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İngiltere hükmeti 

Mezun deniz müretteba
hnı geriye çağırdı -

Londra 11 - Deyi telgraf ga
zetesi yazıyor: 

48 saat içinde ltalyanın Lon· 
dra maılihatgüzarının Baıvekil 
Çemberlayne taktim ettiği bir
çok evrak arasında Musoliainin 
bir mesajı da bulunmaktadtr. 

İngiliz btikümeti Malta ve Ce
belüttarılnn emniyetinin temini 
için ihtiyatı tedbirler almııtır. 

Harp gemileri mürettebatının 
mezun olanlari geri çağırmıştır. 

Malta - ıicilya ar11ıındaki hava 
poıtaları durdurulmuştur. 

Fransa ve lngilterenin Akde
niz filoları takviye edilmiı ve 
harekete geçirilmiftir. Akdeniz 
filosu, Korfo adaıını İf ial et
memekle beraber filonun Ada
IUD yalanında olduj'u tahmin 
edılmektedir. •••• 
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P AZARTESIDEN- BAŞKA HER O 
. G N ÇIKAR SiY ASI HALK GAZETESi 

BaşvekiJimizin son nutku 
D~hi1de huzur v~ sükôn ,içind~yiz 

Harıçte de büyük küçük b"t•• d 1 1 . 
.. , u un ev et erle aynı samimi 

munasebetleri idame edeceğiz 
A~~ara, (A.A) - Büyük M. ı ikifer vekalete 1 -

M•clısı bu i'ÜDkil toplantu d ~ ayrı mıı olması- bakımdan . 1 • .. .. • . 
M cf . ın a ~ı~. 1 ış eıın yurumesını 

e ıaıa sürekli alkııları arasın- Seneler geçtik..-e v ·ı 1 , daha kolay bir hale konuldu-
;da kilrsiye gelen Baıvekı"l Dr. . .,. azı e erı ar- aua V '." ı 

tan bu ıki vekaletin 2-d&kle . e u ve . eıc. aletlerın dana 
Refik saydam, yeni kabinenin amme hizmetlerine ,.,,. rı yakınC:lan 1tlerıni takip ve 
programını •- • d k" k k nazaran bir kont ı d b'l ld . -rai'l • ı nut iyle ta sime tebf· tutulmaa ·&ti . o e e ı ece erini ümit 
ızah etmiıtir: ·hilOlanayor. ı ı yacı ediyoruz. Vekaletlerin iı pro-

" Aziz arkadaılarıml Bil Hretle fimdiye katfar in a ~r~~ınd~ bir deiifiklilt yoktur. 
Büyük MiJJet Mecliainin J11ti- nakliyat Ye muhabere i le .1 • .. . a. ınenın programınela olduj'u 

hab.ının yenilenmesi dolavııiy' le l'iren Nana •eklletf 1n' ı:ını gsbı vekAletlerin İf proaramla 
k b ~. .... ya ız uı- nada d h . • 

a ınanin istilasını Reisi Cum- ' ıaaua IDefgul bir Yel:AI t lı il a cum ~rayet devrinin 
huramuza takdim etmiıtim. Ka- getirilmiıtir. M&nakale eve-.:~ muvaffak prensiplerinden biri 
bul ve yeni kabinenin teıkilini ha~reye aid olan hizmetlerle ol1tn denk bütçe esasına daya. 
tekrar bana tevdi buyurdular. iktı~d ~ek~etiae batlı deniz narak hazırlanan 939 ve 940 

......... 
ltalyan kıtaab 

Görüceyi de işgal etti 
Ankara 11 - Jtalyan kıtaab 

~leden ıonra G6riceye girmiı-

Bu gün kabineyi yOkaek huzu- ;aklıy\ lf::n alınarak mDnaka- mali •ene l?Otçe9i huzurunuza 
ranaza i'etiriyorum. o~~nd: ~ re Yekileti i)Jdu takdim e4i!mif bulunmaktadır. ' 

Bu kabine de timdiye kadar Ke t• Müzakerai esauında gerek t•b 
ld • • za ıcaret ve ıan~yi -.ıeri· ICD J'erelt kendiler· 1 -

o U&"U -gibi mensup oldujlqnaz Dl gSren fktiayt vekildi yalnız la iftihar d d • ıy e çal~mak-
Cumburiyet Halk Partisinin prog- laaayi Ye maadin lffyle lD · ı k uy Ul'UJDuz vekıl ar-
ramıaı tahakkuk e.ttirmek jçin olmak &zere bll'akıl q~u ~larımın •ize vereceğimiz 
çaJlfacak. Kabiaıeni · İf a;aıa:n ticarete aid vazi&J~ mı;i:t'! izah~t b~au g6sterecektir, ka-

lr• , ., ... ~ ~•::'l.·ı- ı • -· . .. naatindeyım Y alnır .1 h'I" 
ffalıa .. ·-ve lktıaad vekilet erı vekueı ene • idin ye • te: ık • ... sonu •3 ııacllSa'yıaaa• _• ' •• ~'·. Kra~ Zogo ve maiyeti l'e-

...... 1 ••ıaana ---=-:.1.rılir. 

ltalya yeniden iki yüZ bin 
asker silih altına aldı 

Avrupa -~idiseleri 
ve Amerika 

Nisan 1939 

Sa11aı : 100 Para 

I Belediye reisimiz 

/Kozdibi kah::-nde halk
la bir konuşma yapb .. ....,.._ 

Belediye reisimiz B... Etem 
Mendr~s dün alıpm Kozdibi 
k~hv~sıode topla"lan kalabalık 
bır dınleyici huzurunda beledi e 
ve belediye ile halkın milna!
betleri mevzuunda lkıymetJi bir 
konuıma yapmış ve ayrıca aon 
~ünlerin beynelmilel aiyaıi va
zı yetleri hakkında da izahat 
vermiıtir. 

. BeJ~~ye reisimizin koDUfma11 
dınleyıcıler üzerinde biıytlk bir 
alaka uyandırmlfbr. 

Ulusal 
Ekonomi artırma kon

gresi toplandı 
Ulu•al ekonomi artırma kon

gresi dün alqam Halkerinde 
~urum baıkanı Hulaai Alcsudo
ganın batkanlıfında toplanmıı, 
konvede ilbay ve Partimiz 
~aıkanile Belediye reisi t'e da
ıre reisleri ve aAzalar bululllllu -
lardır. 1 

yeti ripöru \ej~Klthr ve itUfakla 
ka~l edilerek ~ski idare he
yetı tekrar Ve nıaancıa n .. L..-;& .. 

toplanacak konı-.ereye Mylava• 
mız Adnan Mendru s4:ç~ 
lerdir. 

