bir harp çıkbğı takdir
de, Akdeniz bu harbin baılıca 
sabntlerinden biri olacaktır. 

lngilir kumanda heyeti meıe· 
leıinin esaslarını yakından tet· 
kik etmektedir, Amiralliğin an· 
anevt akidelerinden biri ıudur 
ki imperatorluğun iki cephede 
vukua gelecek bir harbi mu· 
zafferiyetle ıona crdirme•i te· 
mio edilmiıtir. Fakat harp üç 
cephe üz~rhade vukun srelirse, 
bazı yerlt-rde muvakkat magl6 · 
biyetler bile hesaba katmak 
lazım gelecek ehemmiyetli müt· 
kilit zuhur eder. Baıka bir ta· 
birle fngiliz Fransız kuv~etleri· 
nin normal olarak Akdeni:ıde 
ve şimal denizinde muzaffer 
olmaları lAzımdır. Fakat ayni 
zamaod• uztk ,arl<ta veya hint 
okyanuınnda Japonyanın bir 
oyalama harbine de karıı koy· 
mak gllç olacaktır. Gerçi bu 
rol Amerikan donanmasına dUı
mek icap eder. 

Deniz problemi lngiltere 
için 1914 dekinden daha 

mutedildir. Her feyden 6nce 
metrepolün beslenmesi için 914 
18 dekinden daha fada gemi 
nakliyatına ihtiyaç görülecektir. 
Halbuki lnıilterenin ticaret fi· 
losu bir bayii azalmıştır, diğer 
taraftan, bu tonajın ehemmiyet· 
li bir kıırnı, mazot istimali kö· 
mürüo yerini aldığı için, petrol 
gemilerinden mnte,ekkildir. 

Bunun neticesi ıudur ki, 20 
sene önce İngiltere yakacağını 
kendi topraklarından çıkarırken 
yarın büyllk tehlikeleri iÖze ı 
alarak dııarıdan getirmek zo · 
runda kalacaktır. Diğer taraf· 

tan denizaltı ordusu daha az 
ko kulu bir hale geldiyse, hava 
orduıunun tehlikesi artmııtır. 
Ve nihayet lnıiltcrenin 1914 
dekinden ·daha az muhribi var· 
dır. Bu da ticaret filosunu ye 
gine himaye edebilecek olan 
kafile sisteminin organixaıyonu
nu güçleştirir. 

A kdenizin, imparatorluğun 
mihverini teıkil ettiği ıöy-

lenmiıtir. Metropolü en uzak 
sömürgelerine ve en zengin do 
minyonlarına ( Hindistan Yeni 
Zcland, A vuaturalya ) bağhyan 
deniz yolu buradan geçer. Ger
çi, bu mihver Kap yoliyle de
ğiştirile bilir. Fakat ancak mu 
vakkat bir zaman için ve çok 
zararlı olarak cenubi Afrika 
yoliyle iktifa olunabilir. 

Y alnı:ı: lngilterenin deniz mü
badeleleri yekununun 0/012 si 
Akdeniz yoliyle yapıldığı halde 
ltalyan münakalelerinin O/o 80 i 
bu yoldan geçtiği de unutulma .. 
malıdır. 

Akdenizde fnsiliı stratejisi 
anane:vi bir gaye takip eder: 
Cebelüttarık ve Süveytib kilit· 
lenmesiyle Akdenizin ıblokası 
ve hasmın imhası. İngiltere bun
da muw•ff ak olabilir mi ? Harp 
baliode, imparetorluk , yolu KB .. 
pa çevrilecek, bu eıoada Fren• 

ıız lngiliz filoları Cebelnttarık, 
• 

Cezayir, Tulai, Bizerte, Malta, 
lıkenderiye, Kıbrıı ve Hayfada
ki üılerine iıtinaden dilımana 
kartı enerjik hareketlerle giri
ıeceklerdir. 

1. ngilterenin iki ananevi üuU 
olan Malta ile Cebeliıttarıkın 

akibeti ne olacaktır? Hava ıi
Jib10 terakkileri yilzünden her 
ikisi de nazik bir vaziyette bu
lunmaktadır. 

