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itimat regimiz 
önünde 
Garp milletleri! 

Enver Demiray 

TOrkiye BOyllk Millet Meclisi 
en bilynk bir inau va güven 
içinde başvekil Doktor Refik 
Saydama ve kabine arkadaıla
naa, itimat reyini vermekle, 
ıOpheıfz ki en mutlu vazifesini 
bqarmıtbr. 

Atatürk Tftrkiyeıinin, ve 
ln&nn cumhuriyetinin, Hlsilmaz 
bir inanı halinde, Türk milleti
nin mOstakbel hayalını tanzim 
ve bunu milletin ıükran ve min
netini yine onu huzur yolun• ıevk 
etm~le hakeden Refik Say· 
dam kabinesi yine tiipbesiz ki 
Yurtdaşlarının, hakiki mümes
•illeri tarafından itimadına maz
har olmuı olmakla da, omuzla
rına almıt bulunduğu memleket 
meselesinin kutsiyetini teslimden 
uzak kalmam11tır. 

Ttırk~ye Bilyllk Millet Meclisi 
mllmessilleri, yurtda§lan namı
besabına; doktor Refik Saydama 
ve arkadaılar•na itimad reyini 
kullanırlarken emin idiler ki; 
ideal Ttırkiye, dıı ilemin her 
tOrlil · niyet ve hareketlerine 
bitaraf, iç Alemin de huzur ve 
•ilküniyle ve onun meş'ur birlik 
Ye beraberliğiyle ortak bir kül
dUr ve bu kül, zinde ve diri bir 
İllanın da sahibidir. 

lOrk milletinio, Bnyok Millet 
Meclinde Milletin icra nıakaniz· · 
llıaaı unsurlanna karıı en btıyük 
ıcvk •e gururla ifade edilmiı 
0 lin bu diri · ve zinde inanı, fÜp
hesizki garp milletleri ideoloji· 
•ini kendisine mAkeı adeder· 
kcn, ıekli aılisinden ve hüviye
tin<len zerrece farığ olmamışbr. 
. ?Iduğu gibi görünmek basle
bouı gösterişçi değil, merd ve 
•çık bir örnegi olan Türk mil
letinin hükumetine, dolayısiyle 
kendisine olan itimadıdır ki onu, 
içte bahtlı bir devlet haline ge-

tirebilmiı ve dış ileme de böyle 
ce akaettire bilmiıtir. 

İtimat reyimiz önünde Garp 
lllilletleri anlamıılardır ki, Tür· 

~~Y.e Cumhuriyeti hlikümeti; yeni, 
ıra ve zinde bir kuvvetin sar· 

~ılnıaz tek cephesi, azım ve 
ıınanın tek çehresidir. 

Her mesele önünde en ıami· 
illi .ve fakat en ciddi hatlar ta· 

:Yan bu çehre, aynı zamanda 
0•tluk ve ittifak taraftarlığı· 
~n da mütebariz çizgilerini top
•ınaktadır. 

.itimat reyimiz önilnde garp 
~ılletleri hissetmişlerdir ki, Tnr-
ıye Cumhuriyeti yurtdaşlarının 

hllktametlerine olan bu itimadı, 
0nların girif, başarış ve yapıı 
Yolundaki kudretlerinin, nazari
Ytye bailanamıyan te~ ve mü
tekıaıu bir ıekli<lir. 
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Vilayetimize 
Bir maiyet memuru 

tayin edildi 

B. M. M toplantısı İlbayımız 
Dün şehir suyu tesisatinı 

tetkik ettiler 

Dahiliye vekaleti açık bu
lunan vilayet maiyet nıemurluk· 
larına yaptığı tayinler arasında 
vilayetimiz maiyet memurluğu
na da mülkiye mektebi mezun
larından Bay Hüseyini tayin 
etmiştir. 

938 Milli Müdafaa bütçesine 2 milyon 
500,000 liralık munzam tahsisat 

kabul edildi 

_....,...., 

İlbayımız B. Ôzdemir Günday 
refakatlarında 8. Etem Mena
res olduğu halde dün saba 
belediyenin yaptırmakta oldu· 
ğu şehir suyu tesisatının inıa 
vaziyetini tetkik içio baraja ka· 
dar gitmi~ler barajı, tenip ve 
terşih havuzlarını gözden ge• 
çirdikten sonra Sanat okuluna 
gelerek buradaki blltüo atölye· 
leri gezmişler, mektebin yeni 
tesisatını ve makinelerini tet
kik etmiılerdir. Öğle yemeğini l 
sanat okulunda ve talebe ile 
beraber yiyen ilbayımız bir nıild· 
det daha mektepte tetkikatta 
bulunduktan sonra ıehre avdet 
etmişlerdir. 

B. Hüseyin yakında vazifesi 
başına gelecektir. 

Ankara 14 - Büyük Millet 
Meclisi bugün reis vekili dok-
tor Mazbor Germenin baıkan· 
lığında toplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakıp 

lngiliz ve Fransız 
Başvekilleri 

Son hadiseler münasebetile çok 
mühim beyanatta bulundular 

Ankara 14 - lngiliz başve · 
kili Çemberlayo dün avam ICa
marasında beyanatta bulunur· 
ken hariciye nazırı Lord Hali· 
faksta lordlar kamarasında baş 
vekilinkine benzer beyanatta 
bulunmuştur. 

