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M. Meclisi yeni kabineye ittifakla itimat reyi verdi 
Başvekilimiz ittifaklanmıza sadık kalacağımızı, Türk ordusuna 
güven ve inanımızın her zamankinden kuvvetli olduğunu söyledi 
B. Çemberlayn 
İskoçyadan 
hareket etti 

Londra 9 - Baıvekil Cem
berlayn bugiln saat 7,35 te İs
koçyadan· IAndraya avdat et
miştir. Hariciye pazın Lort Ha
lifakı, Çemherlaynın muvasale
tiııi müte~kıp Yunan elçiıile 
göriiımOt ve ıaat 11,30 da baş 
•ekllete giderek Çemberlayna 
lllillikı olmuıtur. 

B. Lobron 
Hariciye nazırı Boney 

ile görüştü 
Pariı 9 - Cumburreisi B. 

lobon Hariciye nazırı Boneyi 

kabW etmiftir. B. Bonne 6ğle· 
den evel lnriliı elçiıile g&rtış-
1D6f t6r. 

D-., .... a.&1 o .......... , ...... OA ~ ........ 

•• hava naurlarile yapbp mtı
l&katta Genel Kurumay batk•· 
•ıcla hazır buluomqtu-. 

--·~ 

lngiliz 

Ankara 10 - Büyük Millet 
Meclisinin bugilnkü toplantısın· 
Cfa Başvekil doktor Refik Say
dam kürsüye gelerek bir nutuk 
ıöylemiı ve kabinesi için mec
listen itimat reyi istemiştir. 

Başvekil nutkunda Büyük Mil· 
let meclisimizin yenilenmesi do
layısile kabinenin istifasını ken· 
dilerine takdim ettiğim cumhur 
reisimiz; yeni kabinenin teşkilini 
yine bana tevdi buyurmuşlar
dır. Teşkil ettiğim yeni kabine
yi yüksek huzurunuza getiriyo· 
rum. 

Prorramımız; menıup olduğu 
muz Cumhuriyet Halk partisi
nin programıdır. Kabinede de
ğiıiklik yoktur, Yalnız Nafıa 

ve iktiaat vekaletlerinin g6rd0k
leri lmme hizmetlerine nazaran 
bir takıime Ubi tutulmalarına 

lüzum g6rillmüıtO. lnıaat, nak-

• 
ltalvanın 

Arnavutluktan 
istedikleri 

Londra 10 - Bir Arnavut 
d'plomatı da gazetecilere. 1-
t~lyanın serdettiği ma.ta~bat 
hakkında ıunları ıöylemiftır. 

1 - İtalyan kıtaatının her.in 
Harp gemileri arnavu~ıu~un b.er nokta••D• .h ... 

k tti raç edılebılmesı; ., 

. --+-

Palermodan hare et e 1\ ı _ Bütün Arnayutluğun ~-
Palermo 9 - Palermo açık- man ve iıtihkimlarıle ve ıaır 

lanında demirli bulunan İngiliz \ teıiıatın İtalyanın aıkeri koa-
b. hl t l altında bulundurulması; 

donanmaıına mensup ır zar ı \ ro3 u - Arnavutlukta i'kamet e-
lle bir kravaz&r ıece yanıından d italyanlara mebuı ve nazır 
sonra buraden aynlmıtlardır. 1 0~~ak haklarına dahil olmak 

• ı "' &zere arnavut tebası haklarının 

I• gil• k b• 1• verilmeıi; D lZ a lDeS 4 _ Arnavutluk nezaretleri-

F evkalide bir toplanh ne İtalyan genel sekraterler 
tayini, ti k 

liyat ve muhabere iılerini yOrii· 
ten Nafıa Vekileti yalnız nafıa 
işlerini görecektir. Deniz nakli· 
yata da. dahil olduğu halde mil
nakalit ve muhaberat vekile.ti 
ibdaı ve iktisat Vekiletine de 
yalnız sanayi itleri bırakılarak 
iç ve Dış ticaretleri ile iştiğal 
etmek ilzere ticaret vekaleti 
ihdas edilmiı ve bu ıuretle bu 
vekaletler ikişer vekllete aynl
mışlardır. Bu ıekilde vekiletle
rin itlerini daha iyi kontrol ede· 
ceklerini ilmit ederim. 

Denk biltçe esaıına dayanan 
939 - 940 mali yılı bütçui 
huzurunuza takdim eclilmif bu· 
lunmaktadır. Dedikten sonra iç 
ve dıı ıiyaıetimiı hakkında 
mühim beyanatta bulunmut ve 
iç ıiyaaetimiıde bic değifiklik 
olmadığı gibi dOny1a vaziyetinin 
bat d&ndürilcU bir alli'atle lnki
ııf ettiğini ve her zamanldadea 

ziyade mtıteyakkız olmamız lü· 
znmundan bahsederek ittifakla
rımıza sadık kalacağımızı, dün- 1 

ya vaziyetine karşı bitaraflığı· 
mızı muhefaza etmekle beraber 
bilvasıta veya bilavasıta bir 
taarruza uğradıiımız takdirde 
llkayıt kalmıyacağımızı ve Türk 
orduaunun kuvvet ve kudretine 
inanı olduğunu söylemiştir. 

Baıvekilin nutku sürekli al
kışlar ve bıravo ıeslerile karşı· 
lanmıı ve meclis Refik Saydam 
kabinesine 389 reyle ve mev
cudun ittifakile beyanı itimat 
etmiıtir. 

Bundan ıonra Baıvekil tekrar 
kllraiye aıelerek; 

Gerek kendim ve rerekae ar· 
kadaılanm namına gösterdiği
niz itimada teıekkilr ederim. 
Bunu bak etmeğe çahıacağız. 
Demiıtir, a. a. 