Bu mevkiler, flipheıiz pek 
ciddi bir mukavemet röıtere
ceklcrdir, fakat fasılasız bava 
hücumlarına maruz kalacakla· 
rı için taarruz üuO olarak kul· 
lanılmıyar.aklardar. Cebeliitta· 
rıkın hinterlandı yoktur ve 
Greevich deniz akademiıinde 
orofesör olan '.binbaşı Greofell 
Cebelüttarıkın rolll hemen mlin· 
hasıran tedafüi olacağı kanaa
tindedir. Maltaya gelince, 1935 
buhranındanberi, bu ada rol6nli 
tarki r Akdenizde lngilterenia 
büyük deniz u .. n olan t,kende
riyeye terketmiştir. itibar mllli· 
hazalan yUzünden adanın ter· 
kedilmemesine ve her neye mal 
olursa olsun lngiliı bayrağının 
orada 1 idamesine karar verildi. 

M usul petrol borularının bl· 
tif noktası olan Hayfaaın 

9arkm mildafaaıında hayati ro
lü olacakbr, diğer taraftan ikin
ci derecedeki Kıbrıs üsleri ltal
yanın Leros, Rodoı ve Stampa· 
lia üslerini nötraliz'! etaıiye ya· 
nyacakt.r. ltalya Arnavutluiu 
İfgal edip Adriyatik'i kilitliyeli· 
denberi Butbrinteio topları al
tında bulunan 'Korfo adası, ln
gUterenin naz~rında ıtratejik 
ehemmiyetini kaybetmiıtir. Bu
na mukabil, harp halinde Kefa· 
lonya, Korint, Sainte · Maun·, 
Salamin, Mudroıdan ve Girit 
üslerinden istıfade etmek ihtiya
cındadır. lngiltere ve Franıa
nınkine nazaran daha zayıf bir 
donanmaya malik olmasına rağ
men, ltalya Akdeniıin tark ve 
garp havzaları arasında mtına· 
kaleleri kesmek tetebbUıtlnde 
bulunacak ve balen lspaoyol su
larında bulunan Alman donan· 
masının rolü Sierra Leone ve 
Kanarya üslerine iıtinat ederek 
İugilterenin Kap va Arjantin 
yollariyle münakalesini kesmiye 
çalışmak olacaktır. 

F ranu ve fngilterenin kuve
ti Akdeoiıin kilitleriai el· 

l~rinde bulundurmalarından gel
mektedir. ZaAfları iıe Sicilya 
ve Libyaya sahip olan İtalyanın 
Akdcnizi ortadan kesebilmek 
f&nıana malik olmaııdır. 

İngiliz lmiralliii - filpbesiz 
ciddi zayiattan ıonra - İngiliz 
ve fransızların Akdenizin lutr 
iki havza11nı temizliyerek ıark· 
ta Eıe deııizi ve Karadeniz 
yollarını açmakta ve İtalyanın 
on iki adalardaki Uslerin1 tutu· 
nulmaz hale getirmekte gecik
miyeceğinden emindir. Garp hav· 
zaıında Rodoı'a mDıabib bir 
rol oyı!lyan Balear adalarına 
srelil!c~ b1mların kıymeti azım· 
ıaıımaııaalılhr. Hattıı bu adalar 
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dilıman tarafından kullanılıa 
bile, bunların Fransa ve ılmall 
Afrika hava filolarının çifte 
ateıine maruz bulunduktan YI 

ıOratle bizim donanmamız tara• 
fından kuıatılabilecekleri unu• 
tulmamalıdır. 

Kı1aca11, ltalya, pek açık o· 
lan uzun sahilleriyle pek 

n~zik bir vaıiyette bulunmakta
dır. 

