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Sayısı : 100 Para 

Cümhuriyet 
ordusunda .. 

- --IOI--
F. R. ATAY 

Bir nUmayiş zannettim: ge· 
niıce bir meydan, ortaıında 
Atatürkün büstü ve her tara
fında halk! İçlerinden bir kaçı
nın da milli danslar yaptığı 
göriilüyor. 

Fotoğraf bana Çoruhtan gön· 
derilmiştir. Bu ne bayram, ne 
de bir düğün kalabalığıdır. Sa
dece ııraları gelipte askere 
gidecek olan gençlerin fevk ve 
fitabından ibarettir. 

Resmi ve mektubu yollayan 
arkadaşımız, delikanlılardan her 
hanıi biri ile yapılan konuşma· 
yı da naklediyor: 

" - Oğlum ıizi kim çağırdı? 
- Duydukta geldik ! 
- Kimden duydunuz? 
- Don akşam nakiyeden Hi1-

ıeyin oğlu Memiş geldi, bizim 
doğumlulann sırası gelmif, na
hiyeye de buradan haber gitmif. 

- Sizin muhtar kim ? 
- Ali Dayı. ( İri yapılı yaş· 

1ı dinç bir köylü ileriye doğru 
geldi. J 

- Muhtar benim efendim. 
- Daha size haber salmadık, 

hu delikanlıları kim topladı ? 
- Kendileri toplandılar, e• 

fendim. 
Dün Memif nahiyeden gel

mişti. Yaşıtları askere gidiyor· 
aıuı, bu gece köyde sabaha 
kadar bayram yaptılar, Sabah
leyin de yola çıktılar. Ben de 
nüfuı defterini aldım, peılerine 
katıldım gayrı! Bizden başka yol 
Uıtü iki köy delikanlıları daha 
Var. Onların muhtar lan da bu· 
rada. 

Artvin ıube reisi tecrübe gör· 
hıllş emekli bir binbaşıdır. Bu 
•ııda belki de askerlik bayatı
ıun en btiyllk zevkini tatmış 

olacak ki gözleri yaşardı. Ya· 
fltlarının askere alındığını du
yup ta ilansız, tebliğsiz, jandar· 
hıaaız şubeye koşan bu asil 
Türk çocuklarına doya doya 
baktı. Gözlerindeki sevinç yaş· 
larını silerken: 

- Size hükümet namına çok 
teşekkür ederim, dedi. 

Bu anda gök giirlemesini an· 
dırır bir ses duyuldu: 

- Sağolunl 
Bu ses halkın hükümete olan 

bağlılığının ifadesi idi. Şanlı 
Türk bayrağı gibi dalga dalga 
yükseldi. Yurdun saf kubbesine 
yayıldı ve biz onu ciğerlerimize 
doldurduk. 

O gün bu delikanlıların ağa· 
beyleri tezkerelerini almışlar, 
askerlikten terhis olmuşlardı ve 
yine o gün bu delikanlılar ka
ıabah arkadaşlarile asker oca
ğına, ordu kucağına atılıyorlar· 
dı.,, 

Delikanlılardan bir kısmı kad · 
ro darlığı veya diğer sebepler 
den dolayı köyleriue iade edil-
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Büyük Parti kurultayı 
29 Mayıs'ta toplanacak ve bir hafta 

devam edecek 
Ankara 11 - Cumhuriyet 

Halk partisinin Büyük Kurulta· 
yının 29 mayıı Pazartesi günü 
toplantıya çağırılması esas iti
barile kararlaımııtır. 

• 

Kurultayın çalışması bir hafta 
kadar devam edecektir. 

Ruznamesi par ' inin faaliyeti 
bakımından çok ehemmiyetli 
maddeleri ihtiva etmektedir. 

ltalya Yunanistana 
teminat verdi 

İtalyan elçisi hükümetinin Yuna
nistanın istiklaline riayetkar 

olduğunu temin etti 
Atina 12 - İtalya kıtaatı 1 ancak tah,ikçi ajanlar tarafın· 

dün Yunan hududuna varma- dan yapılmaktadır. 
dan 5on merhale olan Dialifka ltalya Yunanistanın toprak 
yı işgal etmiştir. 

İtalyanın Atina maslahatgil· istiklaline en samimi bir suret· 
zarı Başvekil general metaksası te riayet eder.,, demiş ve : 
ziyaret ederek Musolini namına; ftalyanın Yunanistanı her ci· 

" Y nanistana karşı İtalyanın he'tten daha ziyade inkitaf et-
bir harp vesilesi aradığı hak· tirmek azminde olduğunu b'°'yan 
kında dolaşan ve dolaıa bilecek etmiş ve şayıaları mutlali suret· 
ıayıalar yalandır. Bu şayialar te tekzip etmiştir. a.a. 

a: 

H. vekilimiz 
Parti gurubunda 

izahat verdi 
Ankara 12 - Cumhuriyet 

Halk partisi mecliı gurubu bu 
gün öğleden ıonra reis vekili 
Hasan Sakanm riyasetinde top· 
landı. 

Müzakere mevzuu son siyasi 
hadiseler hakkıdda hariciye ve
kilimizin izahatı idi. 

İlk defa söz alarak kürsüye 
gelen hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu son haf tanın belli 
başlı siyasi vakaları hakkında 
beyanatta bulundu. 

Bilhassa Romen hariciye na
zırı Gafenkonun lstanbul ziya· 
reti ve hariciye vekilimizle mü· 
likatına ait beyanatı derin bir 
alaka ile dinlendi. 

miştir. Bize mektubu gönderen 
genç, bunlann duydukları tees· 
sürü, eskiden askerlik yapma· 
mak için her şeyi göze alan 
zavallı Türk köylüsünün hare· 
keti ile mukayese ediyor. 

Fakat cumhuriyetin askerlik 
ocağı bir sevgi, ıeref ve hizmet 
ocağıdır. Halkın askerlik aıkı, 

Baş kumandandan en küçük 
rütbeli subaya kadar, cumburi· 
yet ordusu üstüne titriyenlerin 

halk ve asker muhabbetinin ta· 
bii bir eseridir. İsmet İnönü 
1922 de diyordu ki : " ... Bizim 
ordularımızı, diğer ordulardan 
temyiz eden evsafı esasiye, Laş· 
lıca, ordularımızın bizzat mille-

ltalyanlar 
_ ..,__ 

ispanyaya yeni bir 
kıtaat gönderdiler 

Londra 12 - Cebelüttarıktan 
(Sovile) gitmekte ola.o seyyah· 
ların söylediklerine gCSre Kadik· 
ıa yeniden ltalyan kıtaatı çı
karılmıştır. 

