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İran a. giden heyetimiz Arnavutluk tacı 
f tal ya kralına ve halef

lerine kaldı 

Vildyette: 

Yurt 
Müdafaasında 

Milli bünye .. _ .. 
Enver Demiray 

Avrupanm siyasi havası bü
tün Avrupa için gün geçtikçe 
büyüyen bir tehlike oluyor •. 

istilacı bir siyaset önünde 
devletlerin bütün modern harp 
vasıtalariyle iş başı edişi, milli 
camiasına gilveni olmıyan millet 
lerde daha korkulu ve daha 
Ümitsiz bir vaziyet gösteriyor. 

Son gtinlerde Almanyanın 
Hollanda O zerine asker ; sevk 

editi, diter taraftan Muıolini· 
nin sonu gelmiyen milcadele 
arzusu, dünya ıulhunu veya 

dünya milletlerinin banş yolun
dald iddialarını her halde ka
kiinden •arsmağa kafi bir vesile 
oluyor. 

Harp, devletler arası hukuku· 
kunun birbirine giren, artık ken• 
diıinde bir mlieyyide aranmıyan 
teklini ortaya atar atmaz, dev
letler arasındaki anlatmalann 

ve mütekabil yardım esasına 

m6stenit şartlano biç birinden· 
de eser görülmüyor. 

Birinin toprağı, mnstevli dev
letlerin arzu ve emellerine va-
ııta olurken diğer bir devletin 
IDilletler arası hukukunu ortaya 
attığı veya yapılmaması icap 
eden şeyleri ona hatırlattığı bi· 
le mevzubahs olmuyor. 

Avrupanın bugilnkü vaziyeti 
bize, devletler arasındaki itti· 
faldaran, anlaşmaların ve müte-

kabil yardım şartlarile ortaya 
•tıla:ı taahbntlerin, sulh dev· 
resinde olduğu gibi harp anın
da da zımni ve usuli bir karak
~t~e sahip olduğunu, mevzubabs 
ıttıf a ldarın icabında harekete 
•tvkedici bir kuvvette bulunma
dığını gösterebiliyor. 

Yurd müdafaasında ve yurdu 
haricin istilacı emel ve niyetle
r~ne karşı korumakda, bugün bi
lıoınesi ve anlaş1lma11 lazım ge· 
leıı tek ittifak vardır ki, o da, 
0 devlette milli ve içtimai blln
Jenin sıhhatıdır. 

Milli bünyesi sıhbatlı olmıyan 
IDilletlerin diğer devletlerle olan 
IDuahede ve ittifaklan, onu hat
ta en milşkil bir zamanda bile 
Yalaız b1rakabilmek mlna ve 
hü\'iyetindedir. 

Yurdun müdafaası, milletin 
huzur ve uayişinin temadisi di· 
~cııdiği andedirki, milli bünyeye 
ıçtimai \'aziyete derhal teşhis 
lcoyınak şart ve kayıtlannı ileri 
•ürmelidir. 

Eğer ıçtimai bünyede endiıe 
Veren ve içtimai ıartlara müı· 
takbel bir tehlike gibi görünen 
tıı ufak aksülameller meydana 
çıkarıla biliyorsa; tereddüt et
Elıtden itabına bakılmalıdır. 

O.vaau 2 bad .. aaır.ı. 

••• 
Ankara, 13 - Yeni arnavut· 

luk htikilmeti tcşekknl etmiı ve 
mehusan m~clisi, Arnavutluk re· 
jiminin değhtiğini, ana yasanın 
kıymeti kalmadığını ve Arna
vutluk tacının ltalya kraltna ve 
haleflerine hırakılmasıına karar 
vermiştir. 

ilk g3nlill6 miliı müfrezesi 
tesekknl etmi,tir. Bu mOfreze 
ltalyan kolonilerile fatiıt unıur
lardan mlirekkeptir. 

Musaolini memleketin nisaoın 
16 ıncı pazar gOntı sabahtan 

ak,ama kadar ltalya • Arna
vutluk bayraklarile slislenmesini 
emretmiştir. a. a. ........... 

Hitlerin 
50 İnci yıl dönümünde 

Vartova 13 - Hitlerin doğu• 
manun 50 inci yıl dönOmil olan 
20 nisanda Danzigde m6him nll· 
mayişler yapılacakbr. a.a. - .•.. 

E·rbeylide 
Arteziyen işine başlandı 

Erbeyli incir islih istasyo
nunun ıa ihtiyacını karşılamak 
nzere açılmasına karar verilen 
arteziyen iaıasına 8 nisanda baı· 
lanmııhr. 

Şimdilik 5,75 nıeterede bir 
zemin ıuyu bulunabilmiııe de 
daha kesif bir ıu kaynağı bul
mak zarureti olduj'undan ıon-

daj ameliyesinin 100 metereye 
kadar g6t rülmesine ve açıla· 
cak arteziyenin tam arteziyen 
olmaıına çahıılncığı ıöylenmek· 
tedir. 

Çine ye 
Bir sağlık memuru 

tayin edildi 
Hayvan kesafeti fazla Te hay

van ihracında bir traoıit mer· 
kezi halinde olan Çineye hay· 

vanların sıhhi vaziyetlerile ya· 
kından ve her zaman alakadar o 

labilmek üzere ıehrimiz vc.teri
ner mildürlüğünce müdüriyeti 

umumiyeye vaki müracat göze 
alınmış ve Çineye bir hayvan 

aağhk memuru tayin edilmiştir. 

Memur 8. Ömer Tarım vazife

sine batlamak Ozere yakında 
Çineye gelecektir. 

• ir1 .. 

40.000 çelik dikildi' 
Haber aldığımıza göre ıon 6 1 

gün içinde Erbeyli incir iılib 1 
istasyonunun ilretme aahaaınıo bir 

kısmına 40,000 ıarı lop çeliği 
dikilmiıtir. 

Dikme ameliyesi alta gilo de

•am etmiı dün sona erdirilmif• 
tir. 

Iraktan geçti 
Heyetimiz kardeş İrak topraklarında 

büyük tezahüratla karşılandı 
Ankara 13 - lran veliabtı zin reisi inhisarlar vekili Rana 

Muhammet Şahburun evlenmeme- Tarhan tarafnıdan teftit edil· 
rasiminde hazır buuınacak olan miftir. 
heyetimizle asker kıtayi hamil Sadabad paktma dahil iki 
husuıi tiren Irak topralarına kardeş hükOmetia ordulrınıa 
girmiı ve Kerkükten Musala milme11ili kJtalar kartı kartıya 
kadar olan yolda hükt\md ve dizilerek dostça birbirini selim· 
balkın samımı tezahürleriyle lamıtbr. 
karıılanmııtır, Askeri lııtamiz Irak asker-

Biabatı Yusuf bey riyase~nde leriain miıafiridir. 
bir heyet Tllrk heyetine ve Mutasarrıf tarafından heyeti• 
Tiirk ordusu mOmeasillerine kar· miz ıerefine bir ziyafet veril· 
det Irak hükumetinin ve ordu· mittir. 
sunun ıellmlarsnı bildirmiştir. Heyetimiz Ye aıkerl kıtamıı 

Bir askeri mOfreze 1ellm bu ıabıh otomobille hareket 
resmini ifa etmit ve heyetiıDi · etmitlerdir. a.ı. 