Franıız donanmaıı, denizalta 
gemiler itibariyle ltalya donan
masından zayıf olma11na raj
men, hafif ıilratli kravazlrler 
itibariyle çok daha kuvetlidir, 
ve onunkilerden daha kudretli 
iki bilyilk zırhlıya maliktir. Ak· 
denizde burlln mevcut kuvetler 
nazarı itibara alınmak ıartiyle 
Fransa ve lngiltereuhı buradaki 
6 zırhlısına mukabil ltalyanlaruı 
2 zırhlısı vardır. Mllttefiklerin 
iki tayyare gemiıi mevcut oldu· 
ğu halde ltalyanların hiç yok• 
tur. 10 ağır ve 9 hafif kruvaz&r
lerine mukabil ltalyanleraa ayni 
boyda ııraıiyl• 7 ve 18 nnit•· 
lefi, lnsriliz - Fran11zlarıa 64 
muhribine mukabil 59 ltalyan 
muhribi yardır. Gerçi ltalyaa 
donanmau denizaltılar ve torpil 
kovanlariyle mllcehheı motarlft 
ve ıOratli ranbotlar itibariyle 
nıtilnd6rler. 

Lakin lnailiz lmiralliii, 
ltalya, müttefiklerin 

tonajına ciddi zayiat verdirm•· 
le muvaffak olıa bile, onan da 
Fibya ile mftnakalcainin mite· 
madiyen taciz edileceği ve Ha· 
beşiıtanı itgal eden 250000 ki
filik (ArDiZODUD derhal metre• 
polle allkaıı kcaileceği kanaa
tindedir. Deniı; ıtratejiıi huıu· 
•unda ingiliz aelibiyetlileriniu. 
en bftyllklerinden biri olan ami
ral Uıbokne ltalyanın baş vu· 
rabileceği yerine taktliin Mııır 
llzerine lnt bir baıkın yapmak 
tan ibaret olduğu kanaatindedir. 

Bu taarruz iki ayrı aıkert 
hareketten mftzaharet g&

recektir. Libya ye Habeıtıtaa 
ordulalarının Mııır lzeriae mUr 
tereken taarruzlan Bir yandan 
da Tobruk 8111llndeki tayyar• 
filoları Kahire ye lı1'enderiyeyi 
bombardimaa ederlerken 50 bin 
kiıilik mot6rlll bir orda ancak 
12 bin adamın mildafaA ettitl 
Sudan ve Hortum llzerine yll • 
rllyccektir. 80.000 askerin talı· 
fit edilmit olduiu on iki ada
lardan Suriye ve Fillıtin 6zeri· 
ne pek sOratli bir oyalama ta· 
arruzuoa girişilecektir. Amiral 
Uıborne, İngilterenin Mııırda 
muvakkaten partiyi kaybetmesi 
ihimalinide ta1avvur etmektedir. 

Fakat İtalyan taarruunun 
sonunda akamete uğrayacağına 
inanmaktadır. Netice İtalya için 
felaketli olacaktır. Afrikadaki 
ltalyan ordularının yerinde kal· 
maları ve mailup edilmeleri 
ltalya sahiılerioin ablokuı ve 
bombardumanı ve btıtftD hare
ket ıahalannda (Libya sthuni· 
terin ve Habeıiatanda Galılann 
isyaniyle kolaylaıtırılacak) ezici 
bir Italyan mağlubiyeti. 

Almanya, Poıen - Thorndeki 
Polonya ordulanna ıllratle , ... 
lebe çalmaya .muYaffalr olama• 
.dıkça garp cephesinde mOtte• 
fiki ltalyayı kurtararcak katf 
darbeyi vurmıya ıelmeai ıür· 
helidir. Londrada ftalyanıa b•1· 
nu anlıyacaaa umulmaktadır. 

F t ançoiı Laatall&-
IDtr• nıi1ı•• nt 
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BISMARK 8 nci işletme mü
dürlüğüne memur 

alınıyor VE 
Alman İmparatorluğunun Kurulµşu 

Haber aldıiımıza göre 8 nci 

işletme müdürlüğü hissedilen 

ihtiyacı karıılamak ü:ıere lise 

mezunlarından yüz kadar hare· 

ket memur namzedi alacak ve 

bunları lüzum eden yerlere tak· 
ıim edecektir. 