İngiliz başvekili, ltalyanın son 
lıarekAtla, verdiği teminatın 
ııhhatini ihlal ettigini söylemiş 
ve açıkça teessüflerini beyan 
ederek ı6zlarine ı&yle devam 
etmiştir: 

Muasolini Madrit geçit resmin 
den sonra ispanyadaki gönüllü
leri derhal geri çekeceğini bu 
aynı dokuzunda t~min etmiştir. 

ftalya hariciye nazırı kont 
Ciyano da Romadaki elçimize 
ayni teminatı vermiı ve ftayya• 
relerle tayyareciler çekilir çe· 
kilmez ganüllülerin ltalyaya 
döneceklarini bildirmiştir. 

Büyük Britanya bu teminatı 

senet ittihaz eder. 
Sulhu muhafaza hususunda 

uğradığımız bir çok muvaffaki · 
yetsizliklere rağmen sabır ve 
tahammül gösterdik. Bu gün 
vaziyet karanlık olmakla bera -

• 

her gayretlerimizin semeresiz 
kalmıyacağını Omit ediyoruz.! 

Başvekil, (Sovyetlerden bah
ıetmedin) sözU llzerine : 

Eğer Sovyetlerden bahsetme· 
diysem, Sovyetlerin elçisiyle za• 
ten temHdayım demiştir. Çem
berlayn sözliıie devamla: çok zor 
vazifelerimiz var. Yalnız istek· 
lerimiıi değil, diğer mılietlerin· 

de ne istediklerini teemmül et
mek mecburiyetindeyiz demiştir. 

Paris 14 - Baş vekil · B. 
Daladye parlementoda irat etti 
ği nutkundan sonra gazetecile· 
re atideki beyanatta bulunmuş .. 
tur. 

Kabinenin ittihaz ettiği aske
ri tedbirler milnaıebetiyle Fran-
sanın kendi mliôafaasını kuvvet
lendirmesi ve milletlerle tesanilt 
bağlarının artırılması lizımgel
diği hakkında 2'} martta söyle
diği nutku h"zırladıktan fsoora 
Fransa, imperatorluk hududları• 
nı her vechle garanti edecek 
tedbirleri almıştır. Fransa, Rus-_ 
ya, Polonya ve balkan antantı 1 
devletlerile daima temas halin-
dedir demiştir. a.a 

Avam Kamarasında 

İsparta mebusu İbrahim Demir
Alayın ölümüne dair tezkere 
okunmuş, merhumun hatırasına 
hürmeten bir dakika sükut 
edilmiş, 

Hakkı Kıncoğlu, Rasih kaplan 
Refik ince söz alarak kürsüye 
gelmiş ve lbrabim Demiralayın 
yurt severliğini ve memleket 
uğrunda değerli çalışmalarını 
tebarllz ettirmişlerdir. 

Meclis bundan sonra Hilsa· 
meddin Kural, HaHt Bayrak, 
Feridun Fikri, Necmeddin Sadtk 
Ali Riıa Siirt, Hulki Aydın, 
Naki Berkmenin intihap mazba
talarını kabul etmiş ve lbrabim 
Necmi dilmen yemin etmistir. 

Milli Müdafaa VekAaletinin 
938 mali yılı büdç,sine iki mil
yon 500 bin liralık munzam 
tahsisat illvesine dair kanun 
IAyibası ruznameye alınarak mü
zakere ve kabul edilmi,tir. 

KftrsUye gelen millt mlidafaa 
enctımenl reisi general Kizım 

haı p mükellefiyeti kanununun 
mllıtaceliyetine binaen ruzna
meye alınarak mOzakereıini tek· 
lif etmiş ve bu teklif kabul edi· 
lerek mezkôz kanun mllzakere 
ve kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Pazar-
tesi toplanacaktır. a .a. 
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İlyönkurul tastik 
olundu 

Partimiz Aydın flyCSokurul il· 
yelerile M. Aydın, Çine, Kara· 
casu, Nazilli ve ı&ke ilçey6n 
kurul başkanlarının vazifeleri, 
Parti geııyön kurulunca taıtik 
olunmuştur. .... 
Belediye meclisi 

toplandı 
Belediye meclisi, nisan içtima 

devresinin Uçüncn ·toplantısını 
dün akşam Belediye reiıi B. 
Etem Mendreıin reisliği altında 
yapmııtır. 

Belediyenin imar Eski toplantı zabtı okunarak 

1" 1• aynen kabul edildikten ıonra 
p anı ge ıyor ruznamedeeki maddelerin mn-

Nafia vekaleti şehircilik mil- zakeresine geçilmiştir. 
tahass111 B. Hilmi Baykal tara- Elektrik müessesesinin 938 
fından hazırlanmakta olduğunu biltçesincle 87 lira 70 kuruıluk 
yazdığımız Aydın tehri imar b 
planlarının ikmal edilt'rek pos- münakale yapılmasına ve ıe ir 
taya verildiği haber alınmıştır. suyu tesisatı için belediyeler 