Umumi koni'reye arzedilecek 
dileklerde tesbit olunarak koa· 

İtalya; Yunanistanın garanti paktına 
girmesini kendine husumet 

talakki edecek 

B. R uzvelt ~ir harp ihtimalinden hah- ' .-gr~e--ye;;;;a:n;i;l;;ih--·--ye;;;;;t ;;l;;;veı;ı;;riiiiİlii1m ... i1i;;;&tir~~ 

setmiştir Amerika hükiimeti İngiliz ve fialkevi 
Fransız harekatına müzalieret edecek Başkanlığından 

Ankara 11 - Royter ajansının altına aldığı efradın · yekunu Vapgton 11 - B. Raz•elt 
Romaclan verdiii habere g6re 950 bin kiıiye baliğ olmaktadır. Vqinl'tona Cllnmezden ve 

· ltalya blkflmeti ekserisi 1912 Roma aiyaıi mahfillerinde aon bahardan enel bir ·harp 
aınıftan olmak llzere bir kaç Yugoslavya ve Yunaniıtanın vakua thtimalini ı6ylemit ve 
11nıfa menıup efradı ıilib altı- bidiıelere karıı göaterdUderi bu alzleriyle efkan umamiyede-
na allDJfbr. Ba efrad Arnavud· ıoiuk kanlılık tebarz ettirilmelt- ki bedbiDliğe ye aıabiyete ter-
luja gönderilen kuvetluin ye- te ve bu hiikCimetlerin i'aranti cüman olmuttar· 
rine ikame edilecektir. Silih paktına iştirakinin italyaya kar- B. Ruzvelt ve hariciye nazın 
albna çatralan efradın adedi ıı haıımane bir hareket telikki Hul ile ve hariciye erkinı; 
200 bin tahmin ediliyor. edilmekte olduğu bildirilmekte- totaliter devlerle bunlara kartı 

Şimdiye kadar İtalyanın aillb dir. a . a. demokrat milletler grubunun 
:=-. kaU bir ihtilifa doiru i'eçmek· 

İngiltereparlamen-ı1 Kızılay kurumunun te olduğu kanaatindedirler. 
Amerika htikUoıeti İngiliz ve 

tOSU toplanıyor yeni idare heyeti Franaız hareketlerine mizahe· 
rete karar vermiftir. 

Londra 11 - lnailiz Parll- Geçen hafta yıllık konıreaini 8. Ruzvelt v qinl'tona döner 
mentoıuoun Perıenbe pnü iç- yapan Aydın Kwlay kurumu 
timaa davet edildiği reemen k . lk" danmeı: beyaz Araya gelerek 
b"ld" kt d" P 1.. •nto Çe mer ez heyetı evve ı giln ce- hariciye nazırı Hol ile beynel-ı ırme e ır. aram.. , m- . . 1 
berlayn ve Halifakıın beyana- mıyet merkeıınde top ana.,ak milel vaziyet hakkındy görllı-. 
tını dinledikten sonra dağıla- baıkanlığa yine Dr ,Nafiz Y azi'&D mlltUlr. Hariciye nazın, va-
cakbr · aabaıkanlıia operatör Nuri Er- liı•!ll!ll!!!!ll!!!!!!!~•iı!iilMıı!!!!!!!~lll!İ!!!!!!!i!ı~~' ~, 9'., 

Parllmentoda lıllkCimetin be- k b bec'I.. ş krll s K k b hkJ yanatı, Yunanlıtanın tamami- an, mu a .. ae 1 ge 6 ay, 0 mUŞ 8 ar 
yeti mlllkiyeliain haleldar edil- vemedarlıi'a Şevket Le.ent ve 
meıine katiyen mllaaade idil- sekreterliğe de Humeyra Çiftçi müsadere edildi 
1Diyeceji mekezindedir. ıeçilmiılerdir. 

Rom an ya Kurum iılerinde ötenberi mu-
Kralı Dobricaya gitti vaffakiyetli çalıfmalan prlllea 
Btıkre,, 11 - Kral Karol pa- heyetin tekrar aeçilmeainden 

tar akfamı Bnkreıttn hareketle duyduğumz memnuniyeti verimli 
Dobricaya fitmiıtlr. a. ı. bqarılar dilejimizle kaydederiz, 
1 

Belediye zabıta11 Ye ııhbat 
memurlan dün pazarda 1atalan 
balıkları muayene ederek bayat 
ve kokmaya ytlz tutmq babkluı 
mtlıadere etaıiılerclir. Kolcmuı 
balıklar imha edilmiıtir. 

ziyetle yakından alikadar oldu· 
ğunu ve Arnavutluia yapılan 
taarruza liarıı yapıla"Cak pfOtea
toya muhalif olmadıtını aöyle
miıtir. 

Amerikan hOkiırieti Ttran el
çiltni feri çağıracaktır. · 

Halkevimizde açılınıı olu 
kursta na~ ve clikiı deraleriDe 
baflalUJUf tır. Kura, istekli ba• 
Y,anlarımıza açıktır. Talebe ka1-
dıaa her l'ilD devam edilmek• 
tedir. 

Kaydını istiyenler ffalkeYi 
bilrasuna müracaat etmelidirler. 

İngiltere kabinesi . Korfoy8 karşı 
alınacak tedbirleri m\lzakere etti 

Londra 11 - Dün kil "a~ine 
toplantısında l>ütnn nazırlar ha
ztr bulunmuttur. • 

İngiliz nazarlan Arna.Yutluk 
harekltının beynelmilel Taziyet· 
te Jıuıl ettiii hukaku tesiriyle 
Dojıı Akdenizdeki iatarajik va· 
ziyeü tetkik etmiıtir. 

Nazırlar mediai v•ziyet dola
yısiyle Romanya Bulgaristaa 
ve Yunaniıtana yapılacak yar
dımları ve bilhassa korfo
ya kartı alınacak tedbir· 
leri müzakere etmişlerclır. · 

Atmadan gelen aon haberler 
en ziyade telif ve .. heyecan -ve· 
rici mahiyettedir. 

Londra 11 - Hilk6met mah
fillerinden alınan haberlere i6re:J 

Nazırlar meclisinin bu sabah· j 
ki içtimaında lnıiliz teminatının i 

derhal Tilrkiye ve YunaDİltua 
tetmil edilip edilmiyeceii bak• 
kında bir karar verilmlttir. Ba 
karar Polonya ile imza edilen Ye 
Romanya için derpif edilen ild 
taraİh anlaımanm aynadır. Tir· 
kiye ve Yunanistan ile ola• 
anlafmaların ıimdillk gizli· tutu
lacağı bildirilmek'tedir. 