- - . 
ArnavutlL1kta vaziıet 

Bütün yollar ve tayyare meydanlan 
İtalyan kıtaabnın elin~edir 

Belgrad 13 - Belgradda çı· 
kan politika ı•zeteıinin huıusi 
muhabiri arnavvtluktaki vaziyet 
hakkında f U malumatı vermek
tedir: 

Şehirlere giden yollar ve tay· 
yare meydanlan bulanan tehir-

ler İtalyan kıtaatının elindedir. 
ı?malde Yaziyel daha kal'lflldır. 

İşkodra civarında Halk, ıeri 
çekilmekte olan Arnavutluk or· 
duıunun lıkodra kıtaları Oze. 
rine lıücum ile ıillblarını almıt· 
lırdır. a. a. 

Türkiye - Amerika 
Ticaret anlaşması mayısın beşinde 

meriyete girecek 
Ankara, 13 T&rkiye ile Amerika birleıik devletleri araıında 

1 Nisan 939 da Ankarada imza edilen ticaret anlatması muvak-
katen 5 mayıs 939 da ~eriyete airecektir. A?laımaya gCire Ame
rika malları ıartsız en zıyade mllaaadeye malık devletler kaydın
dan istifadeye devam edecektir. 

Bir leıik Amerika devletlerinin ihraç mallarımıza yapacakları 
tenzilat anlaşmanın meriyeti müddetince de•ıamını konsolize ede· 
cektir. 8 • a. 

•li!ii&a c: 1 -- - , -

Trablusgarpte isyan 
Mısır ordusu kışlalarda toplanıyor 

Kahire 13 - Arnavutluk bidisesi Dzerine Libyada iıyan 
çıkmııtır. 

Mısır ile Libya arasında mDnakalit durmuıtur. 
Mısır orduıunun bütün mezuniyetleri reri alınm!ft kıtaat kı,

lalarda toplanmııtır. İngiliz donanmasına mensup ıemiler beklenil· 
mektedir. .. a. a, 

Londra 13 - Royter ajansının Tunustan ald•t• bir habere göre: 
Ahnan çok ıiddetli tedbi•lere rağmen Trabluıgarpte Sünusi 

iıyanı ıüratle yayılmakta ve ltalya hükOmetine kartı baıımanc 
hareket bütün memlekette genitlemtktedir. a.r. C!2L. 

Kont Ciyano 
Romaya döndü 

Roma 13 - Hariciye nazırı 
Kont Ciyano tayyare ile Tiran
dan Romaya avdet etmiftir. .... 

Romada 
Hava ll'anevraları yaplıyor 

Roma 13 Dün öğleye kadar 
Romada üç defa bava taarruz 
ve müdafaaları yapılmıştır. .... 

Daimi encümen 
toplandı 

Vilayet daimi encOmeni dlln 
ıaat 15 te hbayımız ô. Gnn
dayın başkanlığında mutad top· 
lanbıını yapmııtır. 

f lyönkurul toplantısı 
Partimiz llyonkurulu dilo vali 

ve parti baıkanımız sayın Ô. 
Gllndayın başkanhıuıda mutad 
toplantısını yapmı,tır. .... -

İlbayımızın 
Ve belediye reisimizin 

tetkikleri 
Dün ~!leden sonra ilbayımız 

O. Günday ile, belediye reiıimiz 
Etem Mendres, şehirden aanat 
okuluna doiru uzanan ve esaılı 
inıaatına baılaaılmıı olan yolun 
intaatını sı&ıden geçirmitlerdir. --·-Belt1diged11 r 

Daimi encümen toplandı 
Belediye encümeni dlln CSile· 

den ıonra belediye reisi B. 
Etem Meadreıin reisliği altında 
mutad toplantıımı yapmış ve 
havale olunan eyrakı müzakere 
ederek karara bailamııtır. 

••• 

Et fiatları ucuzladı 
&ldiye daimi encümeni dün

kil toplantısında et fiatlarını 
tetkik ederek ltoyuo, kuzu, ve 
ve sığır eti narblarını değiştir· 

mit ayDJ zamanda bayvanlar1n 
gebelik mevsimi geçmit oldu
ğundıtn diti hayvan kesilmesine 
de müsaade etmiıtir. 

15 Nisan 939 cumartesi gü· 
nünden itibaren kuza eti 42 
koyun eti 38 ve sıiJr eti 25 
kuruıa satılacakt ır. 

·..O•~ 

Belediyf! 
Cenaze nakline mahsus 

bir otomobil aldı 
Beledivemiı cenaze naklinde 

kullanıl~ak üzere 1400 liraya 
yeni bir kamyonet ıaıısı satan 
almııtır. 

Bu şastnın lizererine 600 liraya 
iki tabut is tİi\p edecek tekilde 
ve gayet zarif karo9er yapılacak
tır. Bu günkü encümen toplan· 
tısında karoserin yapılması 15 
gün müddetle münakasaya ko
nulmuıtur. 

Kamyonet ıasesi muvakaten 
lımir Belediveıi itfaiye garajı· 
na teslim edilmiştir. 

Halkevi spor şube
si başkanlığından 

Çokluk olmadığından toplana· 
mıyan spor ıubeıi umumi beye· 
ti 19 niıan 939 çarıamba gü· 
nn aaat 20 de toplanacağından 
kayıtlı üyelerin tetriflui rica 
olunur . 
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Müdafaa ında 

M.lli bünye . 
Enver Demiray 

8 ştarafı 1 inci sayfada 

Avrupnnın bugün ş hid oldu· 
ğumuz karışıklığı önünde, tarih
den ilinip giden bazı de"ktle· 
rin bu knyıplarını, . onların içti
mnl bünyelerinin ı::ılıhatsız ığında 
aramak, deha doğ,ru bir müşa
hede ayılabilir. 

Elele vermiş ve içtimni biip· 
yesi tam bir teıthic;e tabi tutu• 
larak tedavi edilmiş olan Milli 
camiaların, yurd ~e memleket 
müdafaasında müteaddit h~rp 
teşkilat ve techizatır.a ihfiyaç· 
ları yoktur. Onlar, bu t chizatı 
mil i bfinyenin sıhhatında bula· 
bilirler. 