Bu seyyahlar Kadiksaya bir 
çok İtalyan askeri çıktığını ve 
Kadiksin ana üssübabrilerindeo 
olan Anada görmüş olduklarını 
söylemişlerdir. Geceleyin Cebe· 
lüttarıka kimsenin girmesine 
müsaade edilmemektedir. 

İngiliz gazeteleri yeniden İs· 
panyaya İtalyan askeri çıkarıl· 
mış olduğu iararla yazmaktadır. 
Bu gazetelerin i çinde Deyil 
Meyil Deyil Heralt da vardar. 

tin kendisi olması suretinde 
ifade oluna bilir.,, 

11 
... Osmanlı orduları devrin· 

de, daha ondan evclki devirler· 
de de türk orduları ahlak iti
bariyle daima şayanı ihtiram 

ve itibar kalmışlardır. Fakat 
Büyük Millet Meclisi orduları 
bütün eslafına takaddüm etmiş· 
tir. ,, 

Cumhuriyet, kendi ordusunun 
yalnız balumına itina gösterme· 

miştir : Cumhuriyet, türk mille· 
tini, en yüksek bayati zaruret· 
ler olmadıkça, bir damla vatan· 
daş kanmı bir elmas parçasın· 

dan çok daha kıskandığına inan
dırmııtır. inanmak : itte asıl 

·· Ağaç Bayramı 
Büyük bir sevgi ve alaka 

kutlulandı 
ile 

Evvelce yazdığımız ağaç bay
ramı, dün saat 15 de Pıoar ba
şı orman nümune bahçesinde 
kutlulanmıştır. 

Bayrama, orta okul ve sanat 
okulu talebe ve muallimleriyle 
ilk okulların dördüncü, beşinci 
sınıf talebe ve muallimleri, Vali, 
Belediye reisi ve müdiran iştirak 
etmişlerdir. 

Halkımız da, ağaç bayramına 
büyük bir alaka göstermiştir. 

Merasime milli marşımızla 

başlanmış ziraat mndüril ile or
man baş mübendiıi ( Ağaç ve 
ehemmiyeti) hakkındaki nutuk· 
larını söylemiılerdir. 

Müteakiben talebe ve halkla 
beraber, evvelce hazırlanmıı 
olan yerlere tohum ve fidan 
dikilerek neıeli bir gün ieçiril
miştir, 

Ağaç bayramı bundan sonra 
her yıl, şubatın ikinci pazar 
günü muntazaman kutlulanacak
tır. ~~!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!1!1!!1!!!1!:1 __________ 1!1!91 ________________________ ..... 

Bay Çemberlayn 
Bu gün avam kamarasında beklenen 

nutkunu söyliyecek 
İngiltere Akdenizde yapılacak bfr hareketi 

hasma ne telakki edecek 

Londra 12 - Maltadan alı· Çembeılayo, Akdenizde yapıla· 
nan haberlere göre son günle· cak yeni bir hareketin hasmane 
rio gerginliği zail olmuştur. telakki edileceğini bildirecektir. 

Başvekil Çemberlayn'ın yarın Çemberlayn'ın beyanatında; 
avam kamarasıoda yapacağı Arnavutlukta yapılan hareketi 

beyanat umumi tarzda hazırlan- pek çirkin bir surette tasvir 

mışbr_. ----'~...,;;::::;~~~~~••===-e;;::;d==...e:c_e=-ğı='=;:b;::::e~y;;;;;;a:;;;;;n=::::ol:-u-n_m_a_k_ta_dır. 

Urfanın 

kutuluş bayramı 
kutlulandı 

Urfa - 12 Urfa dün kurlu· 
luşunu ~ utlulamıştır. 11 Nisa o 
kurtuluş gününil Urfalılar beye· 
canlı bir surette tesit etmişler
dir. 

Törene belediye parkında 
Atatürk anıtı önünde istiklal 
marşile başlanmı ş vali bir söy· 
lev vermiştir. 

Urfanın kurtuluşu canla ola· 
rak temsil edildi. Asker bir 
resmigeçit yaptı. Tayyareler bu 
törene heyecan verdiler. 

Gece Halkeviode bir balo ve-
rilmiştir. a.a. 

temel : Sevildiğini ve esirgen· 
diğini bilmek, ve kendinden hiz
met istendiği zaman, bu hizme
tin yapılması mutlaka kendi 
hayrına ve behemehal zaruri ol· 
duğuna inanmak : işte asıl ku · 
vet t Bunun için değil midir ki 
Milli Şef ilk Cumburreisi oldu· 

ğu gün, en büyük emniyetle 
memlekete ve cihana ilan edi
yordu : 11 

... Sulh ve terakki yo· 

luna bütün gayretlerini asil bir 
surette vakfetmiş olan milieti
miı, mecbur olursa, kendisi ve 
şanlı ordusu, geçmiş kahraman
larla dolu olan fedakar göğsü· 
nil en parlak zaferlerle süsleQ
meie hazırdır !,. 

Alman 

Propoganda nazırı lstan
bula geldi 

Ankara - Alman propagan
da nazırı bugiin tayyare ile 
15,20 de Yeşilköy tayyare mey
danına inmiş, ve vali muavini 
Hüdai, hava müfrezesi kuman· 
danı ve Alman kolonisi tarafın
dan karşılaa;mıştır. Doktor Gob
les otomobille lstaubula hare· 
ket elmiş ve Parapalas oteline 
inmiştir. a.a. 

T rakyada yapılan 
şarbon aşıları 

Edirne 12 - Trakyada bu 
sene 850 bin Şarbon aşısı ya
pılmıştır. 940 senesi sonunda 
aşı bitmiş olacaktır. a.a. 

--~----

Çekirgelerle mü
cadele başladı 

Dalama ya bağlı Alanlı köyü 
ile Çinenin aaraçlar köyü ve O
zan mevkilerinde ve Bodoğanıo 

ı kavaklı ltöyü ve Alamut çiftliği 
ı civarında görülmüş olan çekir

gelerle mücadele işine girişil-
miştir. 