•• ·------işgaline Dair Son Haberler. . 
· . . 1 dı Kr ı Zogo ve maıyeti 

ltalyanlar ışgab tamam.~ • ~ 
Selanıge geldı 

t k dlrler. Banlann Atineye veya 
Ankara 10 - talyan ıta- ecnebi bir memlekete gidecek· 

brı Elbaıan ve Berata ıin•it· leri zannolunmaktadır. 
lerdir. Kıral Zogo ve maiyeti İtalya Hariciye nazırı K~nt 
dl\ Seliniğe gelmiılerdir. Bat Ciyano Tirftndan Romaya do~-

n . 'k n Muıolini ile uzun bır 
k"ll nazırlar Lariaa ıstı ame- dl f ve 

ve ı e k mnllkat yapmııtır. 
tinde yollarına devam ~tme te- rn : 

İtalyan maslah~tg~8:rınm. Lord Ha
lif aksa verdığı temınat 

Londra 10 _ Hariciye nazı· 

L d Halifakı, ltalyanın Ar· n or . . 
ınavatluktaki hareketi .nebbceıın~ 

Pariı 10 _ lngilterenin Pariı 
sefiri, baıvekil Daladye ve h~
riciye nazırı Bonne ile ya~t.ıgı 
mlllikatlarda, İngiltere harıcıye 

İlbayımız Osman 
bükü kanalını tet

kik ettiler 
İlbay ve parti baıkanımız B. 

Ôzdemir Günday beraberlerin• 
de sular idaresi müdüril mühea 
diı B. Memduh olduğu halde 
dün Osman Bükü kanalına gi• 
derek tetkikat yapmışlardır. lı
bayla beraber k~nala giden ar
kadaşımızın kanalı ve çal11ma 
faaliyeti hakkındaki notlalannı 

yarın neıredeceğiz. ....• , ..... 
Halkevi yönetim 

kurulu 
Halkevi yönetim kurul dOn 

baıkan Avukat Nqet Akkorun 

h·~gaÇ· Bayramı 
12/4/939 çarıamba g(inll ':: 

nar batında orman n6mune 
danlıiında yapılacak agaç bay• 
ramına bütün yurtdaılar davet· 
limizdir. . i 

Kutlulama komıteı 

Polonya 
... -

Bir emirname 
• 

neşrettı 
- 5, 

yaptı 
Loadra 10 _ lntiliz kabine· 

ıi bu glln fevkalide bir toplan· 
ta yapacakbr, 

S - Tiran Elçisi Arnayu. u 
kabineılne dahil olması ve ı~l
yadaki Arnavut elçisinin de a· 
ıiıt partiıine dahil olması a.a. 

de alınan endife verıci uus 
haberler dolayısiyle İtalyan 
maılahatgüıariyle Oç . defa. r6· 

Ü 0 ve bu hareketın Bntan· 
r ım 1 ah" b' t hOkümetiuce v ım ır arz· 

zm Lord Halifakıın İtalya 
::aılahatgilzariyle yaptığı g6· 
rüpneleri bildirmiştir. 

Varıova 10 - Netredilen 
bir emirname ile hildimete, ıe· 
ferberlik halinde veya milıt~cel 
ahvalde mühim mlldafaa ibtıya.ç 
ları için her türUl busuıt naklı· 
yat vastalarile 60 yatına kadar 
bilumum nakliyat memu~lanna 
vaziyet için selihiyet verilmek· 

tedir. 

İngiliz kabines! A~n~v~~
luk hidisesinı goruş~u 

- Arnavutluk işgali 
tamamlanınca 

Mihver devletleri Yugoslavyaya bir 
o)timatom vereceklermiş 

Ankara 9 - Romada dolaıan 
tayialara gare Arnavutluğun 
ltgali tamamlanır tamamlanmaz 
Yugoalavya, Almanya ve lta~
)adan ayni zamanda bi~er oltı· 
lllatom alacakbr. Bu oltımatom
larla iıteailın lıntlyaılar veril· 

mezse Yugoslavya hük\b~ti 
parçalanacaktır. lırarla dolapn 
ıayialara g6re de Yunaniatanda 
ciddi ıurette istihdaf edilmek· 
tedir. Yunaniıtaoa ait Korfo 
adaıının İtalyan kıtaatı tarafın· 
dan it(ali mevıu bahlıtir. 

~: tellkk1 edildijini bilclirmif tir. 
İtalya ma.ıahatgilzarı bu hare• 
ketin aırf Arnavutluğa inhiıar 
tf .. İDİ mutlak bir ıurette be· 

e •ıı etmiı ve Lord Halifakı ta 
y1'n .h t ..... 
bu ı&zn ıenet ittı az e tıgını 
ıöylemi,tir. Bu g&rOfme netice
lerini logiltere~ia. Roma b&yOk 
elçiıine bildirmıttır. a 

Kral logonun kardeıi 
Oskübe gitti 

Oskib 10 - Kral Zoıo~un 
llardetl prens Celil; karıaıyl.e 
{J klibe gelmittlr. Prenı, kendı· 
• ;\e g&rtışmek latiyen ıaıete• 
cilerl kabul etmemlttlr. a.a 

lngiltere, Yugoslavya ve Yunan~tana 
azami yardıma karar verdı 

d ımaaına karar •e· 
L :ı- 10 - Bu ıtın aaat 1 yar ım yapı 

onw• . · ·1 · t• on birde yapılan kabine ıçtıma· r• mıf ır. 1 
d bQtlla nazırlar bulunmut· Kabine Korfo adaıma hUIUI 

ın a . · r 'Kabl• tur. bir ehemmıyet vermıt ır. ~ 
Toplantıda İtalyanın Ama• ne içtima halinde iken Rom~· 

wtlui• taarruzu \berine hyıl yanın Londra elçiıi hari4;ıy• 
olan vaziyet a&rtııtllmilt •e ui nuaretiode kabul eclilmiftir • 
ıoalavya ile Yunanlıtana aıam 
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= 5 OOO 000 k• • • gibi, İngiliz ordusu, y_aptığı bu Bir imparatorluğu . • . ışının · · bir yerden bir yere nakil tecrü- . 

. f J .d d• / 
belerivle biç büyük bir harp başında bır ne er e ı ar~ e ıyoruz le, bir ordudan geri kalmıyaca· Halkevi 
ğı kanaatini hasıl etmiştir. 