Harbın, ağzı ve dili bnğlıyan 
gürültüsü içinde dostluk, ittifak 
ve muahede ahkamından bahset~ 
mek lüzumsuz demektir. 

"Hatlı müdaf a yoktur, sathı 
müdafaa vardır., diyen. Ebedi 
Şef, her halde bu cümleleri,yle 
satha hakim olması lazım g"len 
millet ekseriyetinin içtimai sıh
hnta da sahip olmRları lüzumu· 
nu ihsas etmİ•j bulunmaktadır. 

Yurt müdafaasında iç bünye 
nin sıhhati, inan ve güven bir.· 
liğini, kvvvet ve faaliyet tekli
ğini ortaya koymağa ve millet 
fertlerini gaye birliği peşinde 
ürüklemeğe kafidir. 

Bir devletin yalnız. harp vası
talariyle tecehbüz ve tezeyyün 
etmesi, yurdun müdafaasında yal 
nızca .rol oynıyamaz. En büyük 
inhilallt>r içtimai bünyenin sıh
hatsızlığından cloğmağa dcrha 
çok mtistaittirler .. 

Noktai nazarı . ve pren ibi da· 
ha çok ahlaki olan dev1etlt>r, 
bugün bu düşünceyi mebd i ha· 
reket ittihaz etmekte ve içlimai 
bünyelerini ~ık C!Jk muayeneye 
tabi tutmak fırsatını bulmağa 
çahşmaktadırhr. 

Avı upa çehresinin çok açık 
ve neticesi belirııiz olan bugiln· 
kÜ vaziyeti karşısında milletle
rin, harp ve mücadele sahasın
dan uzakta .da olsa, azami te 
yakkuzla hareketleri ve d imi 
surette sıhhatta bulunması mev· 
zuubahsolan içtimai bünyeyi 
kontrolları, sllahlanmnktan, çok 
daha evvel göz önünde tutuln
cnk şeylerdendir. 

Devletle milletiıı yekdiğerine 
itimadı ve milli bünyenin sıhha· 
tı, bütün haı:p vacıtalarının üs
tüude öyle bir mukabele vasıta
sıdır ki onun için inhilal veya 
inhitat mevzuub .. hso1amaz. 

mil ıi bünyenin sıhhati en ge· 
niş teşkilatlı bir müdafaa ci· 
hazıdır. 

Bu cihaz, iç veya dıştan ba
zı şahsi menfaatler hesabına 
lrnrc lana Lilir. Ve bu cibnz bu 
kurcalamal~tan m··tev llit V{lzi
yetle işleme ) oluudnki metodu
nu ve bir olma yclundalii yek· 
nesaklığını kaybedebilir. 

İşte bu andadır ki milli bün
ye sıhhatsızlığa dü müş içtimai 
birlik inh Jale yüz tufo uş olor. 

Orh Avrupanın bu 2ün kü 
sinsi veya oyalayıcı siya eti ve 
istilacı arzusu öoündP, turl' mıl· 
leti, iç.ti mai bünye sinin sihhn tin
den emin olmnkla beraber; şc:-

AYDIN 
..,...-= , l'C 1 ! • = rz:;;:;n = MI t tiı • 

ugos av ordusu 
iyi • 

organıze 

bir 
edilmiş 

varlıktır 
hakiki 

Yugocılıtvya istiklôlirı i !dingü 
kuvetiyle kazanm1şsa, üzerine 

yapılRn tazyiklere kar ı mukave
metini organize ve idRme etmek 
için da;ma hazırlıklı bir halde 
yaşamak mecburiyetindedir. , 

Malumdur ki bu g1n l>ir mem· 
lf!ke t in milli müdafaası k .. çük 
devletrin tah:lmmül etmeleri mnş
kül olacak kadu mühim mas· 
rafları icap ettirmektedir. Onun 
içindir ki, YuR'o~l::ıvya uzun 
miiddet ;ı ~keri macırafl~rım son 
haddinde tahdit f'tmistir: fıt kat 
büttin Avrupa milletleri • gibi, 
muazzam silahlanma yarışına 

sürüklendi ve son &4'kert blld·· 
çesi üç yüz milyon dinarı sre· 
çen blldçeye nazaran 100 de 15 
lik · hır artış göstermiştir. 

Yugoslovya meı1ahaın itibarile 
Fransanıiı yarBından az daha 
kiiçüktür; ve nüfmıu 16 milyona 
varmakbı.dır. Seferber edebile
ceği aslfer bti ıtibarla üç mil
yona inhisar eder, bunlarlll bir 
milyon iki yüz bini mükemme1en 
talim görmi.iştUr. 

A k~ri hizmet 21 le 50 y~ş 
arasında her erkek için mecli~· • 
ridir ve. bayr-alc - ~lhnd" 9i~e~ 
müddeti on ekiz aydır. 

Nizami ordu 15 piyade • tü
meni, i~i üvari tümeni, bir mu• 
hafız tünteni, ve ir h'adut mu• 
hafaza kolordmmndan mürekkep
tir. Yekün iti&ariyle asker mev· 
cudu 135,000 :idamı bulur. 1938 
de, Militaer Wahanblatt mec
muasının verö ği raknmhıra gö
re, bu mevcut şu suretle fnlti
sam ediyordu. 9 288 zabit,10.076 
lfüçülc zabit ve" 123.317 nefer. 
Buna 9 alaydan ( 4600 zabit,• 
4.050 kiiçük zabit, 14.000 jan
darma ) mürelckep · jandarma 
kuvctlerini d il•ve etmek ~i· 
zım dır. 

Sullı zama-r..ın<la, :bar.p ve de
niz bakanı milli müdafaaya 

dahil bütün şube eri nefsinde 
yerleştirir ve yü~e )>ir a~eri 
şube l{endisioe bu hususta 
yardım eder. 

.M.fnzleket toprakları beş as
keri mıntakaya bölünmüştür ki 
bunların merkezleri Nensdtz, 

hiılisinden köylüsüne ve köy 
çocuğuna kadar azami teyak
kuzu elden bırakmamağı, muhi
tini sık sık kontrol edip gafil 
bulunmamağı da şiar edir miştir. 

ittifak, muahede ve müte-
kabil yClrdım esasına müstenit 
anlaşmaların netice itibarile 
mılli bünyenin ıbhatından da· 
ha sıbhatlı ve dahn g1iven ve
rici olmasına imkio yoktur. 
Böyle bir imkan olduğunu ka
bul ve devletler arasındaki it
tifaklar~ ns'olarak idealihde yer 
veren ve bu münasebetle içti· 
mai; biınyenin sibhatini ihmal 
eden milletler, tarihin imtida
dınca zavallı olarak kalmağıda 
kabul etmelidirler. 