Mücadeleye nezaret etmek 
üzere ziraat mücadele müfettiıi 
B. Eşref evelki gün şebriÖıize 
gelmiş bugiln de mücadele mın· 
takalarına gitmiştir. 
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Bir Pakt'ın Hikayesi 
---------------------------------Önce Almanya ile Japonya arasında imzalandıktan son~a 

ltalya'nın kablmasile cihan ' üzerindeki iddia, tetebbüs ve ı!• 
gal ve ilhak politikasını temsil eden müsellesi meydana getı
rt:n " antikomintern ,, pakt, şimdiye kadar bir tek devlete 
dokunmamıştır : Bizzat komintern'i ihtiva eden Sovyet R~s
ya ! bu itibarla, bu pakt, taşıdığı ismi en az temsil edendır. 

Bundan başka, bu paktın mana ve şlimulü hakkındak~ tc~
ıirler de değişmektedir. Meseli, bu paktı imzalaması, tımdı
yc kadarki görOşlerine ve politikasına göre en çok beklen
mesi lazım devlet, Polonya, bunu yapmamıştır. Israrla, bu 
pakta girme ile Sovyet Rusya aleyhine vaziyet ~lmak ara: 
11nda, kendi için biç bir farkın mevcut olmıyacagını, sankı 
bu hareketiyle izah etmek istemiştir. 

Halbuki geçenlerde, bir salahiyettar Japon Pğzı, bu pak
tın sadece komintern'e karşı müteveccih o1duğunu ve bun
dan Japonyanın her hangi bir teahhüde yahut kombinezona 
girmesi manasının çıkarılmaması lazım geldiğini beyan et
mekle, bu Acaip p~kt hakkında ortada dolaşan karışık ka
naatleri, bir kere daha karıştırmıştır. 

Gene geçenlerde, macarlar, bu pakta girmişler ve bu ha
reketi Sovyet Rusya, onların artık tabi bir memleket olduğu 
hOkmilne bağhyarak, diplomatik mfinasebetlerine nihayet 
vermiştir. 

Halbuki, Yugoslavya, bu pakta girmemiş olduğu halde, 
1917 denberi Sovyet Rusya ile diplomatik münasebette de
ğildir. 

Şimdi de İııpanyanın bu pakta katıldığnı öğreniyoruz .. 
Eğer l!'panya da, böyle bir teye lüzum görül~ü~ . ıse, 

mahiyeti itibaryile değil, şu günlerde yapacagı tesır ıtıba-
riyle lüzum g5rülmüş demektir. Çü?kü İsyanny~nı~, kim~~~in 
eseri olmayıp bizzat kendi eserı oldugunu ıddıa ettıgıne · 
dair rivayetler dolaşmaktadır. Pakta iltihak, a~aba bu 
riYayetleri yalanlamak için mi yapılmıştır? Yoksa rıvayetler 
üzerine kuşkulanan mihveri bir şekil oyunu ile tatmin etmek 
için mi? Yoksa bunlardan hiç biri için değil de, sarıldığı 
sanılan başka memleketleri sardığını göz görür bir tekilde 
göstermek için mi ? 

Burhan Belge 

• . ı RADYO 1 

PERŞENBE 13/4/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU<'.;U 

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

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

12.30 Program. 
12.35 Türk miiziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Muzik ( Senfonik 

pliklar, opera aryaları - Pl.) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (Neşeli plaklar) 
19.00 Konuşm'\ (Ziraat ıaati) 
19.15 Türk müziği. 
Çalanlar : Hakkı Derman, 

Eıref Kadri, Hasan Gür, Haluk 
· Recai, Basri Üfler, Hamdi 

Tokay. Okuyan: Tahsin Kara 
Kaş. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat boısası (fiyat). 

20.15 Tilrk milziği 
Çalanlar : Vecihe, Cevdet 

Çağla, Refik F ersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar : Mahmut Karın· 
daı, Melek Tokgöz. 

1 - Karcıgar peşrevi. 2 -
Salibaddın Pınar - Karcığar 
ıarkı - ıana gönül verdim. 3 -
Udi Ahmed Karcığar şarkı • E
limde iken ıenin. 4 - Şükrü
nün Karcığar ıarkı - Hasla bir 
ilmitlt: bekledim. 5 - Şükrü
nün - Halk tllrküıü • Urfalıyım 
ezelden. 6 - c~vdct Çağla -
Keman taksimi. 
· 7 - Refik beyin - Kacığar 
ıarkı - Gülüyor sevdiğim. 8 -
Bedriyenin - Hicaz şarkı - Müm-

teziç aşkınla. 9 - Sadettin 
Kaynağın - şarkı - İşte seni 
seven benim, 10 - Hüseyni saz 
semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
2 ! .00 Konuşma (Mizah saati). 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

biyo - nukut borsası (fiyat). 
21 .25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın.) 1 - Doh
nanyi - Rapsodi 2 - Glessmer 
Kırlangıçların vedaı 3 - Borc
hert - Bir gecenin romanı -
Vafs 4 - Leopold - Karlesbad 
hatırası 5 - Künneke - Mai 
elbiseli hemşireler operasından 

marş · final 6 - Hans Löhr -
Tempo! Tempo! Galop 7 - P 
7 - Pachernegg · Miyana süi
ti. 1 ) Küçük geçit resmi 2 ) 
Operada balet müzigi 3) Gar· 
bende gezinti 4) Praterde atlı 
karınca. 

22.30 Müzik (Sofüter - Pl.) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 
ıçın binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 
elverişli hayvanı olan ve satma-
ğa istekli bulunanlann Nisan 939 
sonuna kadar 'yalnız Cuma ve 
Cumartesi günleri saat 9 - 12 
arasında Alay Satın alma ~o
misyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

AYDIN 
= 

Adriyatik :denizinde 
çarpışan menfaatler 

• Yazan : Pierre Dominique 
kat hu denizde Slavların da Musolini nutuk söyledi. 