Londra 11 - lnptereabı 
Türkiye, Balgarimn Te Rom•D· 
Y• ile mibakereleri 6nDiıl4.lcleJd 
günler zarfma pek hararetli 
olacaia anlqılmaktacbr. 

Bu milzakereler, bilhaısa : 
1 - Balkan antanb tarafm. 

dan BulgRrlstanın Dobrlçedefd 
miltalebatının tetkiki. 
2 - Harp baliade Franaıı, 

lngiliz harp ıemilerlnln bot•a
lardan aerbeıt ıevmealaia t~ 
mini, 



A.YDIN 

mTORK -JNGILIZ IKT·ISAD1 
MÜNASEBETLERi 

Türkiye ile İngiltere arasın· 
daki mali münasebetler, on 

dokuzuncu aırın ortalarında 
osmanlı imperatorluğu istikraz
ları zamanında başlar. İngiliz 
ıermayedatları evveli, bu de
virde baılayan deYlet istikrazla • 
rına iştirak etmek ve sonra da 
1856 da huıuıi mahiyette os• 
manlı bankasını kurup 1863 de 
de Fransız sermayedarları ile 
müştereken, bunu imtiyazla 
u Bank osmaniyi şahane ,, ye 
tahvil etmek suretiyle memle· 
ketimizle alikalarını artırdılar. 

Da mali faaliyetleri demiryolu 
ve bazı ticari ve yarı ıın " l tir
ketler takip etti. 

Cumhuriyet devrine kadar 
devam eden bu devrede bir 
tarafta sınai lnkilibın doğurdu
ğu yüksek itibsal kabiliyetiyle 

Yazan : H. A. KUYUCAK 

Son on beş senelik Türk-İngiliz ticareti 
( 1,000 Türk lirası ~larak ) 

İngiltereden İogilrereye 
Seneler ithalat % ihracat 
1923 34,278 17,3 15,757 
1924 25,063 17,7 23,282 
1925 37,837 15,6 17,202 
1926 33 049 14,1 21,309 
1927 2s:151 13,6 16,839 
1928 27100 112,3 17,562 
1929 31:356 12,2 14,949 
1930 16,537 11,2 13,521 
1931 14 361 11,3 10,850 
1932 10:640 12,3 9,965 
1933 10 068 13,5 8,594 
1934 8:s10 9,2 5,212 
1935 8 682 9,1 5,193 
1936 6' 103 6,5 6,356 
1937 7129 6,2 9,769 
1938 16:211 11,78 4,620 

(11 aylık) 

18,6 
14,6 
8,9 

11,4 
10,6 
10,2 
9,6 
8,9 
2,5 
9,8 
8.9 
5,7 
5,4 
5,3 

oı 
ıO 

7,-
3,66 

Frank 
~ 9,306 
- 10,996 
- 20,635 
- 11,740 
- 11,918 
- 9,909 
- 16,407 

3,014 
3,511 

673 
1,474 
3,298 
3,489 

+ 253 
+ 2,640 
- 11,591 

artan Sermaye
lerine karlı plas · k 1 ·ı· t" t" mümkün olmUJtur. . FillaalUka Filhakika Tür • ngı ıı ~~are ..! k b 

man bulmağa çalıtan ingiliz ser- 1935 e kat:lar 1926-28 seneleri- memleketimizda kvrulaca il· 
- mayedarları, diğer tarafla da ne nisbeten % 71 azaldığı hal- yllk demir ve çelik fab~ikaıı 

harp masraflarını veya bütçe de Türkiyenin umumi ticareti bakkın~a H. A. Braısert fırma-
8,.~klarıoı kapamak irin .. Pa. ra B a "'ıteri 

11 
lizım gelen ilk etüdleri yap· 

n .,. %54 azalmıştır. u a .gv . • 193f arayan Ve kapitülasyon reı ımıne k B . ı t ca taktan sonra 23 haziran ~ yor ki BOyil rıtanya ı e ı . Ank 
tabi olan osmanlı imperatorluğu retimizin azalmaııoda baıka 1.. da İktisat Vekileli ile ".ara 

vardı. milller de vardir. da iptidai mektuplar te•' .d et-
Cumhuriyet devriyle baıbyan Bu Amillerin en mühimleri mif, 23 temmuz 1936 , da iıe 

Türk-lngiliz iktiaadi münaae- diğer bazı memleketlerin malla· Dir taraftan lktiıat V ekileti ile 
betleri mahiyet itibariyle harp· rımıza daha yük.ek fiat verme Sümer Bank v~ ,w·.g;,,, taraftan· 
ten öncekilerle mukayeıe . olu· imkiıılarıııı bulmaları, ve bize da Bra~"..Ut .., .Keli, t .. iı olu-
namaz. Lozan ıulhuyla ııyasl J t ki itbalit için de kııa ,.;~cak fabrilv.. hakkında iptidai 'k · d" bütün kapitülasyon- yap 1 an • "!' 

ve dı tııka ıt 1 Türkiye müte- orta. vadeli kredi temın etD':~- ı nalaımaya . yapmıtlardır. 
lar an ur u an 1 k ılll•·' eJ;- • t d bu mu-
vazin bDtçeleri ile temayüz eden 1 lerdir • bra.:a\ 're .<ıııe ve K ~ -r• . ı~tın:de!.:iıekilleri 
ve ıınaileımiye karar vermiı ı klir.i~i ~e .. 00 e,.-6JaD uıullerine u .4e e ıçın --·-
bulunan bir devletti. T l~ailız__ y._..;.. ............... '""~:.mc oıau I ofaô' türk ihracatmı artırmak ve 
rınf"ıfoflı a,!.!Jı ·ıatJ'" · - .. , •• , İngiliz ticaretine çok hrar •er- tediyatı kolaylqbrmak çareleri ~------'=-- •-~ıyte koruyortf.. ~sal faz- mittir. diltünDJmjqtür. Bundan sonra 

harpten ,~ -\i· Bu sebeple 1 ff•pten evvel mallarını kol~~· Londraya giden bir heyetimiz 
lktio• ' .• nraki TDrk • lngiliı ca ıatmıya alıfan Jııpz lnıılllz erle yeni bir klirinıı an-