Öğrendiğimize göre bu plan- bankasından istikraz edilen 20 
lar, mahsus talimatnamesine bin liranın 938 belediye biltçe· 
tevfikan valimizin reisliği altın- ıinin varidat ve masrafı kııım· 
da teşekkül etmiş olan vilayet 
imir komisyonunda tetkik ve larına ilaveten kaydedilmeıine 
tasvip edildikten sonra Nafia karar verilmiştir. 
vekaletinin tasdikine arzoluna· Meclis 21 nisan 939 cuma 
cak ve bundan sonra imar ıa· b l 

Muhalefet liderleri Çemberlaynın 
yasetini tenkit ettiler 

g üoü toplanacak ve u top an· hasının mufassal detay planları si- ı yapılacaktır. imar planlarının tada belediyenin 939 varidat ve 
bu günlerde beledıyeye gelmesi masraf bütçelerici müzakere ve 

Londra 14 -- Avam kamara· 
ıında başvekilJ Çemberlanın be· 
yatından sonra mahalif sıfatiyle 
ıöz alan işçi partisi reisi Akli : 
Çemberlaynın siyasetinin kendi· 
sini sukutu hayale uğrattığını 

söylemiş ve Arnavutluğun orta
dan kaldırılması her kesin em
niyetine bir darbedir. Çember· 
laynın telA,la siyasetinde devam 

edeceğini söylemesi teesstifil 
muciptir. İngiltere, Fransa ve 
Sovyetler birliği arasında tam 
anlaşma yapılması lizımdar. 

Bundaıa ba,ka kabinenin mü· 

tecanis olması icap eder. Şim · 
diki hükiimet memleketi liyikile 
idare edemiyor demiştir. 

M~haf aza kar partisi lideri 
Çorçil de: Herkesin hayreti 
içinde Çemberlaynın siyasiystine 
taraftar olduğunu ve İtalyanın 
Akdenize lngiltere ile bayat 
memat meselesine girişmiyece

ğini söylemiş ve Sovyetler bir
liğiyle tam bir anlaşma yapıl-

masıoı ve balkan antantı dev· 
letleri arasında birliğin temini 

içi'iı tedbir alınmasını tavsiye 
etmiştir. a a 
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Hatay M. Meclisinde 

Milli Şef İnönünün telgrafı alkışlar 
arasında okuı1du 
----------------------Antakya 14 - Hatay Millet' 

mecliıi, reis vekili Bediinin baş
kanlığında toplanmıştır. Celse
nin açılmasını müteakıp Milli 
Şef ismet lnönünün tekrar ~um
hur reisliğine seçilmesi dolayı
siylt Hatay Millet Meclisi reisi· 
ne gönderdiği telgraf alkışlar 
arasında okunmuştur. Mecliı 

Millt Müdafaa bütçesine 200 
bin liralık munzam bir tahsisat 
ılivesine dair olan kanun liyı· 
hasını kabul etmiştir. 

Bundan sonra Türkiye Büyflk 
Millet meclisi azalarının Hatay 
trenlerinde parasız seyahat e
decekleri hakkında baı vekilet 
tezkeresi okunmuştur. a.a. 



yez. 2 
q; • 

il içinden röportajlar: .....,......._ _.,, .--.,,. 

Osman bükü 
- r--

Kanalında nasıl çalışılıyor --·- O. Becerik 

iki gün evvel lıbay ve parti 
başkanımız beraberlerinde su 
idaresi müdilrü mühendis Bay 
Memduh olduğu halde Osman
bilkü kanalına giderek tetkikat
ta bulundular. Gazetemiz namı• 
na iştirak ettiğim bu gf'zide 
g-ördüklerimi ve edindiğim ioti· 
baı yazmadan evvel, kanalın 
açılmasındaki maksadı tebarüz 
ettirmek isterim. 

Osmanbükil kaqalı, meşhur 
Aydın azmağını kurutmak için 
açılıyor. Aydının burnunun di .. 
binde Osmanlı saltanatının de· 
vamı müddetince sivrisinek men· 
baı halinde devam edip gelen, 
Aydını sıtma yatağı haline ko
yan bu azmağın kuruyacağına, 
bugiln ıuların kapladığı, pamuk 
tarlalarının çiftçinin sapaniyle 
işlenerek, muzir batak halinden 
altın kaynağı vaziyetine geçece· 
ğine hennz inanmıyanlar vardır. 

Bet yıl evvel ilk kazması 
vurulan kanalın üzerinde beş 
ydlık çalışmanın verdiği cılız 
randman bu zannı takviye eden 
başlıca Amil olmuştur. 

ikiz derenin Mendreıe karıı· 
tığı yerde başlıyan ve on bir 
kilometre uzıyacak olan kanal 
bet ay evveline kadar ancak 
Osmanbnkn köyii önlerine ka· 
dar getirilebilmişti. 

Açılan kılnal da hem en ve 
hem derinlik bakımından ihtiya 
cı karşıhyacak vaziyette görül· 
mUyordu. 

F.akat kanalın devlet elile 
açılmak kararı verilince proje· 
ıioi kıymetli ıu mütehassısı 
mühendis Memduh, yeniden 
yaptı ve Nafıa vekiletimiz de 
milteahhide verdi. 

Müteahhidin işe başladığı bet 
ay zarfında havaların müsaa
desizliğinden çalışıla bilen gün· 
ler işsiz geçen günlerden 
çok az olduğu halde, bu güne 
kadar eski kanal gerek ge· 
niıleme ve gerekse sular içinden 
çamµrlar kazılmak suretiyle 
derinleştirme bakımından yeni 
projeye göre islih edilmiş bu
lunuyor. 