Nutukların bir tonuna menfaati var. Musolini, Adriya· 
bakmalı, bir de manasına. Nu- tikte ltalyan menfaatlerinin 
tuk teskin mi ediyor, tahrik mi "üıtiio,, olduğunu söyledi; yani 
Yoksa her ikısi de' mi var? Nu· Tiryeste İtalyandır ve İtalyan 
tukta baıka bir mina var mı? kalacaktır. Habsburgların eski 
Milli efkar iizerine mi, harici mülkü olan İstriya da keza 
efkar üzerine mi ? Yoksa her ltalyandır ve gene de İtalyan 
iki efkar üzerine mi hitap edi- olarak kalacaktır. 
yor ? Sanları~ anlamıya ken- İtalyan şehri olarak Triyeste 
dimizi alıştıralım. harpten evvel Avusturyanın 

Değeri olduğu kadar deier bir limanı idi. Fiuma da keza 
kazanan nutuklarda hatip dik- Macarlara ait bir limandı. 
kat edilecek, üzerinde durula- Harpten galip çıkan İtalya A· 
cak yerler de durmaz. Dinliyen- vusturya ile Mazaristana uzun 
ler, sesin tonundan, hecelerin müddet bağlı kalmak istedi. 1-
şiddetinden heyecana düşerler. talyanlar bu memleketleri müş-
Halbuki bu söz kalabalığında teri telakki ettiler. Avusturya-
nutkun esaıın1 anlamak için so- nın ilhakından evvel Mussolini, 
gukkanlı olmak lazımdır. Triyeste ve Fiuma gibi iki bü-

Musolininin son nutkunu din- yük ltalyan limanı için, Avus-
liyen bir tanıdık kadın : " Mu- turya ile Macaristanı Hinterlant 
solini, dedi, Korsikayı da,Niside, olarak telakki ediyordu. 
Savoayı da,Tunusu da. Hepsi ni Roma protokolunun gayesi de 
hepsini de istedi. Hem de der· bu idi. Fakat Avustur~a artık 
hal verilmesini i~tiyor,. yok oldu. Macaristan ise, Al-

Fakat kadına kendisinin hal- manyanı nüfuzu dairesine dahil 
yanca bilmediğini söyledim. Cc- Triyeste ve Fiuma f limanları e-
vap verdi. sas itibarile. yalnız ehemmiyet· 

"Musulioi nutuk verirken hali lerini kaybetmekle kalmadılar, 
ve tavrı kızgındı. aynı zamanda tehlikeler de .. 

İşte nutukta ses tonunun te- Misal ortada: Musolini, Tri-
sirine bir misal, akıllı geçinen yeatede avusturyalılara bir ser· 
siyuet adamları hu kadın gibi best }iman için muvaff akatta 
düşünmesinle r. buluoduğu halde dostu ve mlit· 

Mu<1101ininin sözleri bana ol- tefiki olan Hitlere b~yle bir li-
dukça kapalı, bir çok tef- man vermek istemedi. 

ıirlere müsait ·ve hatti milteoa- Nihayet. Musolininin Adriyati~ 
kıs bile göründü. Duçe nutkun denizine teatliık eden sözlerı 
da, Roma ile Paris arasını ka- sıcak denizlere doğru bir Al· 
patan İspanyol seddinin artık man ilerlemesine karşı durmak 
yıkıldığ:nı söyledi. Bu söz, bir için, ltalyanın Yugoslavyanın 
Fransız· ltalyan yakınlaşması mukavemet etmesine ve Yugos· 
lehinde bir tefsir doğurabilir.~ lavya ile işbirliği yapmayı ümit 

Nutukta, sükut altında geçen ettiğini gösteriyor. İtalya ile 
bir bahis daha var, bu bahis Yugodavya niçin işbirliği yap· 
Adıryatiğe temas ediyor : masınlar? Dalmaçya meselesi, 

" Akdeniz, coğrafi, tarihi, si- sırplarla İtalyanları bilahare bir-
yasi ve askeri olarak ltalya için birlerinden ayırdı ise de onlar 
hayati bir sahadır. Akdeniz de- 1915 den 1918 e kadar aynı 
mekle tıpkı Adriyatıktan bah- tarzda alman - avusturya • ma· 
sediyoruz. Adriyatik denizinde car ilerlemesine karşı mukave-
ltalya·ıın menfaatleri her şeyin met ettiler. 
üstündedir. Buradaki menfaat- · İtalyanlar, Macaristanı, Bul-
ler münhasıran Slnvlar lehinde garistanı ·Romanya ve Yugos-
değildir. İşte bunun içindir ki lavyayı alman ticarinin istifade· 
Adriyatikte, iki senedenberi sil- sine terkederek geri çekilmez-
künet hüküm sürüyor,, ler. Hele Yugoslavyada alman 

Bu ne demektir? iktisadi nüfuzunun ehemmiyetini 
Bundan üç mana çıkar. Ev- pek iyi bilirler. 

veli ltalyan vatanı Akdenizin Lüsyen Romiye, Figaro'da 
içinde olduğundan Akdeniz de şöyle yazıyordu : 
yolların ve kapıların serbest "Yugoslavya, maden cibetin-
olması İtalya için bayati bir den Avrupa'nm en zengin mem-
sahadır, Bu deniz yolları ve leketlerinden birisidir. Yugoslav 
kapılar kesilecekse, biç olmazsa madenleri kısmen Fransıı, kıs-
İtalyanın dostları tarafından men İngiliz sermayeli şh·ketler 
kesilmelidir. tarafından işletilmiye başlanmıı-

Bundan, Cebelüttank ve Sil- tır. Yugoslavya, daha doğru 
veyş meselesi ortaya çıkar. fa- olarak, Roma - Berlin mihveri-
kat aynı zamanda Fransa ile nin ek yeridir. Bu mihver, eğer 
İngilterenin Akdeoizdeki impa- mutlaka kopacaksa Brennerden 
ratcrluk yolları meselesi de ziyade buradan kopacaktır. Ôy-
baş gösteriyor, Halbuki bu yol- le bir saba var ki, burasını hal-
ları İtalya kolayca _kesabilir. yanlar daima ihtirasla muhafaza 
Bundan da, bir Akdeniz statü- etmek istedikleri halde Yugoı· 
sünün lilzumu çıkarılabilir, lavlar İtalyanları o kadar çok 
• sevmiyorlar. ,, 
Jkincisi; Musolininin sözleri şu E ğer her iki millet tehdide 

demek tir · M, İtalyanlar, Adri- uğrarsa, batta aralarında 
yatik denizinde bir OçOncü dev- sempati olmasa bile, müdafaa 
let istemiyorlar. Adriyatik de- hareketlerini derhal birbirlerine 
nizi vaktiyle Venedik cumhuri- uydururlar. Lüsyen Ramiye ili-
yetinindi. Bundan sonra da ve ediyor : 
ltalyanlarıo olarak kalacak. Fa- " Aynı zamanda Adriyatik Ji .. 