. o4cıi münaıebetleri sermaye ihracatçılannın kredi •ermdite laımaıı akdetmiş ve bu anlaı-
nareketlerinden ziyade mfiteka• tereddüt etti;ini iÖren Ye ibra- maya merbut bir protoJiolJa 
bil mal mübadelesi teklinde in- cat azalmasının umumi İf hac• Karabük fabrikası masarifini 
kiıaf etmeye baıladı. Halbuki mine teıir ettiiini anlayan fa. ödemek için de bazı esaılar 
lngiltere harpteki• ııaliliiyetine giltere bükOmeti nihayet "h•a- teıbit olunmUJtur. 29 eyliil 1936 
rağmen harpten 6nceki dOnya cat kredileri r•ranti departma- da l)u anlaşma esasları dahilio-
ticarctini yeniden teaiı etmek nını (Export Credıts Guarantee de Bruscrt şirketiyle murahhaa-
lçin ırnçlillıi çekiyordu. Bilba- Department ) kurmllflur. Bd larımız araıında bir Comptoir 
1925 de par .. ıoı yeniden altına departman bir devlet daireıi mukaveleıi aktedilmiftir. Bu 
bağlamuı ill)Jlliz mallanııı iliıir- olmakla beraberaber ticari e1&1 muknelenin esaslı noktaları fllll-
ya piyuaları bakımıod8n p&lıoi- lara Jıllre iflemekte ve muhtelif lardı : lktısat Vekileti TGrliiye-
lıla,tınıHJ Te lia keyfiyet de ti- memleketler hakkında etiidler de Türk • lngiliz finansman kor-
bii ioırUiz ihracatı üzerinde yaparak, uğlam ııllrdüğli kreai poraıyonu namiyle bir ıirket 
tesirini göllermiıti. Bir kaç ıre- iılerin! ııaraııti etmek suretiyle t .. ia ediyor. Bu ıirket de lngil· 
ne ıonra b•flryan umumi din· evelce yapılmıyan ihracatın da terede logiliz kanuıılamıa ıtııre 
ya buhranı bDl&n dilııya licare• yapılmHını mümkOn kılmakta· ve Anglo • Turkiıli Coıııptoir 
tine tesir ettiği il~i tDrk • in· dır. Sekiz on ıenelik faaliyet Ltd. naıııile diğer bir ıir-ket llu-
ııiliz ticaretini do azalUı ve in- devreıinde ingiliı ihraeatına rayordu. Bu iki ıirket Karabük 
giltereden Türkiye~e yapılan bUyOk hizmet eden bu depart- t .. i1&tı İçin BrHseit firlietine 
ithalat 1930 dH ltıbaren ıDr- -1t prantiden dolayı ettiği 1rerileceli ~oıİol&rın beilellerıni 
atle diltmiye baıladı. Aynı ıu- ' 1 'h t ı d ld i d •'"' l ı ı . ·L-_ zarar arı, ı raca çı ar an a ı ı (S emes:' Dıere Azım ge en ıs-retle, ngıltereye olan ıaracat.- . 

1 1 
k 

1 
d w d . ~·! at T 

h .. b h d prım er e arıı a ıgın an ınK•HZ tei'linl temitr edece.adi. Orkiye-mız da em umumı u ran an bnd . ~k 
1 

b 
1
._. a;: f d k 

• L çesıne yu o mamıt e aı deki tir&et ngiltere e i tirlCe-hem de ıbraç mallarımula reaa- li d' · · · b · "ht' t b ·1 t 
bet eden imparatorluk mallanna ~n ·::n~ç:~ ır ı ıya ı e ~- te tilrk madenleri ve maUarı 
bazı kolaylıklar temin eden mın e •f ır. gı5nderecek Ye liu malların İa-
1932 Ottawa aolaımasınaıı do- Bir m&ddet enoel parlamen· tııla\indan basıl olan mebrliğ 
layı büyilk bir sukuta uğradı. toya venlen.,yeni bir kanun ti- bonoJa·rı l:artılıyacaldr. Brasiert 
lngiltere ile müııaaebetlerimizde yiLaaı bu departmanın tlbi ol- ıirl.etine '!tartı tediye tekli t

0

• 

yelııız itbal&t •• ihracatımıza dutu Ticaret ne~aretine dalia karrDr' ettiliten ıonra 1 k&nu-
niıbetletl 41e do,tlyorda. Son on- geniş milcyaala garantiler Y•P· nuevvel 1936 da Ankarada •· 
bet •nelik Türk - l'riliy tica· mak ~alAkiyetini veren bu lAyi- J ıa midra•e'le imza olundu. Meı-
ca~tlnl bul&aa eden ve bu ıll· ha, bılbaua IOn ıenelerde ar• kGr 9irkt!t da 27 niıan 1937 do 
tünlarda bulacağiıııt tablo ı>u tan ecnebi ihracat rebbetl ile ibr&eılt liredileri ıraraati depart-
hususla bir fikir •erebilir. mllcadeleyi iıtibdaf etmektedfr. ' miııtflo bir m&kafele yaptı ve 

1 RADYO] 
ÇARŞANBA - 12/4/930 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kcı. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 ~. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
1~35 l0r1' müziği. Çalanlar: 

Refik Fersan, Fahire Fersaıı., 
Zühtn Bardakoğlu. Okuyan: Mt -
lek Tokgöz. 1 - Kürdilibiza: ,_ 
!lir peşrevi. 2 - Rahmi be;wi .n
Kürdilihicazkir f &rkı - Sa na 
canımın canı efendim. 3 - Se· 
llbattio Pınar - Kürdilibicaz kar 
ıarkı • Nerden ıevdim. 4 -
Kürdilihicazkar farkı • Çılgı nca 
ıevip. 5 - Zühtü BardakoğJ 'u • 
Santur taksimi. 6 - Tür k • 
Benliyi aldım kaçaktan. 1 
Türk A benim mor çiçeğim · 

13.00 Memleket saat a(yarı, 
ajana ve meteo"'.oloji haber.teri. 
13.15 14 Mii .. .dk ( Riyaıeti cum

hur band' JSU • Şef: Ihsan. Kü
çar). 1 _ Mart - Friç 2 - P. 
Lınk'.., • Aşk Valsı 3 - rt'le~a
dl' nte - " Eliıa ve claudıo " 

Uvertür) 4 - T. W. Tburban 
~frika ıüiti a) Mart b) Serenır.d 
c) Ellenti 5 -:- . H. G. Amerı -
Skoçya f antezısı. 

18.30 program. . . 
18.35 Müzik (Danı müzıgı P!.) 
19.00 Konuıma (Çocuk eıır-

ieme kurumu. 
19.15 Türk müziği (.Fasıl he-

yeti) E _ 
Çalanlar: Hakkı Derman, ş. 

f K d · Hasan Gür. Basn re a rı. 

- -auycıuıdr. Celaı J okse• ~
fiye Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroji haber
leri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müzıği. 
Çalanlar : Fahire F ersan, Re

fik F craan, Zühtü Bardakoğlu, 
Okuyanlar: Semahat Ôzdea

ıea, Haluk Recai, 
1 - Mahur peırevi. 2 - De· 

denin - Mahur ıarka • Sana !i-
yıkmı. 3 - Latif ağan_ı~ - Ma
hur ıarkı - Aldı aklım bır gon-
ca Jeb. 4 - Neyzen Rıza - Su
zinak farkı - Çaldırıp çalgıyı. 