Halen, ilç ekiple gece giindüz 
fasllasız çalışılmak suretile ame· 
liyat devam ediyor. Havaların 

gittikçe çalıtmıya daha müsait 
olacağına göre, işin vaktından 
evvel bitirileceğini mütahassıı 
ve müteabbin llbaya verdiği 
teminattan öğrenmiş olduk. 

Kanalın açılmasında kullanılan 
Eksklavatör makinesi, bu nevi 
makinelerin son sistemidir. 2-3 
dakikalık bir müddet içinde ka· 
zıp lfenara yığdığı toprak, bir 
amelenin yarım günlük kazabi
leceği miktara müsavidir. Fakat 
bu düz ve arızasız kazılara gö· 
göre hesap edilmiştir. Makine
nin kendiliğinden iki tarafın 
meylini tanzim etliği ve su için· 
den çamurları da aynı süratle 
alarak aktardığı dikkata alınır
sa, her 2-3 dakikada da en az 
iki amelenin bir günl.ük işini 
başardığı meydana çıkıyor. 

Biz ameliyat yerinde bulundu· 
ğumuz zaman makineyi emrine 

. ram eden ve her tiirlü fen oyun 
ve barikalannı kolaylıkla baıa· 

lıa 1 i t 

Sivil harbin 
İspanya da yaptığı 

zararlar 
ispanya iç harbinde, ispanya

nan hemen her yeri harap ol· 

mu:j, bir taraftan cumhuriyetçi· 
ler, bir taraftan milliyetçiler, 

tarihin bıraktığı sayıs,z ilim ve 

sanat eserlerini de, her şey gibi 
· tahrip etmitlerdir, 

Amerikanın meşhur kAşifi 
Kristof Kolomb'un hatırası da 

bu kıymetli tarih verikalarındao 
birisidir. Maalesef memleket al· 

lak bullak olurken o da orta
dan kaybolmuştur. 

Hindistanı şarkta arıyacak 

yerde garpta arıyan Amerika

nın meıhur kaşifi Kristof Ko· 
lomp zamanının yalnız en bllyük 

seyyahı değil, aynı zamanda 
en bilgili coğrafiyacısı idi. 

Kriıtof Kolomp dtıuyanın yu· 

varlakhğına evvelce kanaat ge

tirmiş olduiu gibi, Amerikayı 
keıfetmeden evel ve keıfettik· 
ten sonra bir çok dünya hari· 
taları yapmıştır. 

Mıtdrit'te Albe dükO, Kriıtof 
Kolombun neslindendir. Diikün 

Kriıtof Kolomba ait zengin ko
lekıiyonları vardı. 1936 da da· 

bili harp baılayınca, koleksiyon 
larını gizli bir yere saklamıı, 

fakat nasılsa Kristof Kol om bun 
sahilleri belli belirsiz olan eski 

Amerika haritasını ihmal etmİf, 

koleksiyonlan ile beraber aak
lamamıştır. 

Harp bitip de ortalık aillcôn 
bulunca, DBk koleWtyonlarının 

en kıymetli bir ziyneti olan 

Kolombun bizzat yaptığı hari

tanın zayi olduğunu farketmiı 
ama, it te işten geçmiştir. .... 

Cerh vakası 
Evvelki gün saat 15 suların· 

da Germencik nahiyeainin camii 

kebir maballeıinden kıpti,HOıeyin 

oğlu 315 doğumlu lmail 
Yavuzu bili sebep kolundan 

biçakla yaralamaktan suçlu 

aynı mahalleden Bayram Ali 

oğlu 332 doğumlu Seyid Ahmet 

ve kardeti Bayram Ali oğlu 
Aziz Kıskaç yakalanmıştır. 

ran uıtaıının bir türk işçisi ol· 
duğunu görmemiz, en çok se· 
vindiğimiz ve ferablandığımıı 

bir nokta olmuştur. 

Bu türk işçisi dört beı yıl 
evvel Bursa kanallarında ilk tip 
makinelerde yağcı olarak çalı
şıyormuş .. Türk enerji ve kabi
liyetinin en beliğ bir misali kar· 
şuında sevinmek ve ferah duy· 
mamak kabil mi ? 
Kanalın etrafındaki arazi son 

yağmurlardan göl haline gel
miş.Köylüler, evvelce olduğu gibi 
tarlalarının giinler battl hafta .. 
l~ca su altında kalacağını sa
nırken, havanın açılmasile ka
nalın bu suları· tamamen çekip 
buıalttığını görlloce duydukları 
hayret ve sevinci izhardan çe· 
kinmiyorlardı. 

Kanalın nçılabildiği noktadan 
bir kilometreden uzak biı; yer
de toplanan ve karııdaa bir 

AYIHR 
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Bir Harp patlarsa .... 
Londra'da bulunan 1.300.000 

mektep çocuğu ne yapacak? 
Bir harp çıkacak olursa Lon· 

dradaki 1,300,000 mektep çocu• 
ğunun ne suretle hareket etme· 
leri llzım geleceğine dair ka • 
rar laştırılea izahıd, baş öğret· 
menlere bildirilmiıtir, 

Pek yakında risaleler yazılıp 
bu kararlar, biltiin Londralılara 
bildirilecek, ana ve babalara 
verilecektir, 

Bu kararlara ve talimata gö• 
re böyle bir tehlike vukuunda 
bOtün mekteplere telefonlarla 
iki acele emir verilecektir, 

ilk emir şudur: 
- Tehlikeye hazır olunuz! 
Bu emirleri alan ba, öğ-

retmeoler, öteki öğretmen

ler ve yerdımc1lar hemen ted
bir almıya başlayacaklardır. 

ikinci emirle tahliyenin tarihi 
bildirilecek, ondım sonre bütün 
mckt~pler birer birlik tetkil e
deceklerdir. 