IATI ı sH 

Harp 
w '°' 

İstiyen Kim ? 
Alman propaganda bakanı 

Dr. Göbbelsin yukarıdaki bat· 
lık altında Fölkişer Beobahter• 
de neşretmiş olduğu makaleden: 

Garp aleminin bazı mahfille· 
rinde, sanki dünyanın en tabii 
badiselerindenmiş gibi, mnstak
bel bir harpten bahsedilmekte• 
dir. Bu keyfiyet, demokrasinin 
karakteristik vasıflarından biri
dir. 

Bundan dolayı, bu fırtınalı 
havayı estirenlerin tam vakit 
ve zamanında meydana çıkarıl
maları ve bu suretle, milletle-

rin icabında nasıl bir tavır ta
k·nmaları ve bundan doğacak 
felaket için kimlere mliteıekkir 
kalmaları lazım geldiğini bilme
leri gerektir. 

Paniği andıran bu harp kor
kusunun arkasında, 1919 yazın· 
da almanlara zorla kabul etti
rilmiş olan Ver!ay muahedesi 
vardır. 

Bu muahede ne sulhu getir
mit ve ne de onu istemiştir. Bi
lakis, Almanyanın biltlin cephe
lerine, ihtiyaç takdrinde alaltil-

diğine körüklenebilecek ateıler 
serilmiştir. 

Fakat, bütün bu teıebhllıler 
muvaffakiyetsizlilcle neticelen-

miştir. Eğer Alman yada demok
rasi atlatılmamış o1saydı, bu 
teşebbüsler de hedefe varabi· 
lirdi. 

Harpten bahsedilen bir mem· 
lekette, menfaatlerini harpte 

gören zümre ve mahfillerde bu 
mevzuun ele ahnıp iılenmiı 
olması lizımdir. 

Bu gibilerin harpte menfaat· 
teri vardır. Çünkü, bu gibile. 

bir harp neticesinde, otoriter 
devletlerde de eski iktidar mev· 
kiine avdet emeyi ummaktadır
lar. Bundan dolayı, harp ruhu
nu tamim etmektedirler. Hiç 
ıüphesiz ki, Londra ve Pariste, 
harbı aırf harp için istiyen zlim
reler vardır. 

Kabahat yahudilerdedir l Gü
nün birinde ve bir dalilet anın-

da Avrupada yeni bir harp çı
kacak olursa, bu söz dünyamı-

zın her tarafında çınlamalıdır. 
Bunun müsebbipleri yahudiler-

dir ! H~rbi istiyen onlardır Mil· 
letleri harbe sürüklemek için, 
kudret ve kuvvetler dahilinde 
olan her şeyi yapmaktadırlar. 

manları da mev2uubahstir. Fa
kat muhtemeldir ki Almanya bu 
taraflarda ltalya ile yarışırcası
na teşebbUslere giriımekten çe
kiniyor. ,, 

Bir çok İtalyanlar, mareıal 
G&ringin Libya askeri iiıleri ve 

Goebbelsin Akdenizdeki on iki 
İtalyan adasını teftit etmtle;ini 
· belki biraz teessürle - görerek, 
meiıfaatleri olan Berline bağlı 
Avusturya- Macaristanın ne ha
le geldiğini düşünüyorlar. 

ltalyanlar Almanları asla çok 
sevmez ve onların yanında ikin· 
ci derecede bir rol oynamayı 

iıtemezler. 
La Republique 
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B İ s M A R K TÜRK • INGILIZ iKTiSADi 
MÜNASEBETLERi VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
- Dünkü sayıdan defJam - yede yapılacak masarif için de 

kredi temin etmektedir. 

Yazan: H. A . KUYUCAK 

rından biri ftc.rafımızdan, diierl 
Deaartman tarafından ve DçliD· 
cüsü aramızda müştereken se• 
çilmiş olup Türk aza ay!lı za
manda da reislik vazifesini gö• 
recektir. 

Yazan: Jamesi Vgcli//e Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 

-8-

1938 mayısının 27 sinde Lon• 
drada yeniden Uç anlaşma im· 
zalandı. Bunlardan biri Türkiye 
hükiımetile İngiltere hükumeti 
arasında imzalanan teslihat kre· 
disi anlaşmasıdır. Bu anlaşma 
ile İngiltere hükümeti İngilte
reden iştira edeceğimiz harp 
levazımı için bize S 6,000,oOO 
avans vermeyi kabul eylemit· 
tir. Bu avansın faizi %3 ve te• 
diye müddeti de, 1925 de baş· 
lamak üzere 10 ıenedir . • İster· 
sek daha evvel de tediye ede

Ticari kredi için faiz % 5 112 
dur. Teslibat kredisinde bize 
parayı ikraz eden doğrudan 
doğruya İngiltere hükumeti ol· 
duğundan % 3 le vermeği kabul 
etmiştir. Halbuki ticari kredide 
İngiltere hükumeti ihracat kire
dileri departmanı vasıtasile ke· 
falet etmektedir, Para ise pi· 
yasadan temin olunmaktadır. 
Ve tabii departmanın umumi 
mefaatin~ ve riskine karşı ol· 
mak üzere alacağı bir ücr~t de 
vardır. Bütün bunlar dahil ol· 
duğu halde % 5 112 mutedil bir 
faiz sayılabilir Ticari k redi 10 

Bismarck bedeni kuvvet ve 
cesaretini göstermek fırsatını 
her sene yapılan m·anevralardan 
birinde elde etti. Nehrin içine 
girerek atları sulamakta olan 
seyisi sular silrüklemeğe ibaşla• 

mıştı. Bir köprü üstünden bu 
"aziyeti gören Bismarck birden· 
bire üniformasiyle suya atıldı 
ve kendi bayatını büyük bir 
tehlikeye koyarak boğulacağı 
IDuhakkak olan seyisi kurtardı. 
Bunun üzerine kendisine hayat 
kurtarıcılarına mahsus madal· 
yalardan verildi. 