-- '--= 

Yazan: Jamesi Wgcli//e Headlam 

T•rct1mt1 eden: M. Nedim Müren 

- 23-
Alman mesele~i 

1849 .. 1852 
Mamafi Biımark, Konstitüı

yonel reformla dahili idare me
ıelelerino ba§'lanmadı. Sık ıık 
lıUktametln harici ıiyaseti ize· 
rinde konuşurdu ki onun en çok 
orijinalite gösterdiği nutuklar 
buna ait nutuklardır. 

ltalyada olduğa gibi, Alman
yadaki f btilAlin de iki cephesi 
Yardı: Yani bo ibtil'l hem libe· 
l'al, hem de milli idi. Mitli un· 
ıur daha kuvetli ve daha derin· 
di. Almanlar kuvvetli bir lınlıt\· 
nıete malik olm•mak yB.dtndea 
maruz kaldıktan zilleti derinden 
duyuyorlardı. Fransızlar, lngiliı· 
ler, Ye Ruslar viM onlarda mili! 
bir devlete bailı bulunmak ar
ıosundaydılar. BtıtOn almanların 
itaat edecekleri bir bllkQmet 
teaiıi f çin ihtilAl devrinden iı· 
ttfade olunma11 berkeıce belc
lenmekteydf. 

Hnknmetleria mtı .. aadealyle 
1848 denberi Frankfurtta bulu
nan mlle11iıan mecliıinin vazi· 
feıl bu idi, Viyana diplomatla
rının muvaffak olamadıkları bu 
meıele Ozerinde onlu muvaffak 
olabilecekler miydi ? Bunlar biç 
olmazsa hOınll nivet ıalıtbi idi
ler, f'lkat g3receğiz ki muvaf
faldyet için dllrBat bir faaliyet· 
ten daha fazla bir feye ihtiyaç 
•ardı. Filhakika mllcadele et
mefe mechur oldukla~ı Uç btı· 
Ylik zorlukla karşı kartıyaydı· 
lar. Bunlann Uki cumhuriyetçi 
P•rti, yani cumhuriyetten baf• 
ka hiç bir blL:Ometi ka&ul et
lblyen Ye Y.eni deYleti bir isyan 
lıareketi ile kurmayı istiyenler 
Partisiydi. Bunlar Alma!' balkı· 
bın kDçOk bir azlığını te~kil edi
Yorlar, ve tertip ettikleri muh
telif iıyan tesehbOıleri baıbnl
llllf, ve mecliıte kaybetmiı Ya
ılyette bulunuyorlardı. 

ikinci zorluk Avuıturya idi. 
Almanyanın mGbim bir parça11 
Avuıturya imparatorlupna da· 
bildi. T esiı etmek iıtedikleri 
Yeni devlet blltiln Almanyayı 
lbtiYa edecek idiyte Avuıturya 
inıparatorluiunun ayn kanunlara 
•e ayrı hOkumete tabi bulunan 
bir kıımını ayırmak llzım gele
cek vö Germen ve Slovak eya· 
lıtleri araıında ıabıl bir itti
hattan baıka bir ıey kalmıya· 
calttı. Ansturya btıkümeti 1848 
•onunda yeniden otoritcıini te· 
8ia ettikten ıonra bo vaziyeti 
ICabul etmedi ve biltüıı eyalet· 
leri yakın bir batla birleıtiren 
Yeni bir kanuııueaaıt ilin etti. 
Frankfurttaki meclis Avusturya 
ltnparatorunu icbar edecek kuv· 
••te malik olmadığı için ş6yle 
bir hal tar11 kabul etti: 
AYUıtarya yaletleri hariçte 

b11akıl rak gül kalan kısımlar .. 
lı· Almanya yeniden teıkH olu· 
12tcaktır. Bu t kdU-ae ortay 
bir maıele çıkanyordu: Avuıtur· 
Ya ınm abul d ctk miJdi? 
~"bdİ•inhı iştirAk Üiii )'ni 

bir Almanyanan yarablmaaına 

müıaade edecek miydi ? Eğer 

buna mini olabilecek kudrette 

idiyse filphesiz müsaade etmi· 

yecelrti. 