5 - Kürdili hicazkar farkı 
G6nlUmü bqka. 6- Refik Fer· 
ıan - T anburi taksimi. 

7 - Leminin - Hicaz ıarkı .
Sorulmasın bana · yesim. 

8 - Şevki beyin - Hicaz şar
Demem cana beni yadet. 

9 - Hafiz Yusufun - Hicaz 
·farkı · Sevdayı ruhum aık eline. 

10 - Hafız Yusufun - Saz 
ıaemaiıi. 

~l.00 Memleket ıaat ayarı. 
21.00 Kon&Jfma 
21.1.S .Esham, tahvilat, kam

biyo • nukut_borsası ( fiyat). 
21.25 Neşeli plikJar - R. 
21.30 Temsil (iki kadın tipi-

'komedi ). • 
Yazan : Ekrem Reıit 
22.00 Müzik ( kilçilk orkes

'tna • Şef : Necip Atkın ). 1 -
j. Strauıs - Sabah havadisleri. 
'2 - Toman • Viyana hOJyaları 
3 - Zander - Polka. 4 - Bizet 
• Arl~iyen süit No. 1 a) Pre-

SAYI ı '°3 

DALDAN DALA: 

Karga ile tilki 
hikayesi 

6 Tarihli Cumhuriyette, üstat 
Yunus Nadinin bir başmakale
sini okudum. 

Tan gezetesinde çıkan beya
na tın yapbğl aksülam~l ve ya
rattığı nefret havası karşısın~a 
beyanatı verenle nctre.denın 

dettikleri vahi özürlerı, ah-
ser k' t t lak bakımından ten ıt ve e -
kik eden bu yazı, aklı~a L~
F ontenin meşhur Karga ıle Tıl
ki hikayesini getirdi. ı 

0 Karga bir gün lütufkar ~ir 
tesadüfün yardımiyle buldugu 

iri peynir parçasile bir dala ko-
nuyor. 

Bunu gören aç tilki ağacın 

altına geliyor ; 
_ Ey benim tehl:>azım e!e~-

d. Nice zamandır güzel, lahu ım. 

ti sesinin hasretile bi kararım. 
Ne olur, bir kerecik ötseniz de 
bülbülleri hasetlerinden çatla
tan nağmelerinizle mest olsam? 

Diye yalvarıyor. . 
Bu iltifattan hakikaten mest 

olan ahmak karga özene, beze

ne ötmek istiyor. Fakat; gak 1 
demek için kara gagasını açar 

açmaz peynir de tilkinin önüne 
düşüyor. 

( Olgun ve dolgun ) b~ı!ılığını 
iddia eden beyanat sahıbı, ben
ce bizim karga kardeş kadar 
da akıllı değilmiş. 

Peynir hikayesinden sonra 
biç bir karganın bir daha bö~
le bir tuzağa düttüğü kaydedıl · 
.. ... - ...... -A.-: 

Bu hikayeyi her halde ço
cukluğuodanberi bir çok defa
lar okumuı ve diolemit olan 
(olgun ve dolgun) bir kafa sa
hibinin, bu kadar basit bir tu. 
zağa dütmesi iddiamı ispat et
mezmi? 

Amma meşhur atalar sözü
dür. 

Bülbülün çektiği diH belisı f 
Emeldi general, meşhur pe

dagog, çifte, çifte hatıralar sa-

hibi ve naşiri olan zat ta geçen 
dört beı ay içinde o kadar çok 
söyledi, o kadar çok söyleodi
ki nihayet bunun böyle bir 
netice vereceği beklenirdi. 

Yine şükretsin ki peynirini 
Clessas tilkiye yedirmediler. 

Şimdilık yine kendisinde kaldı. 
Saksağan 

Bir yıla mahkum 
edildi 

Söke Burun köyQoden Dudu· 
nun ırzına geçmek teıebbüsün

den suçlu yine o köyden Meh
met Alinin mahkemeıi netice· · 
lenmiş ve suçlu Mehmet Ali 
bir sene hapse mahkum olmut
tur. 

. •mı• . 
15 güne mahkum 

oldu 
Türlıi • lngiliz ticaretindeki lııe Cbmbariyef devrliıC!e 'tn- ba 6ınka'Yele ile lıepaılfman 

bu mDtemadl azalıt yalnıı •· ıriltere ile yaptoğımız ili< mllhim Tlrk boılölarıilı firadt'i etıııl!gı 
mumt dO.ya buhranına atfet· ııaaf •e malt rı te ihracat llre• kabul e1ledi. t 

lüt b) Menuet c) Adaciyo d) 
Kariyon 5 - Hanns Löhr - Dü 

.gün marıı. 

Koçarlının Satılar köyilnden 
Mehmet Okkalının evini yak· 
maktan ıuçlu Tininciler köyün· 
den Ahmet oğlu Yuıufun mah
kemesi liitmit ve ıuçlu 15 g-Un 
bap11 mab1'0m olmuttur. · 

mek doiru· detlldir, < diler! llepartmanın•n yordımiJle ' n.._, , •••• ••lılf..ı. 
• 23.00 MGıik ( Cazband - Pi) 
23.45·24 Son ajans haberle

ri ve yaınrkr program. 



SAYI ı SOl 

BİSMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yaza!': }amesi Vgcliffe Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 

7-
Bir sene ıoura kendi isteğiy

le Aix-la Chapelle de aldığı 
bir vazifeyle idari sahaya geç· 
ti. Memurların vazifelerini gö · 
rüt tarzlarmda, ve bilhassa 
mahkemelere gelen boşanma 
davalarındaki usulden çok mille· 
essir olmuttur. 