Biamarck okuduğu kitapların 
çolduğu ve tenevvüü ile arka· 
daşlarını hayrette bırakıyordu. 
Spinozayı bu sıralarda tetkik 
etmişti. Kendisi arkadaşları ara· 
ımda, bir liberal olarak iştihar 
etmişti. İhtimal onlar Bismarck' 
ın ı6ylediği ve yaptığı şeylerin 
çoğunu anlamıyorlar ve her an· 
layamadıkları her şeyi de libe· 
ralizm addediyorlardı. Şüpheıiz 
bu telakki kısmen onun 1843 
de Fransadan sakallı olarak 
avdet etmesinden ileri gelmişti. 
Mamafih onun sükün bulmadığı 
tatmin edilemediği görülüyordu. 
Kendisinde kullanılamıyan bir 
takım kudretlerin mevcudiyetini 
hissediyordu. Tabiatında mara· 
zi bir sükun bulmaklık bir tat· 
mio edilmezlik vardı ki, o bunu 
suaturmağa çalıştıkça artıyordu. 

işleri biraz daha düzelince 
ıeyahatJar yaptı. Bir sene Lon· 
draya, bir sene de Parise gitti 
lngiltereden babasına gönderdi· 
ği bir mektupta enteresan bir 
vaka anlattı. (*) 

Bismarck lngiltereye Hullde 
ayak bastı, oradan Scarboruugh 
ve Y ork şehirlerine gitti. Bura· 
larda Hussar (**) kıtaları subay 
larından çok iyi bir kabul gör
d ~ "O u. oları tanımadığım halde 
bir~ikte yemek yememizi teklif 
ettıler ve her yeri gezdirdiler,, 
diyordu. Yorktao sonra ~Manc· 
hestere de gitti ve burad~ mev· 
cut fabrikaların bir kaçını gez· 
di. "İngilizlerin umduğumdan 
çok fazla bulduğum fevkalade 
nezaket ve terbiyelerini ne ka· 
dar medhetsem azdır. Fakir 
tabaka hile hoş ve mütevazidir. 
Ecnebilerle teması çok :olanlar 
·arabacı, hamal gibi· insafsızca 
paraya koparmağa mütemayil 
oldukları halde bir kimsenin 
kendilerinin lisan ve adetlerine 
aş~na olduğunu ve aldanmıya
cagmı görünce bundan derhal 
vazgeçerler. Hayab umumiyetle 
zannettiğimden daha ucuz bul· 
dum.,, 

(*) Bu ıeyahatında şöyle bir va· 
ka geçmişti . Bir pazar ıabahı HuJ. 
ide karaya ayak basınca ıslık çala
rak sokaklarda dolaşırken bir t esa
düf eseri olarak tanışdığı birisi ıı· 
lı~a devam etmemesini söyledi. 
Bundan çok müteessir olan Bls
nıarck şehri terketti. Umumiyetle 
söylendiğine göre Edinburga git· 
nıitti Bundan her halde S carboru
rh kastedilmektedir. 

(**) Huasar bir nevi hafif auvari 
kıtaaıdır. 

1844 de çok sevdiği kız kar· 
daşı eski bir arkadaşı olan Os
car von Arnim ile evlendi. Hiç 
bir ağabeyi bir kız kardaşına 

onun yazdığı kadar hoş mektup· 
lar yazmamıştır. Bu mektuplar· 
dan o zamanki hayatının güzel 
bir tasvirini elde ediyoruz. Dü · 
ğünden sonra, Bismarclc, baba· 
siyle birlikte Şönhavzında ka· 
lırken kardeşine yazdığı bir 
mektupta: 

biliriz. 

"Babamla birlikte gezintiler 
yapıyor, ciğara içiyor ve oku· 
yoruz. Ona yemeklerinde lyar• 
dım ediyorum. Bazende bera· 
berce babamın kurt avı ismini 
vermekten hoşldodığı bir kome· 
diyi temsil ediyoruz. Şiddetli 

1 seneliktir. Ve son bono 1951 de 
ödenmiş olacaktır. 

27 mayısta imzalanan ikinci 
anla§ma Export Credist Cua
rantee Department ile Türkiye 
hükumetı arasında yapılmış olup 
S. 10,000.000 lik ticari krediye ' 
aittir. Bu anlaşma ile Depart· 
man İogiltereden alacağımız le· 
vaz ım makine ve saire için bize 

1936 kliring ıanlaımasından 
sonra dahi yukarıda ıaydığımız 
s'!behlerden dolayı İngiltereden 
itb<ılatı mız ihracat ımızdan fazla 
olmakta devam ettiğinden 27 ma• 
yıs 1938 de bir de yeni kliring 
anlaşması imzlanmıştır. Bu an· 
laşma her şeyden evel, krediye 
dahil mallar haricinde İngiltere• 
den memleketimize yapılacak 
ithalatı •senevi 3, 100.000 Türk 
liraıı olmak üzere tahdid etmiı 
ve imzalanan iki kredi anlaş• 

malarıodaki esaılara uygun ve 
iki ıenelik tecrübeye müstenit 
olmak üzere eıki anlatmada bir 
takım tadiller yapmııtır. 

bir yağmur altında ~ veya buz 
gibi bir havada İhle, Ellin ve 
Kari da beraberimizde olduk la· 
rı hRlde yola çıkıyor, rüzgin 
tetkik edip iyi bir avcı gibi 
bütün tedbirleri alarak içinde 
odun tophyan bir kaç kadından 
başka hiç bir mahlukun bulun· 
madığına hepimjzio ve bilhassa 
babamın mutlak bir kanaatı 
olduğu halde, bir kaç çam ağa-

kredi temin etmektedir. 