_ ... +~o-. ••• 

Gafenko ve Mar
koviç görüşmeleri 

Bükreş 3 - Hariciye nazırı 
Gofenkonuo Belgrada yapacağı 

ziyaret münasebetih~. Yaada ga~ 
zetesi Baş makalesinde Gafeo-

Üçüncü zorluk, münferit dev

letlerle yeni merkezi otorite a

rasındaki mUnasebattan doğu

yordu. Aşikirdır ki yeni hllkft · 

mete verilen her salahiyet şim

diye kadar hükümraniıini tam 
olarak kullana gelen münferit 

devletlerin prenslerinden alına
caktır. Almanya da, mevcut 

' ko ile Yugoslav hariciye dazm 
Markoviç arasındaki görilşme 

hükumetlere bağlanma düıün 
cesi tesiri altında bulun1tnlara 

ve prenslerle mahallt parlamen· 
toların bfitün otoritelerini mu· 

bafauya taraftar olanlara par
ticulariıt'ler deniyordu. lhtilil 

heyecanı içinde bunlar hemen 
hemen ıusmuı gibiydiler. 

1 

şimdiki Leynelmtlel vaziyet do· 

layısile ve Gafenkonun Bcrlin, 
Loodrcs, Pari<1 ve Roma ziyare

tinden döomiiş o1ma~'1 dolayısiy

le büyük bir ehemmiyeti haiz 
olduğunu ve Yugoslnvyanm Ro-

manya ile Umumi harpten beri 
doıt ve mtlttefik olup hu gö-

rüşmenin beynelmilel uhada 
yapacaklara her h1'rektt için bir 

başlangıç olduğunu yarmakta-

dır. a.a. 
Fakat otorite ve intizamın 

tekrar tesisi ile nüfuzlarını ye
neden elde ettiler. 1 Amerika Harbiye 

Devletlerin , yeni kanun 

eıaıiye icbar edilmedikçe, red
detmeleri muhtemeldi. 

J nezareti 
Seferberlik projesini 

bitirdi Bunu yıpacak kuvvet nere

deydi? Milli mecliste bir çok 
kimseler halka milracaat edil

meıiui, iıyanlar ve sokak m•· 
harebeleriylc biltil pr«"nsipluin 

yeni kanunu esasiyi kabule mec· 

bur edilmelerini istiyorlardı. Al· 

maoyadR bu iti başarabilecek 

yalnız bir kuvvet vardı o da 

Pruıya ordusu idi. Acaba Pruı· 

ya kıralı bu vazifeyi kabul eder

miydi? 

Alman kanunu esaıiıi 1849 1 

martında tamamlandı. 

- Sonu 11ar -

-Alman hükô~eti- 1 

nin ademi tecavüz 
paktı teklifi 

Londra 3 - Deyli Kronkli 
ıazetcıinin mevsuk bir menba
dan aldığı habere göre : Alman 
bilir. ümeti, laveç, Norveç, Fin· 
landiya ve Danimarka bükü· 
metlerine iki taraflı bir ademi 
tecavüz pakta aktedilmesini tek-
lif etm:ıtir. a.a. 

Nevyork 3 - Amerika har

biye nezareti ıeferberlik için 

hazırladığı projeyi ikmal etmiş 

tır. Bu proje bir milyon kişinin 

3 ay içinde ıilib altına alınma-

ıını temin edecektir. a a. 
••>004••· 

Nasyonal sosyalist ajan
ları hudut harici 

çıkarılıyor 
Loodra 3 - Mevsuk bir men

badan öj'renildiğine göre İtalya 
dahiliye nezareti yakında 50 
Alman nasyonal sosyalist aja· 

nını hudut haricine çıkaracak-
hr. a. a. 

İngiliz kabinesi 
toplandı 

l.ondra 3 - İngiliz kabinesi 

bu 1ıüa saat 10 da toplanmııtır. 

Zannedildiğine · göre bu toplantı 

görütmeleri beynelmilel vaziyete 

Polonya ve Danzige dayanan 

Alman isteklerine ve Sovyet 

müzakclerine tahsis edi'mitHr. 

Ayaın Tire tenezzühü 
Halkevi Sosyal yardım tubcıiyle Kızılay kurumu larafuı· 

dan 14/5/939 Pazar günü Tireye bir gezi teatip edilmiştir. 
Gezi tirenle yapllacaktır. Geıi tireni o gün sabah saat 

6,SS de Aydından kalkarak 10,48 de Tireye vaı a.cak ve Tireden 
19,5 de hareket edilerek 23,15 de Aydma gelioec-=ktir. 