Aksi takdirde, içtimai biiu· 
yenin sihhntini ihlal eden veya 
ihlal et!lleğe yeltenen, ne ve 
kim olursa olsun, diğerlerı ta
rafından ve hemen; milli mef
kürenin ağır şart ve icr.plarına 
mubtap addedilmelidir. • 

Saray Bosna, Üsküp, Zagrep ve 
Niştir. B~ ordu mıntakalaranın 
h('r biri Uç veya dört tümen 

böl~esine ayrılır, 
HE"r ordu mıntakası fiç piya· 

de tümeni, bir topçu alayı ve 
muhtelif jdare uzuvlarım ihtiva 
eder; P-iyade tümenin üç veya 
dürt piyade olayı, iki topcu 
alayı ve muayyen bir miktar 
diğttr gruplar va ... dır. 

Süvari tümeni iki alaylı iki 
livadıın, bir topçu grubundan 
ve bir bisikletli taburdan mü· 
relkeptir. 

Piyade tllmeninin rtipi klhik
tir, fakat dağ alavı dört tabur· 
dan, bir kesif bölüğiınden, bir 
teknik bölükten, b1r hadan bö
lüğiinden ve bir topçu refakat 
batarya .. ından terekktip etmek
tedir. 

Topçu kuvvetleri 52 sAhra 
topçu alayıntian, becı ağır topçu 
alayınd~n. hir İ!ltihkam aln,yın
dan, iki <!ağ · batuyasmdan ve 
iki havaya karşı müdafaa ah· 
yından~ mürekkeptir. 

Bun!lan b:lşka, bir muhafız 
tümeni,. dört istihkam alayı, t>ir 
d~iryolı.i' alavı, bi; makinist ve 
nakliye alayı vardır. 

· 'f 'H?'Otlıv a . ordu~~ men~e 
itibarile son derece muh· 

telif nr.ılzeme~ malil<tir; hu hal 
bazı mahzurlar <Joğu,..maktadır. 

Meseli p1yaded~ htım cebel, hem 
mavzer, hem de Mann1=cbe,. tii
fekleri, otomotrk şarjörlü Çek 
tlifelderi, d&t beş türlü hafif 
ve ağır makineli tüfek vardır; 
tanklar Fransız, fngiliz ve , Çek 
tipintkdir. . ' 

Topçuya gelincE', o da 75, 
105, 120, 150 ve , 155 lik l aynı 
çaptaki obüslt!rle 220 ve 305 
lik havanlarla silahlıdır Bütün 
bu malzeme Çek ve Fransız 
mahdır • . f-!avaya kartı müdafaa 
busmmnda genel kurmay: 66 ve 
76 ltk Sl<oda toplariyle 75 lik 
;\Tickersleri tercih etmiştir. 

Havo kuvvetlerinde takriben 
24 filova dört alaya ve iki liva· 
ya ayrılmış 500 kadar tayyare 
vardır. Deniz tayyareleri de 7 
filo 120 tayyareden mürekkep
tir. Umumiyeti itibariyle mater· 
yaller iyi fakat menşe itibariy· 
le gene muhteliftir. 

Buna mukabil donarıma daha 
zayıftır. Mevcudu 583 zabit, 
2.507 küçük zabit, ve 4.507 ne· 
ferden ibarettir. Gemi olarak 
bir ıüratli muhribi, dört sahil 
deniz altısı ve 1870 tonluk bir 
tayyare gc:misi vardır; bütün bu 
üniteler 1928 den sonra 
·hizmete girmişlerdir. Yugoslav
yanın bunlardan başka 2500 
torı lıık eski bir hafif kru~azörü 
ve harp zamanlarında inşa e
dilmiş 300 tonluk sekiz torpi· 
tosu vardır. 

Belgrad hükflmeti diğer or
dularının vasdti ~eviyesine na
zaran dononma5ınm hafifliğini 
farketmiştir. 

Ve deniz sabal!ıoda çok Lü
yük bir gayret sarfetmekdir. Bu 
sene 100,000 tonluk inşaat fa
aliyeti vardır. 

Hülisa, Yugoslav ordusu ras
youel prtnsiplere göre[orv-aniıe 

ALM YA iN 
Muazzam gayretleri karşısında 

Romanın mesüliyeti 

Almanyanın şarl<a doğrn si· 
yasetin~ sed çekmek " için öte• 
yao~akiler ne yapmışlardır ! 

Kollarını çaprazlayıp seyirci 
kalmış olduklarını söylemek 
haksızlık olur. İngilizler her ça
reye baş vurmuşlardır. Geçen 
~enenin son ayları zarfında, Ro
manyanın müşterilerinin başında 
geliyorlardı. Pek az kimse bu
nun farkına varmıştır. K eyfiyet· 
onlara o kadar imkansız · gör.5-
nüyordu ki ictatistikleri bile ar· 
tık okumuyorlardı. Halbuki Al
manyayı sözde " hayat saha
sında bulumın Lil" memleketi 
inhis:trına almaktan menetme· 
nin mümküa olduğu böylece· 
sabit olmuştur. 

Bun-unla beraber şimdiye ka
dar. yapılan teşP.hbüsler artık 
~avri kafi<Hr. Almanya yalnı7. 

Çek ve Slovak ticaret ve istih 
~nll e rini kendi inhi •:unına almak
la fngilterenin gavretlerini boşa 
çıkarmı,tır. Franı:ulya gelince 
onun gayreti şimdiy,. kadar ina· 
nılm1yacak dereceae zayıf ol
muştur. Şimdiye kndar diyorum, 
çünkü artık anlamış görünüyo· 

ruz. ' 
Fakat y.ı:ılnız tic::ıri rPaksiyon 

kafi değildir. Alman devi kar· 
ş1s1nda pek Örkf'k bir $ekilcle 
dikilen maniaları sertleştirmek, 
maddeleştirm~k lazımdır. 

Evelce Roma protokoll rı hlo· 
ku vardı. Av,,ı z •mttnda küçük 
antant it:tisadi bloku vardı. 

Anslma müsaade etmekle İtal
ya kendi eliyle bina etmiş oldu
~~ mımianıo yıkılmasına ortak· 
lak etmiştir, 

Hür milletler harta,ından Çek· 
ya ve Slovakyanın silinme~ine 

kayıtsız bir şekilde !teyirci kal
ma1<la, Bükreş ve Belgrad ken· 
di elleriyle bina etmiş oldukları 
sedde hir çok kazma darbeleri 
indirmiş oldukları intibamı bı· 

rakmışlardır. 

Paris ve Loodranın da mesu 
liyetleri olduğunu biliyorum, Bu 
iki devlet uzun zamll n Orta 
Avrupaya karşı gerek siyasi 
gerkcıe iHisadi bakımdan kayıt 
sız kalmışlardır. 