Ş urasını hatırlatmak isteriz ki 
ihracat kredileri garanti 

-d;pi'rtmanı umumiyetle iki su
retle garanti verir. Ya Brasstrt 
tçind~ olduğu gibi ihracatçı ile 
mukavele yaparak ihracat be· 
delinin muayyen bir kısmını te· 
min edar, yahut da alıcı ile 
anlaşarak bonolarını garanti e· 
der ve bu bonolar hasılatını a· 
lıcının emrine amade bulundu· 

Kara bük anlaşmasile kurulan 
şirketler tasfiye edilerek 

yerlerine Eti Bankın yegane a· 
centesi olmak üzere yalnız fn
gilterede ( Angl· Turkish Com· 
modities Lt<I. ) türk ingiliz em
tia ıirketi vazifesi bilhassa Eti 
bankın göndereceği madenleri 
ve sair türk mallarını satmak 
ve tıpkı Comptori şirketinde 
olduğu gibi bunlardan hasıl o
lan parayı türk bonolarmın te
diyesine tahsis etmektir. Türk 
İngiliz ticari münasebetlerinde 
mübim rol oynıyl\cağı anlaşılan 
bu şirketin Meclisi idare azala· 

Henüz tatbik sabasına girme• 
ğe baılıyan bu anlaımalar mem· 
leketimizin ıilihlanmasına ve 
sanayile.;mesine ve istihsalimizin 
artmasına yardım edeceği gibi 
İngiltere sanayii için de mühim 
bir iş hacmi vücude getirecek
tir. Her iki taraftan gösteril• 
mekte olan hüsnü niyetin İngil· 
tereye yapılan türk ihracatını 

artırac1'ğı ve bu tarzda daha 
genit muamelelere yol açacağı 
beklenebilir. 

cından ibaret olan bu kümeyi 
kuşatıyoruz. İble ve Kul iki 
köpekle, müthiş sesler çıkara• 
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Bu son şekilde alıcının satı· 1 
cılarla evelce kredi üzerinde 'ı 
anlaımasına lüzum yoktur. Pe · 
tin para ile mal Pl ıyormuı gibi 1 

rak gizlenmek için hazırlanmış 
olan yerlere giriyorlar. Babam 
tüfeğinin horozu kalkık, hare• 
ketsiz, hakikaten bir şey göre· 
ceğini umarak tetikte . lbekliyor. 
İhle "işte! işte!,, diye bağırarak 
önüne fırlayınca, babam bir ıey 
görüyormusun diye bana soru· 
yor, ben, imkan nisbetinde ta· 
bii olmasına gayret ettiği bir 
hayretle "hayır hiç bir şey gö· 
remiyorum,, diye cevap veriyo· 
rum. Sonra havaya küfrederek 
başka bir koruya gidiyor ve 
oyunumuzu orada da aynen tek 
rar ediyoruz. Bu hal üç dört 
nat kadar devam ettiği halde 
babamla lhle ve Fingalio me
rakları bir türlil görünmiyor. 
Bundan başka · günde iki kere 
limonluğa, bir kere koyunlara 
bakmağa gidiyoruz. Her saat 
ba~ında odadaki dört termomet
reyi tetkik ediyor ve hava 
kontrol aletini ayarlıyoruz. Ha
va iyi olduğu takdirde bütün 
saatları dışarı çıkarıp hepsini, 
yemek odasındaki saat bütün 
diğer sa atlardan daha sonra 
çalacak şekilde ayar ediyoruz. 

satıcılarla pazarlık · edebilir. 
işte bize verilen kredi ikinci 

tiptendir. Yani kredi için satı
cılarla ve miiteahhitlerle görü
şecek değiliz. 

Beğendiğimiz yerden ve be
ğendiğimiz tesişab peşin para 
fiyatiyle alacak ve icap eden 
miktarda bono imzahyarak · da· 

partmana göndereceğiz Depart
man bu bonolarımızı garanti 
ettikten sonra satacak ve be· 
delini bankaya yatıracaktır. İşte 
satıcılara biz bu bankadaki he· 

sabımızdan peıin tediyede bulu
nacağız ve bütün bu sebepler
lerden dolayı tabii alacakları
mızı daha ucuz temin edebile· 
ceğiz. Anlaşmanın mühim nok· 
talarından biri de şudur ki, 
departman yal~ız lngilterede 
yapılacak mübayaalar için de
ğil belki, Alman lmallar kıyme
tinin üçte birine kadar, Türki-

Vilayet Daimi Encümeninden : 
Sıra 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Cinsi Mevkii 

İmam köy Narlı dere ılıcası İmamköy 
Elengüllü ve Bozköy ılıcası Bozköy 
Dereköy Menderes geçit gemisi Dereköy 

Muhammen 
bedeli 

91 
1400 

60 
63 

350 
291 
400 
170 

Dükkan Aydın Gazi bulvarı 
Karabayıt Menderes geçit gemisi Karahayıt 

Dalama Menderes geçit gemisi Dalama 
Gölhisar Menderes geçit gemisi Gölhisar 
Armutlu Menderes geçit gemisi Armutlu 

Şabnalı Menderes geçit gemisi Şahnalı 300 

ııan 
Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 

Koçarlı büyük dere mevkiinde 
doğusu konya batısı yol kuzeyi 
İzmirli Mehmed güneyi ibrahim· 
le çevrili 17 dönüm tarla koçar
lıdan hacı İbrahim kızı Ayşeye 
intikalen ve taksimen kalmak 
suretiyle 54 sendenberi tasarru· 
funda olduğu büyük dere köy 
kurulundan verilen ilwübaberde 
tasdik edilmiş ve tapuda kaydı 
aranmış ise de bu naında bir 
kayıd bulunamamıştır. 

ııan 
Aydın Vakıflar 

Müdürlüğünden: 
Aydın orta mahallesinde 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 satılmasına 
karar verilmiştir muhammen be· 
deli 101 lira 25 kuruştur talib· 
lerin % 7 buçuk muvakkat te· 
mioatlarıle Aydın vakıflar ida-
resine muracaatları. 4/4/939 

6 8 10 13 1257 

Aydın Tapu Sicil Mu- · 
hafızlığından : 

Çakmar köyünün mezarlık 
semti Kızılcahisar mevkiinde 

• 
şarkan Hasan oğlu Rıza ve Bi-
lal kızı Fadime garben sicim 
oğlu Mustafa Ali şimalen Mev· 
lüt ve Hfüıeyin cenuben Rabia 

Aydın gazetesi ile ilan gü
nünün 12 inci günU bu tarlanın 
ne suretle tasarruf edildiği ye
rinde incelenmek üzere bir me· 
mur günderileceğinden bu tar
lada bir aynı hakkı olanın bu 
müddet içinde tapu sicil muba- 1 

fızlığına veya ilanın son g ünü 
yerinde bulunacak memura 1230 
fiş numarasile baş vurmaeı ilan 