Seyahat ücretleri gidip g~lme birinci mevlci 250, ikiuci 
200. ilçüncli 150 kuruıtur. 

Seyahate ittir1k edeceklerin Tirende her tilrlü eyleoce ve 
istirahatleri lemin olunacajı (ibi Tirede de hoşçA vakit 
geçirebilmeleri için icabcden tedbirler lnmııtır. 

Biletler Kızılay merkeziyle Halk4:Svinde atılmaktadu. 
fınah kaçarmamalarını sayın brlkımızR ta siye ederi.ı. 

1 RADYO] 
CUMA 5151939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

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

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (karışık pro2'· 

ram - Pl.) 
13.40 lokilap tarihi dersleri -

Halkevinden naklen. 
18.30 Program. 
18.35 Mi.izik ( Bale mü:ıiği -

Pl. ) 
19.00 Konutma. 
19.15 Türk mliziği ( Fasıl be· 

yeti ) Celal Tokses ve arka
daşları. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Ttırk mOziği. 
Çalanlar : Cevdet Çağla, Eş

ref Kadri, Ha!au Gür, Hamdi 
Tokay. Okuyanlar: Safiye , 
Tokay. 

1 - . . . . - Hicaz peşrevi • 
Salim Beyin. 2 - Haydarın 
Hicaz ıarkı - Hicranı elem. 3 -
Refik Fersan - Hicaz farkı - Ci
handa biricik sevdiğim sensin. 
4 - Salahaddin Pınarın - Hicaz 
ıarkı - Anladım sevmiy~cekıin. 
5 - Hasan Gür - Kanun tak
simi. 6 Eviç şarkı - Bir sebeple 
gücenmişsin. 7 - Eviç Türk& -
Atladım bahçene girdim. 8 -
Saz eserleri ve oyun havaları. 

21.00 Konusma. 
21.15 E"ham, tahvilit, kam

biyo • nukut ve ziraat borsası 
( fiyat). 

21.25 Neşeli pllklar • R 
21.30 Müzik ( Riyaseti Cum

hur Filarmonik orkeıtrası • Şef: 
Hasan Ferit). 1 - L. Van Bett 
hoven - 2 inci leonore uvertilr:. 
2 - Joseph Haydn · Seofoııi 
Mi bemol Majör Nr. 99 a) A
dagio • Yirace assai. b) Adagio 
c) Menuetto - Trio ç) Vivace 
3 - P. Tschaikowsky - Romeo 
et J uliette (Uvertür - Fan tezi). 
4 H. Berlioz • Benvenuto Gel· 
lini operası uvertürü. 

22.40 Müzik (Operetler - Pi.) 
23 00 Müzik (Cazband Pl.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

lıan 
Vilayet Daimi Encü

meninden: 
6324 lira 20 kuruı keşif be· 

delJi Aydııı memleket hastaneıi 
kalorifer tesisatı iıi aç·k eksilt
meye konulmuştur. 

Ekıiltıne 8/5/939 pazarteıi 
günü saat on beıde Viliy&t 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu iıe ait proje ke~if ve ıart
nameler Aydın Nafıa müdilrlü
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
475 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminPt· 
ları ticaret odası veıikaları ve 
bu İ§ için Aydın Villyetinden 
alacakları hliyet vesikalırile 
birJikt... yukarda yazılı gün ,.c 
RattR Vilayet Daimt enclime
ııinde hazır bulunm ları ilin 
oluııur. 26 28 2 5 1285 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızhğından 

Y0Zı 3 

Köşk oahiyeıioin balda kö
yünde şarkan balil oğlu abdul· 
lah garben hacı yanakodan met 
ruk palamutlnk şimalen ııbdul· 
lah tarlası cenuben hacı yaoako 
tarlası ile çevrili 5 dekar tarla 
değirmenci oğlu yanakodan met 
ruk olup 2510 sayılı kanun mu· 
cibince bakla köyünden hü!eyin 
oğlu mehmet ıevimli namına 
iıkao dairesinden verilen tezke
re ile verileceği bildirilmiş ol· 
makla tesçili istenilmektedir. 