Fakat 1934 de İtalya onlara 
bir m~z,.ret hazırlamış değil 

midir ? İtalya " Tuna Avrupa· 
sını ben üzerime alıyorum ,, di
yor gibiydi. 

Duçe, Çek-Sloval<yanın Roma 
protokolunu imzalıyan d evletle · 
rin idtisadi sistemine girmesini 

tasavvur eden Hodza planından 
haberdar değil miy~i? 
Haberdardı4 • Fakat Vivana 

ve Budapeştenin revizyonculu· 
ğunu ieşvik için bundan haber 
siz görünüyors1u. 

İtalya kendini revizyoııculu· 
culuğun şampiyonu ilfin ediyor· 

:? iTiZt=r=tn== ;=a-;-:::f:ja ----

edilmiş hakiki bir kuvvettir İn-
san potansiyeli mükeml)leldir: 
Sırp ve hırvatın kıymeti ve ce· 
sareti her kesce müse!lemdir. 

Yugoslav ordusunun bir Av
rupa harbıode mühim rol oyna
mıya namzd oldugunu kabul 
ctınek lazımdır. 

l .. a Republique 

Yazan: EMiL ROCCE 
du, fakat hakikatte geniş ölçn· 
de bir Tuna siya9eti takip et· 
miy~ muktedir değildi. Kendisi 
için Afrikada bir çöl feth'!tmek· 
le meşgulken orta Avru• 
padaki mevkiini kayhetti, ve 
almanlar buradada fiil surette 
revizyona başlamıştır. 

Üzerinde cermen tazyıkıo1 
bisetmamek için umumi harbe 
iştirak etmiş olan italya böyle· 
ce zaferinin en miihlm meyva· 
sını elinden kaçırmıştır: Bura· 
d ı ki d•vletler ara<Jında hakem 
olup Tuna üzerinde bilvasıta 
hül<üm sürmek. 

Macarları ele alalım, Sene· 
lerce müddet hududlarını tahdit 
etmek imkanının kendilerine 
Musoliniden geleceğini sanmış· 

lardr, Halbuki bu imkan kendi
lerine Hitlerden ·gel miti. 

·Hem de kendi istiklallerini 
tehdit eden şartlar içinde. Fa~ 
kat gene de Mecarler merun:.ın• 
durlar, muvaffakiyetleri kendi· 
!erini o kadar körleştirmiştir. 

Almf· nlar muahedelere müşl<ül 
meseleleri halletmek hu!'usunda
ki kabiliyetler"ni isbat etmiştir. 

Tekrar edelim: Roma bir Tu· 
na politikası yapmayı bilmemiş-
tir. İşte büyiik fenalık da şüp· 
hesiz ki buradan gelmektedir. 
Bugün Almanya ona pişkin bir 
ders vermiştir. 

Onun için Paris ve Londra 
mesul iseler, Roma daha ziyade 
mesuldür. Kendini toplamak o· 
na düşer. Bu canlanışını o·ta 
Avrupadaki eski ve yeni dostla· 
rıoa karşı borçludur. 

Bunu alman şikirının kemi· 
ğini . kemirdikten sonra kendi
sinin de bir gün yutu\acağmı 
düşünen Macaristana borçludur. 
Adiryatiği birlikte paylaştıkları 
Yugoslavyaya borçludur. Pet• 
rol satışlarında ona hisse ayır
mak istiyen Romanyaya borçlu 
dur. Nihayet, ona karşı bunca 
zaman dostça ve anlayışlı ha
reket f"tıniş olan Bulgarintana 
borçludur. 

Jandarmada : 

Kadın oynatanlar 
Evvelki gece saat 24 sırala

rında Aydının Çayırkırı mev-
kindeki bahçelerin birinrle Me
sudiye mahallesinde Salih kızı 
321 doğumlu dul Zehrayı içki 
içerek oynatmaktan suçlu Aydı-
nın Mesudiye mahalle~inden 
326 doğumlu · Mu"tafa Erdoğan 
ve Kemer mahallesinden Süley
oğlu 321 doğumlu Mustafa Say
dan yakalanarak adliyeye ve· 
ri lmiştir. 

§ Dün sabah 9 sıralarında 
Germenciğia Neşetiye köyün· 
den 16 yaşlarında Faik Atar 
ile aynı köyden Mustafa oğlu 
yine 16 yaşlarında Halil İhra· 
him Lop tarlada Cif siirdükten 
sonra istrahat ederlerken Halil 
Jbrabim Lopun kendisiue ait 
olan tabancayı belindeft çıkcr
ması arkaşının da bunu görmek 
istemesi üzerine nasılsa ateş 

alan tabanca F ... ik Atarın sol 
elinden y~ral nmasına sebep 
olmuştur. 

Yaralı Aydına getirilerek 
memleket hastahanesine yatırıl· 
nnş ve tahkikata ba4lanmıştır. 
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BİSMARK Almanıanın 
i 

VE Ekonomi sahasında muazzam gayre~i 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu Liberal l.apitalizm devrinde 
sermayeden mahrum olan mem· 
leketlere husuıt sermaye akını 
otom.tik bir tekilde vukua ge
liyordu. Ban memleketlerdeki 
fazla bol aarmayeler, kendiliğin 
den, buna muhtaç olan memle
ketlerde i, aramaya gidiyordu. 
Hitlerci metodların genişlemesi 
bu ıistemi ortadan kaldırmı,tır. 

tiamanı demek ki malzeme ıab
fl suretiyle olacaktır. Bu itibar
la allkalı memleketlerin hesap
lar mizanında deiil, ancak ti· 
caret mizan. ada yeri olacalıtır. 
Bu ticaret miıanının ise takaı 
yoliyle mnhadelder yapan mem
leketler de daima muvaıene 
halinde olduğu malGmdur. 