1 hanım vakı ~hanım zeytinliği ile olunur. 1267 
çevrili 50 ağaçlı zeytinlik Çak· 
mar köyünden Süleymanca oğlu 
lbrahimin iken vefatile evlatları 

Muvakkat 1 Süleyman ve Ahmet ve Halile 
kaldığı ve bunlarca aralarında 

İcra müddeti 
teminat 

1/6/939 31/5/941 iki sene 
Bir sene müddetle 

" " 
" " ,, " ,, " 
" " 

" 
,, 

" " 

lira 
7,5 
105 
4,5 

5 
27 
22 
30 
14 

22,5 

1 yaptığı tnksimde bu yerin Ha· 
lile isabet ettiği ve mumaileyh 
Halil namına tescili için köy 
kurulundan getirilen ilmühaber· 
le tapuya geçirilmesi istenmek
tedir bıı yerin tasarrufunun tah · 

İdarei hususiyeye ait yukarıda yazılı akaratın senelik icarları 20/4/939 tarihli perşembe günü sa
at onbeşte ihale edilmek üzere açık arttırmağa çıkarılmıştır. Fazla malumat almak istiyenlerin her 
gün Vilayet encümen kalemine veya hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları, artbrmağa iştirak 
edeceklerin de sözü geçen gürt ve saatta muvakkat teminatlarile daimi encümene müracaatları ilan 

kiki ve tapu kaydının yerinde 
tatbiki için ilin tarihinden 11 
gün sonra müddetle mahalline 
memur gönderilecektir. Bu ye
re ait itirazı olanlar varsa 1228 
fiş numarasile yerinde buluna· 
cak memura veyahutta idare· 
mize miiracaatları ilan olunur. 

olunur. 2 6 13 16 1246 1268 

• 
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HALKEVI 1 
Bakım Evi Muayene Saatları S 

Muayene günü Saat Doktor arkadaşımızın adı . W. 
Pazartesi 

tt 

Salı 

Çarıamba 

Perıembe 

" 

2-3 

3-4 

4-5 

2-3 
3 - 4 

4 - s 

5 - 6 

Doktor Fahrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütaba11111) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaha11111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Gaz hastalıkları mutaha11111) 

Doktor Muhsin 
(İç hastalıklar1 mutahaasıaı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
(İntani haatalıklar mutaha11111) 

(~~·~S~~:·:~~:SEZt:iZ:~·X~· ... ···1J 
• D • [+ 
• D • r+ 

:. ~ /~ ı· • • • J 

• • t 

• • • • J 
J 

,. 
• • • • • t• 

:.~ (Kadın hastalıkları mutahauuu) ~ 
2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan (!J 

Cuma 4-5 Doktor Milnif Erman 

fi 
il 
f!J 

Cumartesi 
,, 3 - 4 Doktor Halil Göıaydın [+] 

"""""''""""". ·~ •• ı 1 1... ı:ı 
... 6ı Ilı> MM ·~Mı ~.ıı.ıtMd!ı•ıtı· f~ 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer . f!ı 

Gazete Kitap Evi İ l! 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altana nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir biitiin kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, buluomıyan 

kitap, mecmua ve gazete nüshalan en çok bir hafta için-

~
e getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
itli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. J 

1 1215 
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: Doktor Şevket Kırbaş ! 
! Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 
• entani hastalıklar mütehassısı ı • • f Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avukat • 
t B. ihsanın evine nakletmiştir. t 

Her çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alatı musi
kiye, hurdavat, pipo ve ııhbi sigara ağızlıkları yassı yuva~lak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeıit traş bıçaklan, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

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

12 ay veresiye satış 

[•1 
f!j 
f! 
f! 
• • • • • • • • • • • r+ı 

il 
[• 
• • • • • • • [• 

[• 
[• 

+ hastalarını her gün ıaat yediden sekize kadar ve • 
• ağleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, : 
: kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra + •t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- + 
+ toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) t 

MEHMET GÜRER G 
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Aydın Belediye 
reisliğinden : 

1 - Aydın Belediyesi elekt
rik santralına ilaveten konulacak 
240-250 beygir takatında bir 
Motör ile Jeneratör Alternatör, 
tevzi Tablosu ve bunların tefer
ruatı ve montajlan 22 Mayıs 
1939 Pazartesi günü saat 15 de 
Belediye daimi encümeninde 
ihale edilmek üzre yeniden ka· 
palı zarf usulile Eksiltmeye ko· 
nmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen 
kıymeti 29360 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlar-
dır: 

A Fenni şartname 
B Keşifname 
C Eksiltme şartnamesi 
D Planlar 
4 - Arzu edenler bu evrakı 

Aydın belediyesinden görebilir
ler ve parasız alabilirler. · 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 2202 liralık muvakkat 
teminat makbuzlarını, 1939 se
nesine ait ticaret odası veıikası 

ve eksiltme tarihinden en çok 

bir hafta evvel Vilayet Nafia 
müdürlüğünden usulü dairesinde 
alınmış ehliyeti fenniye vesikası 
ile birlikte teklif mektuplarına 
lef etroeleri icap eder. 

6 - Tesisatın ikmal müddeti 
ihale tarihinden itibaren onbet 
aydır. 

7- Teklif mektuplarının iha
le gün ve saatından bir saat 
evveline kadar Aydıo belediye 
reisliğine (makbuz mukabilinde) 
tevdii lazımdır. (Postada olacak 
geçikmeler kabul edilmez.) 

28 3 8 13 1235 

r...... Abone şeraiti ....... .. 
ı Y ıllıtı her yer için 6 lira. J 
f Altı aylığı 3 liradır. ! 
: ldare yeri: Aydında C. H. i 
ı P B . • : • aıımevı. ı . . 
f gazeteye ait yazılar için f 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin· i 
! lar için idare müdürlütüne : 
! '11Üracaat edilmelidir. ~ . . ................................................ 

imtiyaz ıııhlbl ve Umumi Ne4riyat 
Mildiirü : Etem Mendre. 

Ba1ıldıfı yer 
C H P Ba11mevl 

C. H. P. 

BASIMEVI 

icin Son f or-, Belediyelerimiz 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın 

rine arzeyler. 

bütceleri 
' 

müşterile-

f) 

i .. 
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