B • t o rd u· su Askerlerin talim ve terbi yesin· rı a n ya de uzun yıllard~n beri ~ilib al-

, Bisiklet koşuları 

Kalabahk bir seyirci 
arasında başarıldı Kuvetini nereden alıyor? 

tında bulunan oız .,mlı hır ordu
dan faydalanmaktayız. Bunun 
neticesinde en mükemmel as
kerler elde edilmektetedir. Bir 
taraftan bu talimler esaslı bir 
için kaatırılırken aıkerler de 
mükemmel surette imparator
luğun muhafızı biline gelmekte
dirler Ordunan talim ve terbi
yesinde Asya ve Afrikada gö
rülen tecrübelerde göz önünde 
tutulmaktadır. Mesela geçen 
ay Hampfayrda Asya kaynak
larından farki Akdenize gelen 
ve modern bir ordunun kan 
damarı mesabesinde bulunan 
petrol borularmın muhafazası 
manevraları yapılmıştır. 

----------------------Yazan: Tlıe Rt. Hon. Ledit1 Hore • Belislıa, P. C., M. P. 

Mr. Leslie Hore Belisba Britanya HükQmetl Harbiye Naz1rıdır., 
Kendileri Britanya Ordusunun asrileşrnesi hususunda azimkar 
bir plan tatbik etmektedir. Evvelce Münakalat Nazırı idi; İn· 
ıiliz şehirlerinde yayaların geçitlerini gösteren Belisha işaret .. 

leriai ilk defa o çıkarmııta. 

- Dünkü sayıdan devam - tanya ordusu milletlerin refah 
lngilterenin nahiyelerinde bü- ve saadetini korumak yolund• 

yilmUş olan bir çok insanlar, toplanmış ve birikmiş bulunma-
dDnyanın dört bir bucağma Y~· lıdır. Bu ordu, bütün- dominyon-
yılıp dokları, onların yollan u- Jarın iştirakiyle, büyük bir 
zerindeki evleri deniz kıyısın· harpte yalnız başına veyahut 
daki bir istihkamdan 6tekisine, menfaatleriyle birlikte hareket 
biribiri ardına takılmış katar· edebilecek bir surette techiz 
Jar gibi, geçip giden gemileri ve edilmiş, yetiştirilmiş olmalıdır. 
içlerindeki ticaret e,yasın!, zırh- Do"t ve düşman bfitün ordu· 
hların içindeki müteharrık mu- larla müsavatı temin etmek için 
hafızlarla bil<likte muhafa ıa 

gerek para, gerekse fen ve ve sıyanet ederler. BütUn bun-
endüstri eski İngiliz ordusiyle lar için ordu, askeri prestişin 

· kıyas kabul etmez bir <Jerecede en büyük şöhret ve kıymetinı 
yeni İngiliz ordusunun emrine 

ifade kılar. verilmiştir. Ordu yüksek dere· Ordunun, içinde haraket etti· 
cede makineleştirilmiş, mütebar· 

j'i memleketler ve sibler, müs- rik bir bale getirilmiştir. Bugün 
limanlar, Rajputlar, Catlar, Mah- fngiltere, Hindistan ve domin· 
rattalar, patanlar, Güjar!a~, 
n M h dl Af d yonların hazari tugay ve tümen orabmenler a su ar, rı ı-
ler, Garhva,lilar. kıs~ylu Nepal- teşkilatı, fevkalade bir berp 
lılar! Burma değlılari büyük kuruluşu yapmaksızın harp ıa-
Okyanos kumlari, üıtnva battı hasıoda 50 tümen göndrilebir. 
etrafındaki Nubyalıler, garbi Eğer bir harp çıkar da ıilib 
Hindistanlılar, Latinler ve arap- altma davet vuku bulursa o 
lar bakkınna esaslı bilgileri zaman bu 50 tümen, limen 100 
vardır. Afrik.aaa da Hindistan tümen olacaktır. Büyük harpte 
gibi, Yaolar, aomalililer, sudan; alaylarımızın, nasıl, iki misline 
lllar.Hausalar ve bir takım in- 'baliğ oluverdiiini hatwlarııt. 

r ~. Hakiki bir mUc•~'··- , • tidai prmall sakjnl~tiıg:{etı_,!P.y- . ·- ... ı- bır .ook.san 
Jeri vardır. Bütün bu ırklar için hiısetmiyeceğiz; fakat makint;oo 
o..du, •n\ayı,,n sabrın ve iyi le9miş bir ordo · geniıletildiği 
muamelenin bir sembolü gibidir. takdirde pahalı modern techi· 
Ordu, bütün~dünyaya emniyetin zat temin edememek tehlilCeıi 
ve adaletin mütnessili gibi ya· baş gösterebilir. Fakat bu teh-
yılmııtır. Bunlar, aynı zamanda like de birletık cephe kurmut 
ingiliz siyasetini ve en ücra ku- olan sınat erbabile mühendis· 
lübelerde yaşıyanlar için bile a- lerin devamlı çah11maları ıaye· 

Mlf ve hayatım temsil ederler. sinde bertaraf edilecektir. 
wkf bir idare memuru için Hazır olacağız Ordunun fev· 
prestij, esasen. malum bir kalade pre.stij' ve hizmet gör-

meziyettir. Ordu ise, askerliğin mek üzere bir çok kimaelerin 
bir zarureti halin'ae, huoun bü- akrnı bütün millete bu emnixe-
tUn kuvvetlerden daba ziyade ti yapmıştır. Hatta bir -takım 
kuvetli tesiri altında harekatı· silah imalat ıları iki mi li S!l· 
na devam eder. Bu sayededir ki ltşmakta, hattı bunlardan ylb!-
beş milyon kişiye~bir asker isa- lercesi ekşamları tayyare delie 
bet etmeli suretiyle bütün bir topları ve proJektCSrler arkasıftl 
İd'rparatorluğu muhafaza etmek da ak~amlarmı geçirmekte· 
kabil olur. Çünkü bizim, Hirı- dirler. 
distan da dahil olmak üzere, Dar yallarını• denizaltı gemi-
bfttiln deniz aşırı memleketlerde lerinin tuttuğu de'1iı aıırı fil-
bulunduğumuz nizamiye ordusu- kelere selamlanmış adamlarınnı 
nun miktarı 100.000 kişidir. nasıl gönderebilir siniz:? Bunun 
Yerli kuvetlerio de değerli yar- için de askerleri güzelce bir 
dımlarını hesaba katmak şartile stratejik bir taksime tabi tuta-
buna bütün bir kıymet ve ehem- rak hazırlıklar yapılmııtır. 
miyet atfetmek Jazımdır; çüokil Bundan başka a5ker taııya-
imparatorluk bütün dünya nü- cak tnyyareleıimiz de vardır. 
fusunun dörtte birini ihtiva et.. Ani bir ihriyaç zamanında tam 
mektedir. tecllızatı. bir 'tabur Mırdan Ira-