Yazan: Jamesi Vgclif/• Headlam 
Te,c•m• eden: M. Nedim Müren 

-9-
Beşinci Şarl hakikaten aptal 
Bir adammış. (*) 

"Tabiyatile bu kadar m\itenev
vi işler a raınnda papasla rı ziva · 
rete gitmek için val<it bulAmt-

1 
Yorum. He1e onların intihap 
hakları da bnlunmıul•kbn ıııonra 
bu tamamen imkan•n~ o1uvor". 

.. Elbe buz parç:t1arıle dolu, 
rUzgaı cenuhu şarkitJen e!i!İyor1 
tf'rmometre yiik~u·lmekte ve !'İrn
di 8.28 de bulnnuvor, Bunları 
ıana, babama yazacaR'ım mek
tuplarcil\ havatımın en kiiçük 
hadiselerine kadar neleri yıtza
bilere~:m ha' km da bir mi!IRI 
olmak üzere !lövlilvorum Bun· 
lar onu çC'k eğlendirir. Bahama 
kimleri zivaret ettin, akşam ye
mE'ğinizde neler vArdı, atlar n"
sıl hizmetçiler nasıl hareket edi
yorlar, kapular gıcırdıyonnu 

-hulAsa hadise ve vak'aların 
h4!psini vaz. BundAn başka ba
ham ,, P11pa diye hihp etmeni 
biç he~enmiyor, bu tabirden hoş
lanmıyor " 
diyar ve baska bir fırııatta da : 

"Bntlln bfr mektubu, danalar, 
h11sb inekler, fena ffzUmler, k6· 
tü yollar, filen kın:ular, aç ka· 
lan kovunlar, s:ııp, ot, para, pa· 
taticı ve viihre ihtiv~cı ~ibi çift
çi fervadlarile do1durmak arzu
suna S!Odiikle mnkavenet ede .. 
hili"o"um. DışıırrJa Jobann çirkin 
bir skoti,i ahenkcıiz hir , .. kilde, 
ve inAtla ~a1ısıvor. Şirf detli bir 
aş h~qtalığını mnzikle dindirmr
ğe uğra,bğı için on•ı susturmak 
zulmunu göstermiyorum" 
diye yazıyordu. 

Bi•marckın, denizini çok sr:v· 
diği Norden~y den yazdığı uzun 
muktupları da vardır. Fakat ki· 
taba daha fadasım almaya ye
rimiz m!isait değil. Yal01z bu 
ve daha sonralan karısına yaz
dı~ı mektuplar onun mizt1cının 
tatlıl•k ve ~adeliğini, bbiat sev
gisini ve tasvirdeki büyük kud· 
retini gösterme~e kafidir. Alman
ya da dahil olduğu halde bütün 
diğer memlel<etlerde bundan da· 
ha güzel mektup yazabilen pek 
az kimseler vardır. 

Bicımarckın ziraat sahasında 
elde ettiği muvaffakiyet komşu· 
ları üzerinde derin tesirler b·
rakmıştı. Seneler geçtikçe ma
halli işlerle daha çok meşgul 
olmıya başladı. 1845 de pome· 
ranya eyaletler meclisine aza 
ol'1uk seçildi. Bu mecliste, Şön
havzının merbut bulunduğu Sa
xon eyaleti için de bir koltuğu 
vardı. Bu mahalli meclisler köy
lerde, temtJİli idare şeklinin tek 
tez:ıhuru idi. Bunların salahiyet· 

(
0

) Beşinci şarl tahtrndan çekildik
ten sonra bir kiliseye kapanmış ve 
geri kalan ömrünü saatçiliğe hasre
derek tamamen ayni ayarda gidebi
len iki saat yapmak istemiş ve bu
na muvaffak olamayınca d"l ,, tki 
saati bile ayni ayarda tutmak müm
kün değil iken dünyadaki bütün in. 
•anları birbiriyle hem ahenk kılma
h çalışmak ne büyük budalalık~ 
" dernlftl. N. M. 

leri pek azdı, fa.kat yeni kanun 
projeleri hakkında fikirleri so
rulur ve resrnen Prusya milli 
meclisine muadil tutulurdu. 
Kardesi de dahil olduğu halde 
bir çok arkadaslAra Bismarckı 
kendisi için biçilmi' kaftan ola
rak j?'Ördllk1eri amme hizmet;"e 
girmesi için .zorluvorlar~ı. Me
seli sarki Prmıyıının kalkınma
sında bir vazife 1tlıthilirdi. 

Recmi h:1yata tekrar ~rmek 
için bir te~ehbrste de bulun- . 
mnftur. 1844 ~enesi hAşlarında 
Potesd11m'da bir vazife almı' 
fakat bu vazifede de uzun miid
det kaJmRmı, ve amirlE>riyle 
kavga ederek ayrılmı~tı. Hi~i
se su idi : Bir ~n me·woiyet 
almak ibere müracaat f'den 
Bismarkı, daire şefi dı$ odadR 
bir saat kadar beklettikten ~on
ra kabul etmis ve kısaca " ne 
istivonnn ., dive sorrnustu. Bu· 
na kızan Bismark " izin iste

mek için q-elmiftim, fakat timdi 
İıltifamı glSndermek Ozere mOsa· 
ade iıtiyorum ,, diye cevap 
verdi. Onda, sivil hizmet· 

Almanya bazı memleketlerin 
tabii servetlerin i4'tiımannı ken
dine bAsretmek istiyor. Yaban 
cı sermayelere kendisinin tercih 
edilm,sini istiyor. Fakat elinde 
miinbal sermaya bulunmadığı 
için, YabAncı top.-aklardaki "ha
yat saha11" nın servetlerini is· 
tiımar edecek Alman firketle
rini teaiı için mutlt usullerin~ 
bat vuracal<tır. 
B~ tirketlerin sermıvelcri iti

bari bir tekilde kaydolun?.cıtk
tır Almanya filf bir enveıttisma· 
nın icap dıireceği altın nakille• 
ri imlcinınll malik değildir. Bu 
ıermaye Almanya üzerine bir 
itihar açılma11ndan ba,ka bir 
fey temsil etmiyecektir. Bu iti· 
barla, Almanyadan malzeme ve 
iıtih1&l vasıtaları satın almıya 
yarıyacaktır, AlmAnyının en•ea-

• 

Bu Alman ,irketinin karulmA• 
sı, daha başlanğıçtan itibaren 
Almanya ile "hayat sahası,, mem
leketleri arasında ticaret rabı
talanmn artmasını intaç ede
cektir. Bu şirketlerin istismar 
sahasındaki ilk neticeleri de bu
nu bir kat daha takviye ade· 
cektir. 

Bu itibarla Alman - Romen 
iktisadi anlaımasının büyOk e
hemmiyati tebarlb: etmektedir. 
Bu muahede Romanyayı ayrıl
mıız bir surette Alman ekono· 
midne bağJmak ve dDnya piya· 
sasından tedrici surette ayırmak 
neticesini doğuracaktır. Sabık 

mlittefikimizin Almanyaya ikt\
ıaden bağlanmasının muht~lif 
safhalarından sonra ıiyHt bO· 
riyetini bllA muhafaza edebile
ceğini iddia etmek mlitkiUdi\r. 

La Repablique 

Romanın Lehistana ihtarı 
lerde yOkselmek için en emin Romadan bildiriliyor: 

/ 
mın eıirgenmiyeceii Tadedil· 

yol olan otorite karsısında ita- E9ki bir dostluğu itarf't eden mifti. 
ate amAde olup kate gibi ça· ftalyan gazeteleri, Lehiıtana Çin, topraklarından bir ka· 
lışmak kabiliyetinin bulunmadı· çok ciddi bir ihtarda ulu ıımak- rıı yerin bile j11poulara verilme· 

ğı aşii<Ardı. Bi4'mukta fıtraten tadır. sine razı olmıyacaklan ı6ylen• 
bir nevi kabadayılık ve sabır- Gayda, yazdığı bir maka1ede, mi,ti. 