Her mektebin bir numarası 

olacakh.. Ayrıca her mektep 
·ozerinde ismi ve numaYası birer 
yafta taşıyacaktır. Bu yafta 
birliklerle beraber istasyona gö· 
türülecektir. Çocuklar ve öğ· 
retmcnler, hüviyetlerini bildire· 
cek veıikalar ve kollarında 
bandlar bulundurulacakdır. 

Hazırlanan talimata göre tab· 
liye sabahı nakil vasıtaları saat 
ıekiz buçul<ta Londraya akın 
edeceklerdir. 

Talebenin hareketini, na1clini 
temin ve lirada çıkacak ihtilaf· 
ları halletmek lizere timdiden 
memur ve ıubaylar tayin edil
miştir. 

Bu teıkilit, hllkllmet teşkili· 
tiyle el birliği yapacak ve mek
tep çocuklarının tahliyesinden 
ıonra mektepli olmıyanların tab· 
liyesine başlanacaktır. 

Her çocuk, üzerindeki elbise 
ile birlikte bir takım değişme· 
lik elbiıe, çamaşır, pijama ve 
tuvalet malzemesini beraber bu
lunduracaktır. 

Her çocuk ve genç tahliye 
gtınll için kafi gelecek miktarda 
yiyeceğini de beraber alacaktır. 

Gerek çocuklar, gerekse öğ
retmenler için en lüzumlu eşya 
da bir takım arabalarda torba-

göl manzarası veren su birikin· 
tileri de ıOratle kanala akıyordu. 

Henüz ameliyatı devam eden 
bir sabada, en şiddetli ve mev· 
simsiz yağmurların hasıl e ttiği 
ıu baskınını iki, ilç günde yok 
eden ve tarlaların tavlanmasını 
temin eden kanal, tamamlanınca 
azmak bataklığını, yarınki nes
lin ana ve babalarından masal 
gibi dinliyeceklerine şüphe 
edilebilir mi ? 

Kanaldan dönerken, uzakta 
eski eksklavatör ~akinesini 
gördük, bu kanalın açılmasmda 
ilk anlarda emeği geçen bu 
makine Türkiyeye gelen ilk ka
zı makinesi imiş. 

lıbayımızın dediği gibi Cum· 
huriyetin muvaffakiyetli sulama 
hamlelerini tebarüz ettirmek 
için bu makineyi ziraat müzesi
ne kaldırmak en isabetli bir 
hareket olacaktır. 

lar içinde taıınacaktır. 

Hazırlanan talimatta deniliyor 
ki : 

"Tabliye esnasında evden 
çıkmıyacak kadar hasta ve y&· 
rüyemiyecek derecede bir (çok 
çocuklar bulunması tabiidir. 

Her halde bütün sınıftan hal· 
kın bunlara kartı büyük bir 
sempeti göstererek ellerinden 
gelen yardımı yapmaları lbek· 
lenir. 

Organize partiler 1 içeriıioe 
giremiyecek ve yahut lgirmelerl 
karısıklığı mucip olacak : çocuk· 
lar bu teşekküllere sokulmıya .. 
cak, onların aynca nakli "diişft· 
nülecektir. 

Bulaşık hastalıklara milpteli 
olan çocuklar, mektep1iler ara· 
sına ahnmıyacak, bunların di· 
ğer çocuklarla ve halkla temas
ta bulunmakıızın nakli için 
tedhirler alınacaktır.,, 

Bu risalede ana babalara, 
tabliye için kararlaştırılacak 
olan günde çocuklal'ını mektep• 
lere g8oderecek olurlarsa ~ bun
lann muntazam bir surette tah· 
liyesi mlimkOn olacağı hatırlatıl· 
maktadır. 

- Deyli Herald -
-~-

Almanyanın şark 
politikası 

Bu mevzu etrafında cemiyeti 
kültür heyeti ba,kanı profesör 
Şeder bir konferans vermiştir. 

Profesör Şeder ezcOmle de• 
miştir ki: . 

Tarihin, her devirde zamanın 
meyillerine uygun olarak yeni
den yazılması lazımdır. Bu se· 
bepten dolayı, bugünkli ıark 
meselesini cedlerimizden tama· 
miyle ayrı bir görilıle gariiyo
ruz. 