Başka ordular petrol ve ben
zin yo'kluğuncfan dolayı durak
lıyabilirler, fakat bizim ordu 
b<Syle bir vaziyete düşmez. Biz, 
ter~ddüt ve şaşkınlık devrini 
çoktan geçirmiş ve harp takdi
rinde, biiyük bir ihtiyaç vuku
unda teClariki gerekli her şeyi 
yerinde ve vaktinde hazırlamış 
bulunuyoruz, Bu hazırlığımız 
dı,ardakilerin 'ile malumudur ve 
İngiliz ordusunun prestiji har 
hangi bir macera meraklısının 
cfiretini kıracak vaziyettedir. 
Fennin ve tekniğin bütün tec· 
hizatiyle techiz edilmif ingiliz 
ordusu gibi bir ordunun töbret 
ve kudreti ise sulhu bo.r:mağa 
deiil, oou muhkem bir hale ge· 
tirmeğe yarar. 

Bütün dünyaya karşı böyle kü-
çük bir ordu ile nasıl vara· 

• ••• • ~ ... 1 '·--

.Şimdiki nizami ordunun bugün-
ko si.ti hayatta 130000 kişilik 
bir ihtiyatı · olduğu gibi, vatan
Claşların vücuda getireceği bir 
ordo da nizami orcfuyo iki mis· 
line çıltarcaktır. Böylece bir da
vet vukuunda 200,000 kişilik 
nfzamiye ordusunu talCviye için 
300,000 asl<er gelmiş alacaktır. 
Böylece deniz •fırı sömOrge ve 
dominyoQlar ha,iç olmak v~ bir 
tek gönüllü davet etmemek ,şar· 
tiyle yalnıi lngili.ılerdeo yarım 
milyon akser çı\:acaktır. 
rakatliundan başka sahille-

'Tİ e lıa7a hücumlanoa ~arşı 
ıeliir ve kasabaları müdafaa 
•e .ınlubaf ua içio daha fazla 
askere ihtiyaç vardır. 

Müdafaa ordusunun bir sene
lik talimi esoasinda bliyük kia 
f ayeti sabit olduğu gibi modern 
tecbizatıoın da hiç bir m~mle· 
ketten geri olmadığı görlilmDş
tür. 

- Yeni İngiliz ordusunun tölire · 
ti bir çok memleketlerin tasti
kı altındadır. MaUineli ordunun 
iyi yeti,tirilmiş askerleri ve tek
nisiycnleri de en ileri modern 
hareketleri yapmaba elverişli 

Helkevimiz Spor şubesinin 
tertip ettiği Kızlar ve Erkekler 
arasında yapılan Bisiklet koşu
ları dün büyük bir · kalabalık 
arasında yapıldı. 

Kızların koşusu spor alanı
mızdaki ko,u pisti üzerinde ya· 
pıldı. Koıu başından nihayetine 
kadar neşeli bir heyecan ile ta
kip edildi. 

Neticede Seyide Erd;tl 4.16.4 
dakikada birinci, Güner Heple .. 
vent 4.23.6 dakikada ikinci, 
Necla Erdal 4.57 dakikada ü
çüncü geldi. 

Türk milletinin asil eğltıncesi 
olan spor hareketleri kıılArınu· 
zında asil eğleocesi olduğunu 
görmekle sevinçliyiz. 

. Erkekler Arasında yapılan 
koşu 18 kilom~tre üzerinde ya-

pıldı. Ali Bozkurt Daha ilk 
hamlede bütün rakiplerini geri· 
de bıraktı. Ali ihsan ile Abdül
kadir ikincilik için azami kuv• 

vetleuini sarfettiler, Koşu ba
şındRn nihayetine kadar heye
canlı oldu. 

Neticede Ali Bozkurt 39 5.3 
dakikada Birinci, Ali Ihsan Öz 
gilner 41.8 dakikada ikinci, 
Abdülkadir Uysal 41.25 daki
kada üçüncü geldi. 

· Giiniln Pazar olması dolayı· 
siyle Telli Dede yolunun kala
balıklıfı evv·etki dereceye naza-
1.AD hu derecenin biraz Claha 
düşük olmasına sebep o muştur • 

Kazanan gençleri tebrik ede
riz. 

·~-

Sanat okulu kır 
koşusu 

Sanat okulunun talebeleri ara
slbda tertip edilen 1500 metre-

lik kır koşusu pazar günü ıabah 
saat 9 da yapılmıştır. 

Koşuya yedişer ki7ilik üç ta· 
kım ( l>eyaz, kırmızı, mavi isim
ler altında ) iştirak etmiştir. 
Takım tasnifinde kırmızı ta

kım 55 puvanla birinci, mavi ta
lum 84 puvanla ikinci, beyaz 
takım 92 puvanla üçüncü gel
miştir. 

Ferdi tasnifte Muammer Ar· 
tuner 5, 14.5 birinci, Kemal Ö.z
can 5.14.7 dakika ikinci, Mus

tafa Albayrak 5.18. 1 dakikada 
üçüacü gelmiştir. 
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1 RADYO] 
SALI - 1114/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

Kes. 20 Kw. 

t. A. P. 31,70 m. 9465 K~•· 
12.30 Program. 

12,35 Türk Müziği PL 

13.00 memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri, 

13.15 Müzik (Karıtık program 
PJ.) 

13.45 14 Konuşma ( Kadın 
saati - Ev bayabna aft ). 