ıızlık vardı. Bu hadiseden ıon· logiliz ·Fransız garantisinin, al- lıpanya'ya ise, Fraakooua 
ra Prusya bOrokrasisine karşı manyaya karıı taarruzi bir it- muzaffer olmasına katiyen im· 
acı bir nrfret beslemeğ'e başla· tif aktan ha,ka bir fey olmadı· kin verilmiyeceğl ileri lllrll-
d nağı, Lehiıhnın bu pakta air- mliıtil. Halbuki, tamamiyle aksi ı. 

Maamafi bu onun arazi ıabi mP.si neticesinde, Avrupadald olmuıtu. 
siyasi mevkiinini k6kilndeo de· En can alacak bir anda, ae 

bi olmak sıfatiyle Amme · hiz· · ·1· ı fr 1 d 
ğisecrğini kaydetmett:dir. ıngı ız er, ne ans•z 11r ve ne e 

metlerini görmesine mAni ol- ltalyan matbuaabnın bir k19mı ruslar kıllarını bile kıpırdatma-
madı. 1846 da, 111aliklae lngiliz. Franıız srarantiıini Le- mıtlardı. 
mahkemelerinin ıslahı yolunda bistan için cazibeli bulmamak· Muıolininin Reggio da s6yle· 
onun hareketli teklifler yaptığı- tadır. Regimo Fastada Farinacl mit olduğu nutku nikbince tef-
nı görüyoruz. O bu mahkemele- müıtelızi bir eda ile funlerı yaz- sir edenlere .. Giornale d,ltalia" 

1 maktadır: ı h d rin ngiliz ıisteminin temin et- f6y e itap e iyor: 
Kendimizi lehlilerin kılık ve 

tiği faydaları verecek sekilde kıyafetine sokunca, mulcaddera· " Baylar. ıakaaın sırası değil-
ıslahını istiyordu. "Zahire istih- hmızı şllpheli görilyoruz. ÇUn- dir. balyanın takınmıt olduju 
Sal e .ıen asılzadeler beynı'ode- intizarcı tavır, sükut içinde bir 

c kü İngiltere ve Franaanın hi-
ki birlik ruhu temayülD" ne mayelerine aldıkları her devletin vazgeçif teklini alacak kadar 
teessüf ediyor ve " maaleıef hali harap olmuştur. hudutsuz değildir. ltaly,nın ta-
asılzadelerimizin çoğunda, pat· At'keri bir istiAya uğramıı kınmıt olduğu tavn, bir itidal 
rimonyal ıalihiyet mefhumu al· bile olsa, Habeşistanın ltalyaya diye tavsif etmek daha doğru 
tında ücretlerin masrafları kar- terlcedilmiyeceği Bay Tafariye dur. Geçen her giln, izmihlll 
şılayıp karşıhyamıyac'lğı endi· temin edilmişti. B. Beneıe de, günllnü yaklathrmaldadır. Fran-
şesinden ha,ka bir düşünce bul· Çekoılovakyanıo istiklili için, aı:zlar bunu akıllar11adan çıkar• 
mak zordllr " diyordu. Kolayca hiç bir siyasi ve askeri yardı- mamalıdırlar !" 
anlaş~ır ki, bunu yazan bir ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kimse bir çok komşulannca bir Eden kabineye 1 r:::: 1 HAZBERLEABITA RI 1 ıı 1 
liberal olarak telakki edilecek- 1 ii 
tir. Filha~ika onun istediği, bi- girecek mİ? 
kim bir bürokarsinin zararları B. Çemberlayoın Avam ka· Şemsiye hırsızı 
önilnde her şey gibi yavaf ya marasıoda söylediğ'i sözlerde 8. ş b 

Evelki g6n tuhafiyeci a an vaş sukut etmekte olan bir Edenden doıtane bahı:tm .si ü- oğlu Liltfo Kızdkayının dük-
müesseseye hayat, istikrar ve zerine Meclis koridorlarında bu kimndan bir tamsıye çalındığı-
istikliliyet temin edacek bir günkü kabinenin genişleti mesi nı iddia etmeıi üzerine yapılan 
reformdur. Bismarck ayni sene ve bu yeni bilkôrnete B. Edenin tahkikat neticesinde poliı, G!i-

de alınması konuıuJmuıtur. h ti d k içinde Jericbow sedlerioin İn· b k zelbiıar ma a esin en erim 
Gıttikçe artan ir anaate k b f · k 1 

şası için müfettiş olarak tayin göre B. Çeaıberlayn bir levazım ızı a ızeyı ya a amıı ve ciir· 
olundu. Dostlarına " zaman za- nezareti kuracaktır. mü tesbit edilen ıuçlu adliyeye 

verilmiştir. 1 it d k 1 k 1 Bu hususta fikirlerine mOra· man su ar 8 ın a a ıp ama- 1ıt Evelki aün Cumhuriyet ma· 
b d · · 'd d 1 caat edil~n!er, bu noktayı teyit ~ & 

mamn: u aıreyı ı are e ene- etmektedirler. hallesinden Ömer oğlu Ahmet 
re bağlıdır" diye yazıyordu. Bu yeni teşkilat üzerine ka- Gamsızı odunla başından ba-
Tuğyanların yaphğı büyük za· binede yapılacak olan tadiller fıf surette yarahyan lımail oğlu 
rarlara sık ıık temas ederdi. üzerine B, f:dene rer ~çala· Cemil yakalaaaralc fldliyeye 

- Sona var - cakttr. teslim edilaittir. 

YOZ! 

, ....... ~R A~D~Y o-~ ] 
14/4/1939 CUMA 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kc•. 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 müziği • Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
1315 14 Müzik (karaşık prog· 

ram · Pi.) 
17.30 Konuşma (lokillb tarihi 

derc;IE"ri - Halkcviodeo naklen) 
18.30 Proğram 
18.35 Müzik ( Bir kuarter Pi. 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (F"sıl he

yeti) 
Çalanlar: H.ıkkı Derm ın, Eş· 

ref Kadr;, H.ısao G·jr, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. 

Okuyan Celil Tokıes. 
20.00 Ajans, meteoroloji ha· 

berferi, ziraat borsası (fiy~t) 

20.15 Türk miiziği. 

Çalanlar: Vecihe, Fahire f \!r· 
san, Refik F en~n. 

Oknyan1ar : Necmi Riza A· 
hiıkan, Radife Neydik. 