BıJ yere ait itirazı olanlar 
varsa köyde ve gazete ile ilan 
tarihioden 15 gün sonra müd· 
detle mahaJline memur gönderi· 
lecektir. Bu yere ait alakalı 
olanlar varsa 1252 fiş sayı ile 
idaremize müracaatları ilan 
olunur. 1313 

ilcin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Umurlu köyünün pınarlık mev 
kiinde tarkan yol ve sakallı 

iımail garben yol şimaten hacı 
oğlan kızı emır ve sakallı oğlu 
İsmail cenuben feyzullah çavu~ 
oğlu mehmet ve yol ve kar 
mauh mustafa vereseıi bahçel~
rile çevrili 12 dönüm bağ v ı 
bahçe umurlu köyünden süle··· 
man kızı ayşe ıaraçoğlunun 

1321 yılında haricen balıkçı 

oilu aliden ıatın almış olduğu· 
na dair köy kurulundan getiri
len ilmübaberle lesçilini istemek 
tedir. 

Bu yere ait itirazı olanlar 
vana köyde ve gazete :ıe ilan 
foribir.den 21 fiün sonra yetin· 
de bulunacak memura ve yahut 
da o güne kad r 1253 fiş nu· 
murasiyle muracaatları ilao 
olunur. 1314 

Aydın defterdarlığından 
1 - Kazanç. ve istihHik ver· 

giıinden emvalimize 2,587 lira 
67 kuruş borcu olan sinamacı 
Hakkının Aydın Cumhuriyet 
maballe~inde mntnsarrıf bulun• 
duğu otel ile mi:~ temilatı. 

2 - Kazanç vergisinden 128 
lira 8 kuruş borcu olı ıı D-aoit• 
mentli İs:uailin Daı:iş .le t lcö
yüode mutasarrıf olduğ1 zeytin· 
liği. 

3 ~ 938 seneıi kazanç ver· 
gisinden 23 lira 25 kuruş bor• 
cu olan kahveci Ahmedin Ar
zular köyünde mutasarrıf oldu
ğu üç parça tarlası. 

Tahsili emval kanunu ahka
mına tevfikan 21 gün müddet· 
le satılığa çıl< anlmıştır. ilk iha
lesi 31/5/939 ÇarşAmba saat 
15 de ve kati ihalesi de 10/6/ 
939 Cumartesi saat 9 da vıla· 
yet idere heyetinde icra kılıua· 
caktır. Almak istiyetlerin temi
nat paralariyle birlikte mezkür 
heyete mür"caatları ilin olunur. 

1315 

........ Abone şeraiti ........ . 
Yıllızı her ytr için 6 lira. i 
Altı aylıtı 3 liradır. i 
fdrıre yeri: Aydınd~ C. H. i 

P. Bıuıımevi. · 

ıuctf'ye ait yuıl ı l\İD ! 
yazı işleri rnudürHiğfine, ilin• : 
lar i~in . idare müdiirlüf(Uoe. ; 
.,,üracal\t eotHlınelidir. ........... , .................................. . 
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Her çe,it tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat çefitleri her marka 
Gramofon ve en son fıkan pliklar, iğneleri bilümum alAh muti· 
kiye, hurdavat, pipo ve s1hbi sigara a;ızlıkları yatısı yuvarlak 

fantazi cep fenerleri Ye ta.ıe pilleri elektrik lambaları envai 
çeıit traı bıçakları, oyuncaklar ve~airc gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde ıablmaktadır. 

, _____ -- - -----
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çahıan 
radyolarda gelmiıtir. 

,.,... 12 ay veresiye satıf 

MEHMET GÜRER 
DIMİRYOLU CADD!Si 32/2 A.YDIN 

o 

HALKEVI · 
Bakım Evi Muayene Saatl~n 

11 .. yeae flDI 

Paıarteai 

hk 

" 

• Pe'I••• 

• 1 " 

1 
c ... 

C••artcsi 

Saat 

S-4 
4 - s 

2 - J 
J-4 

4-S 

s - , . 