18.30 Pıogram. 

18.35 Müzik (Dans müziği Pi.) 
19.00 Konuıma (Türkiye poı· 

tası.) 

19.15 Türk müziğ ( Faııl he
yeti.) Çalanlar: Hakkı Derman 

Eşref Kadri, Hasan Gür, Haluk 
Recai, Basri Öfler, H1tmcli Tokay 
Okuyan: Tahsin KaralCUf. 

20.00 Ajans, meteoroji llaber· 
leri, Ziraat borıaıı (fiyat) 

20.00 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Reıat Erel' 

Cevdet Kota , Kemel Niyaxi 

Seyhun. " 

Okuyanlar: Sadi Hoııea, ·Mü· 
zeyyen Senar. 

1- Tahir Puselik peı-

revi. 2 Dedenin - Tahir p~lik 

yürük semaisi - O gül endaqı. 

3 - Kazım Us - Tahir puıelik 
farkı - Görmesem gül yftzlnft. 

n.-ı ..... ı ı.."1 T .. ı.:. pu:.•lila 

şarkı - Geçti o gamlı eyyamı. 
5 - Kazım Us : Tahir puselfk 
ıareı Ben sana mecbur. 6 -
Tahir puselik saz: semaiıi. 7 -
Osman Hibe ın - dilaaf#I ıarkı 
Ksrfezkcki dalıı• auy bir bak. 

8 - Şevkı beyin ' - Hi~az farkı 
Bağlanıp zülfü bezaraa. 9 -
Osman Nibadın - Hicaz tar.in 
- Bir bakııta beni mest etti. 

10 - Türkü - Alıverdin baila
m~P!ı. . 

21 .00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma (Hukuk lımı 
Yayma kurumu) 

21. 15 Esham, tahvilat, ICom
biyo - nukut borsası (fiyat) 

21.30 Neşeli plaklar - R. 

21.30 Müzik (Senfonik plaklar 
22.00 Nüzik ( €azband - Pi.) "' 

23.00 Müzik Romaslar. ve sa
ire Pi.) 

23.45 24 Son ajaaa llaberleri 
ve yarınki program. 

Emniyet ve ayayişin korun- ka hava yolu ile nekledilmiştir. 
ması mühim bir meseledir. Çün- Bu suretle ordunun, Rende, Sar· 
kli Hindistandan mada Şang- da, iki ateş arasında Şaiıgllay 
hay da ve Filistinde buna bü- da, gö terdiği fevkalida sabır 
yük bir gayret sarfolunmakta.. ve metanetle Filistinde, Mala-

bir bal almışlardır. 

·~·· 

Ulusal Ekonomi 
kurumu kongrasi 

Pazar günü maç 
yapılamadı 

Bu pazar günü Karapınarla 
Söke ve SümersporJa Çine ara
sında oynanması lazım gelen 
futbol maçları Karapınar ve 
Çinenin gelmemesi yüzünden 
yapılamamıştır. 

Halk evi 
Başkanlığından 

dır. bar, Kıbrıs, Irak ve Habeiistan 
Silahlanma humması İçinde ha valisinde ve Burmada kazan · 

kıvranan bugünkü mustarip dün- mış olduğu şöhrete yeni bir 
yada ne zaman bütün impara- prestij ilave etmektedir. 
torluğuo ansızın bir müdafaa Bütün bu tecrübeler, bir or-
mecburiyetinda kalllcağını kim- ordunua kendi kifayet ve kabi-
ıe bilmediŞinden, Birlefik Bri· liyeti emin olmasını sağladığı 

toplanıyor 
1 Ulusal Ekonomi ve arttırma 

ı ICUt umu senelik kongresi bugün 
saat 20,10 da Halkevinde vali ve 

1 
p~rtimiz ' başkanının batkanh· 

• • ğıo~a topl4nacaktır. 

Bu iki takımın sahada niçin 
ispatı vücut etmedikleri anlaşı
lamamıştır. Söke ve Sümerspor 
takımları seremoni yapmışlar 
ve hükmen galip sayılmışlardır • 

Halkevimizde açılmıı olan 
kursta nakış ve dikiş derslerine 
baılanmıştır. Kurs, istekli ba

yanlarımıza açıktır. Talebe kay
dına her gün devam edilmek
tedir. 

Kaydını istiyeoler Halkevi 

bilro9una müracaat etm~liclirler. ' 

r 
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BİSMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazanı Jamesi Vgclif/e Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 

-6-
Ne arkadaşlarından ve nede l 

bocalanndan korkardı. Göttin· 
gende, vaktini, ağrenmekten 
ziyade ıoıyete hayatına veriyor• 
du. ikinci tatilde Hanoverlilerin 
araıına kanıta ve derhal içici· 
ilk ve dllellodaki kudretiyle te· 
mayllz etti. Tesbit olunduğuna 
göre, yaptığı 26 dilellodan tek 
bir yara a1mıı ve bu yara da 
haımının meçinin kırılmasından 
ileri gelmifti. Çılgınca hareket· 
ler yapar ve bu yönden üniver• 
ıite idaresinden ıık ıık ceza 
alırdı. 

Bir çok Almanlar için, üni· 
venite devresi hayatlarının bir 
diSnüm noktasını tetkil etmittir. 
Fakat Biımarck için bu böyle 
olmamııhr. Medeni bayahn her 
çerçevesi içinde yetiştirilmit 
olan kimıelere Oniverıitede ge· 
çirdikleri giinler bir mektep 
diliplini ile bir dairenin ağır ve 
sıkıcı hizmeti arasında bir hür· 
riyet nefeai demektir. Bismarck 
gibi klylerin hakiki hürriyetine 
abpııı olan bir kimse için lbu 
hayat ancak geçici bir devre 
olabilirdi. Filhakika göreceğiz 

ld onu bir dairenin ezid hiz· 
metlerine bağlamak asla müm
kDn olmamııtır, Biımarck :nni· 
ve11ite hayatında, devam ede· 
bilen dostluklar bile tesis et· 
memişti. Arkadatlan daha zi· 
yade genç Hanoverlilerdendi. 
Glttingende okuyan bir kaç 
Pruıyah doıtu da vardı. İngi· 
lizceye vukufu ıayeıinde Göt· 
tiageni aevilen bir 6niversite 
h_.ine etiren lzgiliz ve Anie· 
rilrahlardan da dostlar edinmiş· 
ti. Üniversitede edindiği dost
tan içindt>, gençlik günlerinin 
samimiyetini devam ettirdiği 
tek dostu Motley idi. 