Aix-la Chapellei seçmesinde· 
ki amil her halde Bismarcların 
sık ıık temas ettikleri kalaba
lık bir ailenin babası olan kont 
Arnim Bytzenburğun bu eyale
tin reisi bulunmaktadır. Kont 
Aroim çok kabiliyetli, mutedil 
liberal fikirli bir adamdı ve bir 
kaç sene ıoura Pruıya baş ve· 
killiğine kadar yükseldi. Onun 
eli altında Biımarckın her türlil 
muaveneti göreceii muhakkaktı 
Bismarck geçirmeğe mecbur 
oluduiu yeni bir imtihanı bü· 
yük bir muvaffakiyetle atlattı. 
Tasdiknameainde mektep ders· 
lerini çok iyi ·bildiği, ve hukuk 
aahasında eaaslı bir bilgiye sa· 
hip olduğu yazılıdır. Aıtak mek 
tepte okuduğu ıeyler üzerinde 
fikrini yormuı ve müstakil fi
kirler eclinmif vaziyetteydi. Mu
hakemeai fevkalide, anlayışı 
çabuk, ve hazır cevaptı. İstik
balde kendisini temayüz ettıre
cek olan bütün vasıfları haizdi. 
Aix-la- Chapelledeki vazifesine 
haziran iptidalarında başladı. 
Kendi arzusu üzerine kont Ar
nım, büyüklerine Biımarckın 
diplomatik bir hayata namzet 
bulunması itibariyle idari işle
rin her aahaıında bilıi edine
bilmesi için kendisine mutaddan 
fazla vazife vermelerini yazdı. 
O devamlı surette meşgul ol
malıydı, Mamafih bu iyi karar, 
uzun sürmedi. Kendisini ki-
bar bir ıahil kasabasında bulan 
Bisnıarck bildiği lisanların da 
Yardımıyla logiliz ve Franaaz 
ıeyyahlarından bir çok arkadaı 
lar edindi. Belçika ve Rene 
tetkik ıeyahatları, Ardeolere 
av ıeferleri tertip ederek it 
•aatlaruu ıoıyete hayatına ver-
di. Belki Aix'deki hayatı sıkı 
ve eğlenceleri nezih değildi. 
Fak•t bu kosmopolit sosyetede 
llıühiın bir şey kazanmış, yani 

utangaçlıiını kaybetmişti ki bu 
~e Göttingen de ve nede Ber
lınde elde edilebilirdi. Burada 
geçirdiği yıllar zarfında edindi-

ği tecrübelerin bilahara yine 
;oıınopolit bir sosyete olan 
raııldort ıoıyetesinde kendisi• 

ile çok yardımlara olacaktır. 
Maınafi bu devre uzun silr

:edi. Bismarckın, 1837 de haı-
alanıp mezuniyet aldıj'ını gö
~liYoruz. izni ıekiz günlüktü. 
l ~kat dört ay ıonra Bernden 
t'l.ırı ~üddetinin uzablmasını is-
tnıesıne bakılırsa, bu müddeti 
2tçirnıişe benziyor. Bu aylarda 
~•liba, İsviçre ve Ren Uzerin

e11, büyük bir tur yapmışb. 
~ Acı bir tekdirle Bismarck'ın 
\l talebi reddedildi. Kont Ar-

nıu " onun daha bilyük bir 
Prusya eyaletine gitme kararı
nı muvafık buldu. ,, Belki Aac
ben'in içtimai şartları içinde 
yapmağa muvaffak olamadığı 
memuriyet vazifelerini orada 
yapabilirdi. ,, 

Henüz askerlik vazifesini yap
mamış olduğu için, tahvilen git
tiği Potsdamda ancak bir kaç 
haf ta kalabildi. Burada piyade 
eri olarak muhafaza alayına 
girdi ve bir kaç hafta sonra da 
Stettin' e alındı. Buna kısmen 
anneıioin hastalığı da sebep ol
muştu. Bismarck 6lilm halinde 
olan annesinin yanında bulun
mak istemiıti. Bununla beraber 
mali sebepler de vardı. 

Babası aile mallarını iyi ida
re edememişti. Annesi, kocası
DJ, yeni ziraat usullerini tatbik 
için zorlamıtaa da bunda mu
vaffakj olamamıştı. Şönhavzına 
merbut olan arazinin büyük bir 
kısmını ıatmak zarureti hasıl 
oldu ve Bayan Bismarckın ölü
münden bir sene sonra da Bü
yük Bismarckın henilz on iki 
ya,ında bulunan biricik kıziyle 
Şönbavzmda kalması, ve diğer 
iki erkek kardeşin del Pomeran 
yadaki malları idare etmeleri 
kararlaıtırıldı. 

Bu seretle 24 yaıında, me
muriyet hayatının bütün ümit
lerini bir tarafa bırakan Otto 
kardeşiyle birlikte bir köylü 
hayata kurdu. Gariptir k_i mu
asırlarının en büyüğü . olan Ca
vour da buna benzer bir ııra 
takip etmiıtir. Maamafi ikisi 
arasında dağ kadar fark var-

dır. Cavur diğer sahalarda olcka
ğu gibi bu sahada da bir 6ader 
olmuıtu. O matikAnesinin başına 
giderken köylüye yeni faaliyet 
ve teıebbüs tarzları KÖSteriyor 

du. Bismark evinden bir kaç 
s~oe ayrı yaşadıktan sonra, ec
dadının bet yüz sene4ellberi 
yaıaya geldikleri hayata dine
cekti. Cavur daima yenilikleri 
iJaret edeken Bismark eskiyi 
ıeref lendirmiştir. 

Biemark Greifswold kiiısabası 
dışında yeni teais edilmir olall' 
ziraat mektebindeki derslere 
devam ederek yeni iti için ken
disini epiyce hazırlamıştır. 

Malikanenin idaresi muvaffa· 
kiyetli oldu. Ve iki kardeı ıer• 
mayesiz ve tecrübesiz olarak 
ite bqladıkları haldei üç dört 
senelik devamla bir itina ve ça-

lışma sayesinde itlerini dnzelt
tiler. 1841 de bir takıim yap
tılar : zaten Otto bunu 6teden• 
beri istiyordu. Zira kendisi kar• 
deıinden daha çok para bar

"cıyor ve daha çok fayd•laaı· 
yordu. 

Bu tarihten itibaren kendiıiııi 
Kaniephofu aldı ve d6rt ıene 
daha orada çalııtı, Kardeti de 
Kulze yerleterek öldüğü tarih 
olan 1895 senesine . kadar ora 
da Y•tada. Otto Glttinıende 

AYDIN 

Başvekilimizin mec- TürAk-!ngiliz ikti: 

liste -söylediği nutuk sadı :~:~~.:~:~~rı 
Battarafı 1 lacl sayfada 

Dahilde devamlı bir huzur 
ve sükun bulunduğunu ve Türk 
vatandatlarımın bunu beraber
lik ve pven havası içinde ya· 
şadığını emniyetle söyliyebilirim. 

Türk vatandaıların, endişe
siz çalışmasına ve kazanmas•na 
huzur içinde faziletli bir aile 
hayatı geçirmesine ve istikbal
lerioden emin olmasına bittün 
kuvvet ve gayretle çalışmakta 
devam . edecektir. 