1 - .... - Hicaz peşrevi. 2 -
Sadullah ağanın· Hicaz yürük 
ıemaisi - Nideyim 3 - Hacı 
Arif beyin . ~Hicu şarkı • Be· 
nim halim firakanla. 4 - Refik 
Fersan - Tanbur taksimi. 5 -
Bimen Şen • Hicaz şarkı - Yıl .. 
lar ne ça~uk geçti. 6 - Dede 
nin - Hicaz şarkı - Şu karşiki 
dağda bir yeşil. 7 - .. . . - Hi
caz uz s~maiıi. 8 - Sıılahat• 

tin Pınar - Hüzzam şarkı - Aş
kınla ıürlinsem, 9 - Sa\abat· 
tin Pınar - Hüızam şarkı • Se· 
viyordum onu. 10 - Faiz Ka .. 
pancı - Hüzzam prkı - Büklüm 
büklüm !ltrm!l saçın. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Haftalık spor 

servisi ). 
21.15 Esham, tahvilit, kam• 

biyo - nukut borsaıu ( fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Senfonik plaklar) 
22.30 Mü. ik ( Melodiler ve 

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

ve yarinki proğram. 
Aydın : Ôğrendiğ.-mi 1.C göre, 

bu ekşam Münir Nureddin saat 
20, 15 den 21 e kadar Ankara 
radyo<uoda bir konser verecek
tir. 

Damızlık Boğalar 
tesbit edilecek 

Her yıl Eylül ayında olduğu 
gibi bu yıl da bazı hara ve 
ioekliklerden damızlık boğa alı
nup tevzi edilmesi lazım geldi-
ğinded Veteriner Umum Mti· 
dOrlüğü vilayetlere yaptığı hir 
tamimde vilayet ve mülhakatın 
da ne kadar damızlık boğa bu
lunduğunu rnrmakta ve tesbit 
edilecek rakamın temuz sonuna 
kadar bildirilmesini kaydetmek
tedir. 

B:.ı müddet sonunda vaki o
la ·ak - üracaataar müdüriyetçe 
u..,. .. &rı itibar'! aiınmıyacaktır. 

Damızlık boğa tevziatının z:ı • 
manmda yapıla bilmesi için ve 
teriner müdürlüğümüz teşkilatı· 
na tamimin ikti.zainrmı tebliğ 
et mit bulunaıaktadır. 
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Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene günü 

Pazartesi 

tt 

Salı 

Çarşamba 

" 

Perşembe 

" 

Cuma 

Cumartesi 

n 

Saat 

2 - 3 

3 - 4 
4 - s 

2 - 3 
3-4 

4 - 5 

s - 6 

4 - s 

2-3 
3-4 

Doktor arkadaş1mıı1n adı 

Doktor Fabrettin Sügür 
(Çocuk hastalıkları mütahassııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaaaııı) 

Operatör Nuri Erkan 
Dok!or Şevket Gözaçan 

(Göz hastalıkları mutahaas111) 

Doktor Muhsin 
(İç hastalıkları mutahaaıııı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
el ntani hastalıklar mutaha11111) 

Doktor Müoif Erman 
(Kadın hastalıkları mutaba11ı11) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil G5ıaydm .s 

~&ı~~fi~ ı ıı~ e ıtıı~'~e:ıiııtrJn.66.•~ 

Süleyman Gezer- Osman Sezginer 

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

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nüshaları en çok bir hafta içio· 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

1P!; ~~~ıı;cııı;;r.•.qo~r.;ız."::'ı~"'D"J>•~•.v:cı~~~·ıı;c~ 
ıTr • •,,,,.,irlOıı..:idlıi;.ıııı,;-.,ııı.:;ııııı~~~~~"~.,..~~j 

• • • • • • • 

Doktor Şevket · Kırbaş :.ı 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı +_. 

Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde_ avukat 
t B. İhsanm evine nakletmiştir. 

hastalarım her gün saat yediden sekize kadar ve 
öğleden sonr saat üçten alt.ya kadar kabul eder. İdrar, ~ 

c! kan, balgam, maddei gai~a ve her türlü tahlilitı icra r!1 
[•] eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinnmo- ~t 
•] toraksi ile hastaları tedavi eder. (971) [t_.. 
1
\\. • .,... ıı; P.;•t•.ııııı;q~~~";p•qg;•"<I'•.;.tı:.-.ıı•~us•°"'+•.;'lıJA\ ~ .... l:.;6 .... ,..l:ıU ~~~ıım.ım ... ~ ... ,ıı.;;,~ 

lıan 
Aydın tapu sicil 
Muhafızhğınd'an: 

varsa ilan tarihinden 12 gün 

müddeti~ mahalline memur gön· 

derilecektir. itirazı olanlar ye

rinde bulunacak memura veya

hutta 1229 fiş numaraıile mU-

Ova eymiri köyünün damlı racaatları ilan olunur. 

mevkiinde şarkan Adile nine 1269 

garben yol şimnlen Adilenine 

cenben Menders ile çevrili 20 

dönüm mikdarındaki tarla şer; 

betçi Hüseynin iken vefatile 

karısı emir ayşe ve kızı bafıze

ye kaldığı ve hafizenin de ölü

müie veraseti munhasıran kızı ı 

Ha tceye ve oğlu Nuri Çeliğe 

kaldığı bu kerre Hatice ve Nu

ri bu gayri menkulun kendi ' 

namlarına intikal ettikten ~onra 

salacaklarını bildirir köy kuru

lundan getirilen ilmühaberle 

tescilini istemektedirler. 

Bu yere ait itirazı olanlar 

......... Abone şeraiti ........ . 
f Yıllığı her yer için 6 lira. l i · Allı ayJı~ı 3 liradır. j 
i idare ye~ı: Aydında G. H. l 
: P. Bnsımevı. : 
: 1 

~ g.ıeteye ait yazılar içiu i 
i yazı işleri müdürlüğüne, ilin- : 
i lar için idare müdürlüğüne i 
i 'ftÜracaııt edilmelidir. i ......... -··· ..... ·-·--· .. ·······-······· ..... 

' imtiyaz ıııhlbl ve Umumi Neşriyat 

Müdürü ı Etem Mendrea 

Baaıldıiı yer 

C H P Ba_IUll,vj , . 

AYDIN 

Her ç'şit tuhafiye malları 've en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Granıofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilfım~m alatı musi
kiye, hurdavat, P-İPO ve ~ıhbi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 

f.antazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çqittraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatl:ırla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

t --------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolarımız 

şayanı tavsiyedir; Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

12 ay veresiye satış 

C. H. P. 

BASIMEVI 
------"=" -------.... 

5AYI ı 50S 

Belediyelerimiz icin Son f or-
' 

bütceleri 
' 

mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

r~ne arzeyler. 