Bismarkın çalııkanlığı hakkın 
da itittlklerimiz pek azdır. Ze
kası veya karekteri hiç bir pro
fes6rde esaslı bir iz bırakma
mlftır. Esasen birinci sınıftan 
sonra derslere hemen hemen 
biç devam etmediği için buna 

imkin da yoktu. O bir talebe 
dejil müthiş bir. tetebbu Adamı 
idi. Hafızası çok kuvvetli ve 

intikal aürati fazla idi. Kendisi· 
ne alika veren şeyleri okur, 
onu hazmeder, anlar ve aklın· 

da tutardı. Üniversiteyi bitirdi
ği zaman hakikaten bir çok 
şeyler biliyordu fakat bildikleri 
karma karışıktı. Müteaddit li
sanlar elde etmiş, hukuk, ede· 
biyat ve tarih ve edebiyat &ze
rinde geniı malumata sahip 
bulunuyordu. O zamanlar hakim 
bulunan hegel felsefesine kapıl
mamışb, Zamanının en değerli 
adamlarından onu ayırt eden 
zekllının tazelik ve enerjisini 
bunu hamletmeliyiz. 

Biımarckın bilgiıi bir talebe
den ziyade bir hayat adamı 
bilgiıi idi. Bu ıuretle her ıeyi 
kavnyabilmiı, ve ilerde muhtaç 
oldup blltün bilgileri elde et· 
mitti. Ei:i çok sevdij'l mevıu 

tarih okumakla beraber, diğer 

bir takım devlet adamları asla 
yazmaya teşebbnı etmemişti. 

Tarihi bilgisi bir tariliçi kadar 
derin değilse de ileride bir par· 
lemento münakaşacm sıfatiyle 
hadiselerin ehemmiyetleri nze· 
rinde, hayatlarım tarihi araı· 
tırmalara vakfetmiş olan bir 
çok büyük alimlerden daha 
doğru bir bilgiye sahip olduiu· 
nu ve iltizam ettiği siyaseti 
izah ve lcahut ettirmek için 
emsal bulmakta asla güçltık 
çekmediğini göreceğiz. 
Bıımarck tabii ilimleri sev · 

mezdi. Esasen bu devirde bu 
ilimler mutad tahıil şubeleri 
arasında sayılmazlardı. Felsefe
yi i~e bir talebeden ziyade olguq 
bir adam gibi takip ederdi. O· 
nun Kant.ı Fichte, veya Hegel· 
den ziyade Spinizaya bağlı bu· 
lunduğuııu görünce biç de hay
rete düımiyoruz. Çünki Bismarck 
aklın tahlilinden ziyade inanma 
prenıipleri ve · hayatta takip 
edilmesi lizım gelen hareket 
tarzına ehemmiyet veriyordu. 

Bismarckın üniversite bayatı 
siyasi prensipleri üzerinde bir 
iz bırakmışa benzemiyor. O yıl· 
larda, Oniversiteler uzun m\ld· 
det her çeıit tahrikata sahne 
olmuşlardı. 1830 ihtililini takip 
eden bilyük çöküntü devreıi, 
Bismarckın mensup olduğu aris 
tokrat z6mreyi korkutan ve 
üniversite talebeleri arasında 
milli cereyanların propaganda 
eClildiği devre idi. 
Biımarck 1833 eylülftnde 

Göttingenden ayrıldı. Ertesi 
yılın mayısmda Bertin üoiveni· 

tesine kaydolundu. Ve tahsilini 
orada bitirdi. Göttingenden ay· 
rildıktan sonra geçirdiği bir 
son bahar ve kıı devresinde ne 
yaptığını bilmiyoruz. Ancak 
Göttingende, Berline gitmek 
için müsaade istediği zaman 
kendisine, mabkiim olup da he· 
nüz yatmadığı ve üniversiteye 
borçlu olduğu hapis cezalarını 
bitirdiği takdirde izin verilebi · 
leceği söylenmişti. 

Berlinde Motley ile müşterek 
bir oda tuttular. ve Biımarck 

1835 orada hukuk dokt9rasİoı 
verdi ve derhal bir işe girdi. 

Evvelce gördüğümüz gibi, 
küçük yaşından beri diplomatik 

hizmetlere namzetti. Akrabaları 
yüksek mevkilerde bulunuyor· 

lardı. Amcazadesi olı:tD kont 
Bismarck Bohlen sarayın göz-

delerinaenCli. Sivil ve askeri 
hizmetlerde en mühim mevki
lerde bunlar ya akrabası ve 

yahutta doıtları idi. Büylik fıt · 
ri kabiliyetleri ve bu geniş iç· 
timai imkinlarla parlak bir iı · 
tikbale bakabilirdi. ilk memuri· 
yet hayatı kısa milddetlerle 
miltenevvi sahalarda çalışmakla 
geçti. Evveli Berlin mallkeme
lerinde bir vazife aldı. 

Köylü 
Yola ıerilm.it yatıyor, Etrafı 

çeviren ağaçlar baharın sundu· 
tu hayatı içiyorlar. herden be· 
liren toz dalgası meçhul hayal· 
lerle bana doğru yaklaıtı. Da
ha karııdan sezdim bunlar ta• 
biahn ezeli pehlivanları, güçle· 
riyle hayatın zorluklarına gale· 
be r çalan köylülerdi. Hayaller 
fÖyle tecessüm etti : Önde bir 
at etrafı otlarla yllklO, salına
rak bir çocuk taııyor Ozerinde. 
Arkada bir erkek esmer gölgeli 
yOıtınde mücadelenin muzaffer 
lemaıı parlamakta. Akşamın 

sertleıen r&zğirına karfl bağrı· 
nı tunç kapak gibi açmış. Birde 
tabiatı çıplak ayaklarJyle ezen 
kadın .. 