Hatip şark siyasetine muh· 
telif devletlerin sistemlerinden, 
Rus· Japo harbinde lngilizlerin 
oynamıt olduklan rolden, Fran• 
ıa ve ltalyanın ıark politikasın· 
daki hareketlerinden bahsettik· 
ten sonl'a, tunlan s&ylemiştir: 

T ürkiye borçlandı, fakat, bun· 
dan Sevr muahedesine imzaya 
muvafakat etmiyen yeni Türki· 
ye doğdu, lran lngiltere ile o• 
lan yeni mukavelenamesini ye
nilemedi. Yeni olan bir şey 
varsa, o da şimdi artık ekono· 
mik ve politik kuvvetlerin kud
ret politikasiyle aynı mevkii 
almasıdır. BiitOn yakın fark 
devletlerinde aynı olan milliyet· 
çilik duygusunun uyanmasıdır. 
Bu devletler Avrupalaşyor; mak· 
satları da aynı silahla Avrupa .. 
yı ezmektir. 

Fölkişer Beobahter 

Halkevi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmıı olan 
kursta nakıŞ ve dikit derslerine 
başlanmışhr. Kurs, istekli ba· 
yanlarımıza açıktır. Talebe kay
dına her giin devam edilmek· 
tedir. 

Kaydını istiyenler Halken 
bllroeURa mUracaat etmeliclirler. 

IATI a sof 
;tr ; i ! ZZI 2 

itimat reyimiz 
önünde 
Garp milletleri 

Enoer Demlrag 
Battarafı 1 hacl 1ayfada 

Temelleri, de11as bir takım 
yabancı siyasetlerin, her fırsatta 
tahakk6me ve tasalllte mftt~ 
mayii olan t@,biatına dayaaaa 
saltanat hilkümetinin, malzemesi 
ne olduğu belirsiz dart duvan 
birden çökünce, temizlenen ve 
paklanan anayurd toprağına 
atılan ve yeni iımi ( Tilrkiye 
Cumhuriyeti ) otan bu devlet, 
elbetteki itimat ve bundan do· 
ğacak ittihadın tııttınde hiç bir 
kuvvet kabul edememit ve 16-
rememiıtir.: 

Ebedi Şefin elim zıyaından 
sonra, kurucusuna ve hamiaino 
döktilğü ya,larla bu millet; Mıl .. 
li Şef lnann'nlln Ttırk milletine 
verdiği metanet ve tecaatı çi• 
çeklendirmiş kendisini yurd ve 
memleket mlldaf aaaına bir kat 
daha perçinlemiıtir. 

Ebedi Şef Atatilrklln &l6mlj• 
le, garp milletlerinin Tilrkiyede 

eıecek olan yeni havaya çevri· 
len g6zlerine, her halde Milli 
Şef lnöntınnn, g8ği1s çatııı sipe· 

rine aldığı milletimizin, bu çab 
altındaki ittihadı, yeni bir der• 

ve ibret mevzuu otabilmif ve 
onlara bu milletin vuran nab· 

zında bir ıayri tabiilik gCSıter
memiştir. 

Emin oluyoruz ki bUy&k ka· 
yıbımızın sonunda kendi ideali-

mizin ateıinde yuğrulmaş bir 
ktılçe ~alinde Milli Şefin 
etrafına toplanıftmız, garp 
milletlerini bir 1Ukuta hayale 
uğratacak kadar inaicamb ve 
ıuarlu olmuıtur. 

Va artık TOrkiye için, garp 
milletlerinin bilmeıi llzım gelen 
bir ıey daha meydana çıkmıı· 
tır ki orası; bir ıuur ve insicam 
dünyasıdır. 

ıulh ve ba11t idealinin olgu11 
bir s\maıı olan TOrkiye cumha• 
riyeti hükümeti, milli mildafaa 
da ve yurdunu mubafaıa meıe· 
lesinde kendiıine, ıartstı kayıt• 
sız ve tereddiltaüz bir hattı ha· 
reket vermesini de bilir. 

Ve onan bu hareketi mllte
kabil olan millet • bllk\lmet iti· 
madının kudreti önUnde hiç bir 
garantiye lOzum göıtermez .• 

İtimat reylerimiıin ittifakla 
ve tam bir inanla kullanıbfl 
önünde, garp milletlerinin Tllr
kiye için edindikleri kanaat, 
asla kendisinden ıüphe etmiye
cekleri bir hakikat olmalıdır. 

Her fiil ve hareketinde iıtik
rar peyda etmiı olan Tilrkiye 
Cumhuriyeti hOkümeti, bu itima· 
dın celidet ve ıecaat gasterme
ğe hazır, bir unsuru aslisidir. 

Ve bu unsuru asli, Tlirk mil· 
letinin hiç bir teminata lllzum 
görmiyen kendisidir. 

1 ••• 1 

Mahkemelerde : 

Bir sene 11 aya 
mahkum oldu 
Bozdoğan maliye tahaildarla

rından Hilmi, ihtilat ıuçuadan 
bir sene 11 ay ve 9 gllne ve 146 
lira para "z.aııaa mahkim edil· 
miftir. 
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BİSMARK 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
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Yazan ı Jamesi Vgclif fe Headlam 