Aziz arkadaılarım 1 
Duaya vaziyetinin bat dön

dürilcü bir aüratla her an de
ğiıiklikler g6steren inkişafı, ha
rici ıiyaıetimizin ber zaman
kinden ziyade mlte,yakkız ol
lmaıını icap ettiriyor. milletleri 
birbirinin karıııına diken bir 
kaç gün ıibi k1A& zaman 
içinde devletlerin ortadan kalk
maaana mllncer olan i>ugünkü 
dünya buhranı sulha olan kuv
vetli merbutiyetini her zaman 
ilin ve ispat etqaif bulunan 
Cumhuriyet hlik&metlni tabiati
le yakı~dan alikadar etmek:te
dir. 

Fakat bütün bu değiımeler 
bu ıuretle esaslı inkişaflar ya-
nında Tilrkiyenin harici siyaseti 
bir tebeddül göstermemektedir. 

Dostlarına, ittifaklarına vel
baııl MSzOne ve imzasına sadık 
olan Türkiye, sulhu sevmek ve 
ooa hizmet etmek yolundaki 

azminde ayni itina ile berde
vam bulunmaktadır. 

Bu kargaşalıklar önünde Cum
huriyet hükümetinin büyük kü
çük bütün devletlerle ayni ıa-

mimiyet ve duruş altında dos
tane münasebetlerini idare et-
me1de bulunuyor. Ve bundan 
ıonra da idameye çalıtacağını 
size söyliyebilirim. 

Sulha hizmeti hükünıetimiz bu 
dilrOst ıiyaaette buluyor. 

fikir ve menfaatlerimiz de 
Türkiye için ne bir fikir ceryst· 
aı ne de her hangi bir menfa
at hırsı, sulh yolundan inhiraf
ta imil olamıyacaktır. 

Milletimizin rahat ve refahını 
tehlikeye atabilecek haraketler 
hükümetimizden sadır olmıya
caktır. Elverir ki iyi niyetleri· 

miz ve blltün devletlere kartı 
beslediğimiz samimi ve dostane 

bitaraflık doğrudan doğruya 
veya bilvasıta ihlal edilmek te· 
ıebbüsüne maruz kalmasın. 

ediodıği itiyatları bili terket
memişti. Garip çılgınlıkları, gü
rültülü ziyafetleri civar halkın 

ağ11ndayda. Şampanya ile bira
yı karıştırarak yaptığ'l bir nevi 
içki mutad içkisini teıkil edi-
yor. Ve uzak yakın her tarafta 
Deli Biımark diye tanınıyordu. 
Maamafih bu çılgınlıklar onun 
hayabnın ancık kilçak bir kıt· 
ai'lnı doldurur. 

Onu bir müddet sonra sUvari 
ıetmeni olarak ı&rayoruz, Bu 
suretle askerliğin diğer bir sı
nıfı hakkında da bilgi edinmek 
fıraatını buluyor. 

- Solla otır -

Çok tehlikeli, buhranlı ve sık 
tebeddül eden enternasyonal 
vaziyet içinde harici siyaseti· 
mizin bu ana hatlarını tebarüz 
ettirmekle iktifa ediyorum. Ye· 
ni vaziyetleri umum ;ulh men
f aab ve Türk milleti menfaati 
bakımından daimi bir teyakkuzla 
tetkike tabi tutulacağız. Ve bü
yük meclilin murakabe ve ka
rarları hakkında daima zama
nında ve lam olarak kullanma
ıı ıçın lazım ge1en intimami 
dikkatle tatbik edeceğiz. 

Türk vatanı ve milletinin, 
Türldyenin maruz kalacağı va 
kayie kar~ zamanında tedbir 
almak hususunda cumhuriyet 
hükumeti müteyakkız bulanmak-

tadır. En yüksek hamaset ve 
ıarsalmaz vatan sevgisi kaynağı 
olan büyük Türk ordusuna da
yanmak her tehlikeyi ve teca-
vOzü bertaraf edeceğimiz kana
atında olduğumuzu ıöylemekle 
iftihar duyarım. 

işte arkadaşlar; maruzabm 
burada bıtiyor •• Sözüme baflar 

ken arzettiğim gibi Cumhuriyet 
Halk Partiainin programına 

udık ve onun tahakkukuna 
çalışan arkadaşlarınız, arkadaı-

larımız olmal<la bahtiyarız. Gas
terdiğiniz yolda ve vereceğiniz 

direkt\fler dairesinde milletin 
refahüaaadetine çalıımak az
mindeyiz •• 

Eğer bizi bu vaziyetimizle 
yüksek maksatlarınıza hizmet 
edecek kabiliyette gôrüyorsanız 
itimat reylerinizle taltif ve tak
viye ve işimize devama müsade 
buyuruııuz .. ,, . 

Başvekil Refik Saydamın sık 
sik sürekli alkışlar ve bravo 
sesleriyle karşılanan nutkunu 
takiben tayini esami ile reye 
müracaat edilmiı ve tasnifi ara 
neticesi Refik Saydam kabine
sine 389 reyle ve: mevcudun 
ittifakiyle itimat edildiği görül
mekle tekrar kürsiye gelen baş
vekil Refik Saydam : 

"A:rkadaşlarım! 
Gerek bendeniz ve yerek ar

kadaılarım itimatlarınıza şük
ranlarızı arz ederiz. Bunu hak 
etmeğe çalışecağız. " Diyerek 
sözlerini bitirmiıtir. 

İngilt~re ile yapılan bu ilk it 
iki memleket arasındaki müna
sebetleri inkişaf ettirdigi gibi 
Turkiyenio ciddi ve namualu 
bir müşteri olabileceğini de an-

i lattı ve pek tabii olarak daha 
fazla kredi teminini mümkün 
kıldı. 

Harpten evvel, İngiltere ihra
catçıları müşterileri olan mem-
leketlere mamul eıya satmağa 
çalışırlar buralarda ihracatJarını 
azaltacak fabrika tesisatına iyi 
bir nazarla bakmazlardı. Soa 
senelerde görüt tarzı değiımİf 
ve İngiltere, sanayileımeğe ça
lışan bir memlekete bu husuıta 
yardım etmekle kendisinin de 
faydalanacağını anlamııtır. Sa
nayileşme safhasında makille 
vesair tesisat satacak ve o 
memleket sanayileıtikten aonra 
da artan istihsal ve iıtira ka-
biliyeti bir çok İngiliz mallarına 
yeniden müıteri temin edecek
tir. Bntün bu sebeplerle lnıil· 
tere ikinci kredi muamelesiyle 
her iki tarnf için de hayırlı o-
olan ıanayileıme bareketimiziD 
hızlanmasiyle alikalı olduğuna 
göstermiş tır. 