İfte bu kervan harikalı çığır
lar açan bir kavmin 1embolü .. 
İşte bu kervan tarihleri baziçe 
yapan bir millttin evlatları. O 
çocuğun atının 6zerind~ki dik 
başı, o erkeğin yerin bağrını de
lerce adım abıı ve o kadın dün 
ya var oldu olah öğle hllr 
yaşıyorlar. . 

Ezeli, meçhuleler alemine al
tın taç giydiren ebedi, d'inyayı 
mezarına yahracak olan kav· 
min kanı vardır onlar da.. Or
ta aıyanın znmrüdi ovalarınCla 
atanı şahlandırıp Çin ıedleri,ni 
aıan Türk biç bir zamaa çılgın 
ihtiraılann zavallı Donkişotu 
olmadı. O en güçlll esişlerinde 
bile bir gayenin tahakkuku için 
koştu. Onun muhayyel tanrısı 
iki kelimede mllndemiçti bak 
ve hakikat. Attili Avrupayı 
çiğnediği an mazlumlara hayat 
götürüyordu. Fatih olup asırla
rın meskenetini taııyan Bizauı, 
nı yokederken dOnyanın seyrine 
yeni bir yol veriyordu. Tilrk 
bileği kılıcını kınından hak içia 
çekmiş hakikat için sallamııtır. 
lıte bunu bDtOn aydanhii 1te 
bilen tarih onun için Türk elin
de ebemmiyetlİz bir ilet olu
yordu. Tarih Türkten doğdu 
yine Tllrkten kuvvet alıyor.-

Şimdi tarlasından tevazu Ue 
dönen o yiizlere dil< katle bakan
lar hamaset çizgilerini g6rebl· 
lirler. O bu gün asırlarca gir· 
dibatlaıtıktan sonra sakinleşti. 
Elinde medediyet güneşleri, 

koynunda sulh ve sükün peri
leri taııyor. Dünyanın ihtirasın 
pençesinde zavallılaşbğı şu giln· 
lerde sükunet ve temkin onun 
en büyük tiarı oluyor. 

Ey esalet ve insanlığın taci· 
darı, ey Türk evladı her zaman 
ve her yolda olduğu gibi bu 
yönden de cihan senden ilham j 
alsın. fskender : EGE ı 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bBlgesinde bineğe 
elveritli hayvanı olan ve satma
ğa istekli bulunanlann Niaan 939 
sonuna kadar 'yalnız Cuma ve 
Cumartesi günleri saat 9 • 12 
araıında Alay Satın alma ko
misyonuna mOracaat etmeleri 
ilia olunur. 

Milli Şefi Dinlerken 
Milli Şefi dinlerken oparlorlar önünde, 
Gençlik en uzaklarda da bir tek g8nill oldu. 
Bir kahramanın bir yilce ders verdiği günde, 
Her kalbe sıcak bir güneşin tulesi doldu. 

Gençler ! Sizi takdir ile yad etti büyük şef, 
Artık daha hummah çalışmak bize borçtur. 
Türk yurJunll yilksekleri videtti Büyük Şef, 
Her cümlesi yıldız dolu bir ufka ur-ıçtur. 

~ . ...-. ........................ . 
Atatürkten 
Vecizeler 

Milletimizio hedefi, milletimi· 
zln mefkuresi bütün cihanda tam 
manAıiyle medeni bir heyeti 
içtimaiye olmaktır. 

§ - Benim için bir taraflık 
vardır; bir tarafım, o da cum
huriyet taraftarlığı. fikri, içti
mai inkillp taraftarlığı, 

§ - Varlığımızı, iıtiklilimizi 
kurtaran bütün efal ve harekat 
milletin müıterek fikriain, ar· 
zaıunun, azminin yüksek tecel· 
liyatmdan başka bir ıey de
ğildir. 

§ - Türk milletinin istikba· 
li, bugftnkft evlitlarıoın isabet 
nazarı ve yorulmak istidadında 
olmıyan çalışmak azmile büyllk 
ve parlak olacaktır. -·-· Güzel sözler 

Hakikatin ba,ka biri tarafın · 
dan bulunabileceğini zan etme! 
Ve her ıeyden ziyade bundan 
utan.. Andre GiCle 

Hayat, hatıralardan kısadır. 
Anatol Franse 

Ey seher kuıu t Afkı perva

neden 6ğren. Zira, o yanm111n 

canı çı\{b. Fakat avazı geri 
d4nmedi.. Sadi 

M41sut gftoler, anilmtlzde olan-
landı. Marcel Prevat 

Neye yaraı;nlıŞ? 
Bliyük ,.şnne açtı ağzım, yum · 

du gözünü .. Beceriksiz torununu 
başlıyor : 

- Bugünlin kızlan olacaksı· 
nız, eliniıden bir it gelmiyor. 

İğnenin bile ne işe yaradığını 
bilmezsiniz ... 

Küçiik bayan büyük bir cid
diyetle cevap verdi : 

- Bilmez olurmuyuz anne an

ne dedi, gramofon çatmağa ya· 
rar değil mi ? 

- •• 1 
,. ••• +...tw* •• ~ • + •• "'-* _._ 

Halit Fahri Ozansoy 

Fıkralar : 

Ehliyet 
Zengin, Şoföre sordu : 
- Bundan evvel kimin ya

nında idin? 
- Bay Cevdet G tinerin .. 
- Kendisinden bir ehliyet· 

name getirebilir misin ? 
- Getiririm amma, bir ay 

sonra .. 
- Neden? 
- Geçenlerde otomobili de-

virmiştim . O gündenberi hasta-
, hanede ~yatıyor da .. 

Ne yaparmış? 
- Evde karınla ba$başa kal

dığın zaman canın sıkılmaz mı? 
- Sıkılır. 
- Ne yaparsınız ? 

Kavga ederiz. 

Birebir 
- Yahu haber aldım, enfiye• 

yi terk elmişsin. ihtimal vere· 
medim. 