Terceme oden ı M. Nedim Müren 

-10-
Biımarck yaıta ve tecrübede 

ilerledikçe komşu ailelerle daha 
çol.s anlaıtı. Bu tarihlerde Po· 
lberanya garip bir dini cereya· 
nın ınorkeziydi. Bu cereyanın 
lideri olan bay Von Thadden, 
Kneephofa pek uzak olmıyan 
Triglaffda otururdu. Bu adam 
Von Semf t ve Below ailesinin 
tlç erkek kardaşiyle anlaşmıştı. 
Bunlar, o zamanki rahiplerin 
yaymağa çalıştıkları rasyonalist 
din telakkisinden memnun ol
mayarak dini bayatın daha de
rin ve içten olması gaye sini is
tihdaf ediyorlardı. Von Thadden 
kendi evinde, yalnız köylülerin 
değil bir çok zenginlerin de
vam ettiği din dersleri vermeğe 
baılamıştı. istedikleri ıey, Ln
ter doktrinin ciddiyetle tatbiki 
ve devletin kiliseyi doğrudan 
doğruya himayesi alhnll alması 
idi. Bu temetvnı 1840 da d3r· 
dOncO Fredrick Wilfüımın tahta 
geçme!lyle daha bOyük bir 
eherrımiyet kazıtndı. E .. asen ken 
di!Iİ de dindar bir .adıım olduğu 
f~ln, idaresi altında müfrit Ltı
ter parfüıi sar&vda nafiz bir 
parti hAlinc geldi. Bu partinin 
en kabilivetli ıimalnrı üç Von 
Gerlacb kardaslardı: Bunlardan 
Otto bir ilihivatçı idi. Ludwiğ, 
Sıxon eyaletinin reisi idi, ve 
Bi!lmarckla resmi muhabereltri 
çoktu. Bir asker olan Leopold 
iıe doğrudan doiruya kralın 
maiyetindevdi ki bu adam son· 
ralara belki Bunsenden sonra 
kral &zerinde en çok nüfuz sa
hibi olmuttur. Partinin enteli ek 
tliel sabadaki lideri ilahiyatçı 
Stahldi. 

b 1~5 den itibaren Bi~marckın 
u dıadar zümreyle çok samimi 

~lduğu görülnyor. Thaddenin 
ızıyle evlenen arkadaşı Moritz 

i~n Blankenburgu ziyaret için 
ıımarck sık sık TrigrRffa gi

derdi. ilerde en yakın arkadaş· 
!arından biri olac~k olan Dans 
~on Kleistle ilk defa Blanken· 
1( ur~un düğilnilnde tnnıımıf tı. 
b"leııt çok neşeli ve ıevimli 
lı. ır adamdı. ve zar af et ve neza • 
.eti alelumum Pomerani adetle
rıne karıı hoş bir zıddiyet arz 
ederdi. Ekseriya Shakespeare 
gecelerinde bulunur, İngiltere 
ıeyabatine ait hoş hikayeler 
~nlatarak onları eğlendirirdi. 
d:'~a~ buldukça Triglaffdaki 
P nı _ıç.timalarda fda bulunurdu. 
•rtının blltlln icabatını kabul 

etaıemiş olduğu halde bu ihti
Yarların tesiri onu mustakbel 
hn senelik siyası faaliyetlerine 
•kiaı olacaktır. 
Uzak Pomaranianın bu aile 

~~Plantılarına iştirak edenler 
t ır . ~a~ ıene zarfında A vrvpa 
''1hıııı baştan başa değiştire· 

cek olan kimselerdi. Bismark, 
0 ıaman, genç bir topçu suba· 
Yı olan ve Blankenburg'un am
~Clıadesi bulunan Albercht von 
t 0on;u da: ilk defa olar k bu 
0Plantılarda g~rmUfttl. llkisi 

birlikte, sık sık avlanmağa gi• 

derledi. Bismark'ın parlamento 
mücadelelerinde yegane isti· 

natgihı olan muhafazakar par

tiyi işte bu Helow'lar, Blanken

burglar, ve Kleistler kuracak· 
lardı. 

Bismar~ 'm bu dindar zümre· 
den öğrendiği dini itikatlar o· 

nun seciyesi üzerinde derin te
sirler bırakmışt1r. Düşünüşte 

rasyonalist mektebe mensup o· 
lan annesinden Bismark çok az 

bir dirıt terbiye almıştı. Onun 
monarıik hislerini bu zümre 

kuvvetlendirmiştir. Hıristiyanlık 

itikatlariyle monarşik hükumet 

arasındaki bağ ilk nazar da pek 
vazıh değildir. Bismarka göre 

bu iki müessese ayrılmaları ka· 

bil olmıyacak şekilde birbirine 

merbuttu. 

Beşer mantığına bu kadar 
zıt olan bir hükumet şeklini 

ona ancak dini inançlar kabul 
ettirebilirdi. Filhakika, bilahara 
"eğer ben hırstiyan olmasaydım 
bir cumhuriyetçi olurdum,, de-

mişti. O sosyalizm ve ihtilalcili
ğe karşı yegane istinatgihı hırıs-

tiyanlıkta görürdü. Kendisi ro
mantik hissiyatın aldatabileceği 

bir kimse, kırallığın meruim ve 
şaşauı ile körleştirilebilecek 

bir saray adamı değildi. O, tek 
adamın, memleketi, mustakillen 

idare etmesine rıza göstermek · 
te çok anut ve mutlaktı, ve 

kıral, otoritesini daha yükıek 
bir kudretin bir mümessili gibi 

muhafaza ettikçe ona itaat ede
bilirdi. Düşünüşl~rini sonuna ka-

dar götürmek Bismarckın itiya
dındandı. Şu halde kıral kud

retini kime medyun olabilirdi? 