4-S 

2 - 3 

Dekter arkadaıımuun aclı 

Operat6r Medeni Boy• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahkları mutahaa .... ) 

Operat6r N11ri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(08ı haatahkları nautahaNttı) 

Doktor Muhıla 
(1, baıtalakları mutahau111) 

Doktor Ş.Yket Karbat 
(intani haatalald ... mu'9laau111) 

Doktor MDnif Erman 
(Kachn haltalaklan mutahaMt .. ) 

Doktor Nafiz Yazı•• 
41 " 3 - 4 Doktor Halli Gaıayclın 

~ ..................... . 
• acı -" a :: us =- -
• 
' f .. 
• 

Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehanesini "Cumhuriyet mahalleıiade &Takat 

B. ihsanın evine nakletmiıtir. 
haıtalarını her srün ıaat yediden 1ekiı:e kadar Ye 

: lflcden ıonr ıaat ilçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
f kan, balgam, maddei gaita ve iter ttlrlD tahlilltı icra 
+] eder. Veremlilerde fennin en ıon tedaviıi olan Pinomo-
+~ torakıi ile hastalan tedavi eder. · (971) 

' ........ ,~a•w•~•AAAA*-'••' 

l
a Süleyman Gezer-Osman ~ezginer ı 

Gazete Kitap Evi · I 
Kıt.~~d~afta Çık~~n Kitapla~iyatı · ı 

Riıa Tevfik R. Gökalp Arkın 60 

1 Makber Abdülhak Hlmlt 50 
Kiralık konak Yakup Kadri 75 
Y ezidio kızı Refik Halit 60 

.a.MMAM6..aıo•AtıtıOAAMMaMtıAflıA•AMAMM, i 
Okul talebelerine s 1 

Bir içim su Refik Halit · 60 
Atalar s6zil Sadi G. Kırımlı SO 
Edebiyatçılar geçiyor Halit Fahri 50 
Öirelim ve eğitim Klzım Nami Duru SO ! 

Beıımevimi~de Okul talebeleri için hüviyet kartları haıırlanmıttır 

Tanesi 5 Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veaikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı: 25 Kuruttur. 

C. H. P. Ba11mevi 

Anadolu yol notları. Nahit Sırrı, SO """ 
Sarnıç Sait Faik, Hikiyeler. 25 • 
Sanata dair Halit Ziya 50 • 
Halk ziraati ŞUkril akar 100 D • Arıcılık Dr. Fuat Ali Önan 50 .. 

Bu kitapları Aydında Silleyman Gezer - Osman Sczginer it 
~ Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taab- .. 

bn lü gönderilir. l 
'•w .. ••••w••• .. •••••••••••• 
Türk Hava Kurumu Böl -f Aydın nafıa eksiltme 
ge Direktörlüğünden : komisyonundan 

( 1111 ) lira ( 81 ) kuruı ke· 299 lira 19 kuruı ketif be• 
şif bedelli mevcut binaya ili· delli Söke kazaıının Akköy 
veten ap,ılacak in•aat 20 gün nabiyeıi~deki hafriyat binası 

y .. y açık ekııltmeye konmuştur. 
müddetle .muoakasaya konmuş· Eksiltme 8/5/939 Pazarteıi 
tur. İbaluı 15 mayıı 939 pazar- il 

6 
t b t A d Na· 

. .. 1 d k r o aaa on eş e y ın 
tesı gilnu· saat on 8 h a ve u- fıa mildürlüiü odatında yapıla• 
rum merkezindedir. caktır. 

Muvakkat teminat akçeıi (84) Bu İfe ait ke9if Ye 9artaam~ 
liradır. Kefifnameıi ve aairesi ıtaha rnlidUrlüillnde görülebilir. 
görülmek üzere Hnkumet bul- Mukakkat teminat miktarı 
varındaki merkezimize müracaat 23 liradır. 
olunmaıı. 30 1 3 5 1301 lıteklilerin yukarda yazılı ,. 

ıün . ve ıaatte Aydın Nefıa 

müdtirllliil odaıına ıelmeleri 
ilAn olur. 

IHdltrü : Etem Meadrea 
Ba1dd1tı 1•r 

CHP luımn1 22 27 1 5 1277 