- Cidden terk ettim. 
- Hayret, senin gibi bir tir· 

yaki ... Nasıl muvaffak oldun. 
ı - Gayet kolay.. Enfiye ku· 
1 tusunun üzerine bizim kayınval· 

1 
denin resmini yapıştırdım, on
dan sonra bir daha elim kutu· 

1 

j y• y;·k~n akraba 
f 

l 
ı 

1 

Bayan kaşlarını çatarak, açh 
ağzını yumdu gözünü hizmetçi-
ye çıkışıyordu: 

- Biraz evvel bahçe kapı11· 
nın &alinde bir erkekle konuşu· 
yordun. Kimdi o.? 

- Ağaberıimdi.. 
- Y:!: A~ı nt:dir ağabeynin? 
- Sormağa vakit b rakmadı· 

niz ki. 

Arada ezilmiş 
Tayyare piyangosu çekildiği 

gün radyoda numaraları dinle• 

1 dikten sonra bir i arkadaşma 
ı sordu: 
1 - Yahu ne dersin, bizim bi · 

f 
le tin bir altına ve üstüne vur· 
du dedi bizimkine bir şeycikler 
yok. 

Arkadaşı cevap verdi: 
ı - Gayet tabii.. Bir altına 
j bir üstüne vuruııca senin numa· 

ra ara yerde ezildi gitti .. 

MİLLETİME 
Y alçm yollar kısaldı, hedefin zaptı yakın, 
İlerleyin! ... sel gibi gürleyin akın akın .. 
~aranlığı yırtarak güneş gibi parlayın, 
Yolumuzda inleyen gilnü tutup bağlayın ! .. 

Bir inan, bir gönül, bir kudret, bir isteyiş. 
Şaşmayan dava olsun çağlayan kalbimizde. 
Tarihte masallaştı, artık dünkü inleyiş, 
Bu giln yeni hayat var, kudret var hepimizde .. 

Öğretmen: Sadettin Çağlarca . 
...,...,....,~"'fY'\#Y'T"V+~VV~ 
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ı Pazartesi 2 - 3 

ı il 3-4 
41 Salı 4-5 

Çarşamba 2 - 3 

" 3 - 4 

Perşembe 4 - 5 

ı " 5 - 6 

• Cuma 4 - 5 

Cumartesi 2-3 
3 - 4 

Doktor Fabrettin SilgOr 
(Çocuk hastalıkları mütahaasııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hutalıkları mutahuıııı) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz haatahkları mutaha11111) 

Doktor Mulııin 
(iç hastalıkları mutahaaaııı) 

Doktor ŞeYket Kırbaş 
<intani baatalıklar mutabanı11) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadın hastalıkları mutaha1111ı) 

Doktol Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Gözaydın s ti .... ~ 

Gazete Kitap Evi 
Görnlen lüzum üzerine 112/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. t fstanbul - Ankara - fzmirde münteıir biltün kitap, mecmua 1 ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

i 
kitap, mecmua ve gazete nüsbalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 -. .......................... . 
• • • • • • • • • 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avullat 
B. ihsanın evine nakletmiştir • 

hastalannı her gtln saat yediden .-kize kadar Ye 
öiledcn ıonr saat tiçten albya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her tilrln tahlilltı icra 
eder. Veremlilerde fennin en IOD tedavisi olan Pinomo-
toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Karapınar nabiyesioin Kızıl· 
caköyü alagöz mevkiinde far ... 
kan balcı Hasan vereıelcri gar
ben mısırlı Mehmed mıırık ce· 
nuben keza meıırlı Mebmed 
mızrık timalen arapoğlu Meh
med vereseleri zeytinliii ile 
çevrili 5 dönüm miktarındaki 
babçeıi hacı kara Ali oilu Meb 
medin Kızılca - köyden yetim 
mehmedten 50 ıene_ evvel hari· 
cen ıatın almak ıuretile tasar
rufuna geçtiğini ve kendisinin 
vefatile bu yer vereselerden 
Fatma atkıya kaldığı ve bunun 
namına köy kurulundan ıetiri
len ilmühabarle tescili iıtea
nıektedir. Bu yerle alakalı olan 
varıa köyde ve gazete ile ilin 
tarihinden 11 gün onra müddet. 
le mahalline memur g&ndarile
cektir. 

itirazı olanlar vana 1erindC!I 
buluuacak memura ve yahutta 
idaremize 1225 ziş numaraıiyle 
mtlracaatları ilin olunr. 

1264 

Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden: 
Aydın orta maballeıinde 530 

ada 6 parsel ve 33 pafta No. lı 
135 metre murabbaı, hanaylı 
oğlu vakfından arsanın satılacak 
mülkiyetine ikinci artırmada dahi 
talip çıkmadığından 4/4/939 dan 
itibaren pazarlıkla ıablmaaına 
karar verilmiıtir muhammen be-

deli 101 lira 25 kuruıtur talib
lerin % 7 buçuk muvakkat te-
minatlarıle Aydın vakıflar ida-
reıine muracaatları. 4/4/939 

6 8 10 13 1257 

r- Abone ,eraiti ·--ı 
1 Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
1 Alb ayhtı 3 liradır. 
1 idare yeri: Aydı1tda C. H. 
J P. BuımeYI. 

1 raıeteye alt yaıılat için 
f yaıı itleri mildtlrltlttlne, ll'n· 
l lar için idare milcUlrlütflne 
j 'Dilracaat edilmelidir. f .................... -...................... ..... 
lmtlyaa •"hlbt Ye Umumt N .. rtyat 

MCldilrQ ı E.tem Mendre• 
Batıldatt 1•t 

CHP ı .. ıae.t 

AYDIN SAY1 ı 50l 

iiiiill'iiiiftiiiiilMi .. ,.aıl':~ .... :.;~·:ı.~·=·=·~ı&S~·::l&ı:·s.ta~~.:ı:·:·:·::ırJ 

Her çefit tuhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alitı muıi
kiye, hurdavat, pipo ve ııhbi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik llmbaları envai 
çe,it traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde ıatılmaktadır. 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 
şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

,,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 
DEMİRYOLU CADDESi 3212 AYDIN 
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BASIMEVI 
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Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı bütçeleri 
hazırladığını sayın müşterile
rine arzeyler . . . 

.. 