- Sona oar -

ilin 
Binek hayvanı abnacak 
1- Tilmen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın b&lgeıinde blneje 
elveriıli hayvanı olaa ve ıat1D&· 
ğa istekli bulunanların Nisan 939 
.sonuna kadar yalnız Cuma •• 
Cumartesi günleri ıaat 9 - 12 
arasında Alay Satın alma ko
misyonuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Aydın vakıflar idare· 
sinden 

.Vakıflar idare binası altında 
kain 17/5 akar No. lu berber 
Halilin boşalttığı dükkimu iba· 
le olunacak tarihten itibaren 
31151940 icarı açık . artıra:up 
konuldu. lbaleıi 15/4/939 cu· 
martesi ıaat 10 da Aydın Vakıf
lar idaresinda yapılacaktır. Yd-
lık muhammen bedeli 72 llraiır. 
Taliplerle fazla malu~t aı.~ 
istiyenlerin 660 kuruı mu\Takkat 
teminatlarile birlikte Aydın va
kıflar idaresine milıacaatlan. 

2 9 12 (1247) 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığından 
1 - 11.00XS,65 ebadında bir ıaha işgal eden ve bir oda ile 

6nünde bir hayattan il>aret olan bu kahvehane binası, enkazı ala· 
na ait olmak üzere yıkılacaktır. 

2 - Müteahhit bu binanın iki tarafındaki yola isabet eden 
kııımlarına - Mektebin avlu duvarı olmak üzere - mevcut avlu 
duvarları evsaf, şekil ve ebadında duvar ve parmaklıklar yapa• 
caktar. 

3 - Müteahbicfin yapacağı duvar ve parmaklıklar için biç bir 
bedel verilmiyecek:tir. 1 • 

4 - Kahvenin zemini yıkıldıktan ıonra mektep awluau 1evi• 
yesinde tanzim ve tesviye olunacaktır. ) 1 

5 - Çıkacak işe yaramıyan enkaz ve hafriyat topraklan be· 
lediyenin göstereceği yere nakledilecektir. 

6 - Bu işin 20 günde ikmali ıarttır. 
7 - Müteahhitler bu ıerait dahilinde verecekleri para mlkta• 

rını teklif edeceklerdir. 
8 - ihale 13 nisan 939 perıembe gllnD saat 17 de parti il• 

y6nkurul huzurunda yapılacaktır. 
9 - Taliplerin ihaleye iıtirak için enkazın 

ti olan 200 liranın yüzde 7,S nisbetinde pey 
ıarttır. 1243 

muhammen kıyma• 
akçesi vermeleri 

l ' 13 
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41 HALKEVI 1 1 Bakım Evi Muayene Saatları .1 
Muayene pnü Saat Doktor arkadatımızın adı ~ 

Pazartesi 2 - 3 Doktor Fabrettin Sügür I> 

" 
Sah 

Çarıamba 

" 

Perıembe 

3-4 
4-5 

2 - 3 
3-4 

4-5 

5-6 

4-5 

(Çocuk hutahkları mütabastııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt ba1tahkları mutahas1111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçan 

(Göı hastalıkları mutaha11111) • 

Doktor Muhsin m. 
(iç ha1talıkları mutabaas111) 

Doktor Şeyket Kırbaı 
(intani baıtahklar mutaha1111ı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastalıklan mutaha1111ı) 

2 - 3 Doktor Nafiz Yaıgan 

3 - 4 Doktor Halil Gözaydın l 
..... ~.Qlıııı;ıııııppfıl .... 

•• ~~ıd1Dı~d'a6ıllıı!M.....,~ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 
Gazete Kitap Evi 

Görillen lüzum' üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli albna nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir blltün kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyaa 1 
kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için-
de getirtilerek müıterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtaıiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. J 

1215 

.......................... 
Doktor Şevket Kırbaş 

Meml~ket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehancıini Cumhuriyet mahallesinde avukat 
B. İbaanıo evine nakletmiftir. 

hastalannı her pa .. at yediden 1ekize kadar ve 
6ğleden ıonr ıaat liçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her tllrlil tablillb icra 
eder. Veremlilerde fennin en aon tedavisi olan Pinomo-
torakai ile hastaları tedavi eder. (971) 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından: 

Balık k&ynnnoon &ren baıı 

mevkiinde ıarkan cebel garben 
kısmet hacı Havva zeytinliği ve 
kısman 6ere ıimalen Nacı oğlu 
Ahmed cenuben bacı Havva 
zeytinliği ile çevrili 1 baktar 
tarla delicelik hacı Kadir kızı 
Esma Adahnın anaıı basıcı hacı 
Mehmed kızı Fatmadan satın 

almıı olup iıbu gayri meokllln 
talibi bulunan muıtaf a kanıı 
Cavide ıatacağındao Cavide 
adına k&y kurulundan getirilen 
ilmObaberle tescili istenmekte
dir. Bu yerle alakab olan varsa 
11 iÜJI aom~ maball'ne memur 
ı&nderilecektir. itirazı olanla· 
rın yerinde bulunacak memura 
veyahutta idaremize 1226 fit 
numaraıiyle muracaatlan ·ilin 
olunur. 1266 

lmt17az •llhlbl ve Umı.ım1 Ne9tlya.t 
llldllrG ı Etem Menclrea 

a .. .ıchtı yet 
Ç H P &a•••nl 

Aydın tapu sicil mu
hafızlığından 

Karapınar nahiyesinin tonluk 
mevkiinde ıarkan yol garben 
mebmet tevki timalen belediye 
arsaaı ceouben aydın .caddesi 
ile çevrili 223 M2 arıa benli 
yorgakiden metruk olup kara-
pınar belediyesi tarafından is· 
timllk edilmiı olduğundan mü
zayedeye konularak ibrahim oğ· 
lu rifata ıallf edilmif olan bu 
yerin tasarrufunun tAbkiki için 
köyde ve gazete ile ilin tari
hinden 12 gün aonra mahalline 
memur g&nderilecektir. Bu yere 
ait itirazı olanlar yerinde bulu
nacak memura ve yahutta 1227 
fit numaraıiyle milracaatları 
ilin olunur. 1265 

1-.. Abone ıeraiti -·-·ı 
1 Yıllıtı her J•r için 6 Ura. f 
j Altı a1lıtı 3 liradır. f 
1 idare rert: Aydında C. H. 1 
f P. Buımeri. i 

1 

ıaaeteye alt yasılar lçlo 1 
JHI itleri müdOrlOJODe, illa· f 
lar için idare mGdOrlGfGne 1 

f ınOracut edUmılidtr. ' f ................................................ 

AYDIN 

Her çeşit tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri biHimum alitı musi
kiye, liurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeıit traı bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde aatılmaktadir • 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolarımız 
şayanı tavsiyedir .. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiıtir. 

,,... 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 

SAYI ı 503 

...................... . ... ~ •• , . 
C.H.P. . 
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