Buna iki suretle cevap vermek 
mümkündü: 

O bu kudreti ya halka veya· 
but da Allaha medyundu. Eğer 

halka medyunsa o 2aman orta
ya monarşinin devamı meselesi 

çıkıyordu. Bir cumhuriyetle, kra
lı halk tarafından intihap olu
nup, parlamento tarafından kon
trol edilen konstitüsyonel bir 
monarşi arasında tercih nokta
sından pek az fark vardı. Bis· 
marckın muasırlarının ekserisi· 
nin kabul eÜiği prensip bu idi. 
O bu prensibi kemali teenni ile 
reddetti. Halkın sesinin Hakkın 
sesi olduğunu kabul etmiyordu. 
Bu inanç onun ahlaki duygusu· 

nu tatmin etmiyordu. Bu esas 
umumi bayatta her şeyi menfa
at ve ihtirasa bırakıp vazifeye 
hiç bir pay ayırmıyor gibi gö· 
rünüyordu. Bu onun munakkid 
zekasını tatminden uzaktı. Ona 

göre " halk " kelimesi müphem 
bir fikirdi. Allahın lütfiyle hal-

ka veya krala hizmet etmek, 
iıte yapılacak mücadele bu idi. 

- Sonu t1ar -

Bizim iyi komşula ımız 
t 

Yeni Türkiyede konstitüsyonel ve 
siyasal reformlar Mirin bir makalesi 

Yazan : Profesör S. S. Bobçe/ 
"Nir,, gazetesinin 1 nisan 39 olduğu için "efendi,, kelimesi· 

tarihli sayısında Gospudin prf. ninde atıldığını yazmaktadır. 
Bobçef, yukarı ki başlık altında Muharrire göre çok kısa bir 
uzun bir makale neşrederek bü- zamanda akıllara hayret vere-
yük inkilabımızdan sitayişle bah cek derecede muazzam olan bu 
ıetmekte ve Ebedi Şef Atatür- inkilapların yapılması, bir çok 
kün eşsiz dehasını tebarüz et· hoşnutsuzlukları mucip olmuş 
tirmektedir. ve muhalefetlerle karşılaşmış ise 

Muhterem profesör yazısına de Türk inkılapçılarıuın sarsıl· 
başlarken ebedi Şefin hatırala- mu iradeleriyle muvaffakiyetle 
rını anarak: "Sonradan Atatürk neticelenmiştir. 
-Türklerin ( Atası- adını a- Muhterem profesör yazısının 
lan Gazi Mustafa Kemalin in · bir seyrinde : 
kilap hayat ve faaliyeti, gece - Son zamanlar da Türkiye 
gündüz durmadan dinlenmeden de erkekler için "efendi,, keli-
ve her ao yeni hamleler yara· mesi ipka : kadına da "Bayan,, 
tan bir enerji ve dinamizmle denilmesi kabul edildi, demek-
doludur,, dedikten sonra dini le bir zuhul işlemişlerdir. 
devi t işlerinden ayırdığımız Profesör Bobçef,~ makalesinin 
layıkhk prensiklerimizden bat· altıoa şöyle bir haşiye yapmış· 
layıp sıra He bütün inkilipları • tır. 
mızı anlatmakta; teşkilatı 1 eaa· - Türk teşkilatı seasiye ka· 
siyemizle ceza kanunlarımızda nununun Fransızca tercümesini 
yapllan inkillpları sayarak okudum. Bunun bir çok yerle-
medeni kanonu kabul et- rinde hatalar ~ördü2'ümU söy-
mekle Türk kadınına çok lemek cüretinde bulunacağım. 
yüksek medeni, politik ve Meseli: "Başvekil,, 0 Meclis 
sosyal hakların bahşolnnduğnnu reisi,, olarak tercüme edilmiş; 
izah etmektedir.; Gospodin pro· mühim bir çok maddeler tercü-
f .. "b y • "paşa "haf z · me edilmenıiş,· bazı yerlerde esor e ,,, ,, ; ı ,,, 
"hazretleri,, ..• Gibi sınıf farkına zeyiller tamamen" atlanmıştır. 
delalet eden unvanlarında kal· Makale Ebedi Şefimizin kü-
dırıldığını ve bunların yerine çük bir kılişeleriyle süslenmiştir. 
sadece "Bay,, ve "Bayan,, ke· Yazı vakıfane, samimi ve sita· 
limelerinin alındığını; yunanca yiıkiranedir. - --

1 RADYO 1 

15/4/1939 CUMAR f ESl 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUCU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 
Kes. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
13.30 Program. 
13.35 Müzik (Neşeli müzik • 

Pi. ) 
14.00 Memleket ıaat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği Çalanlar: 

Vecihe, Reşat Erer, Cevdet Ko
zauoğlu. Okuyan : Muzafff"r İl-
kar. 1 - Eviç peşrevi. 2 -
Cemil beyin - Eviç şarkı - bir 
nigihın kalbimi etti esir. 3 -
Sadettin Kaynağın · Eviç şarkı· 
Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz 
yaş güneşi. 4 - Eviç şarkı • 
Gözlerim kan ağlıyor. 5 - Ve-
cihe • Kanunla ~ Ferahnak tak
simi. 6 - Şakir ağanın - Fe-
rahnak yürük semaisi - Bir dil· 
bt-re dil düşdüki. 7 - Ferah
nak saz semaisi. 

14.40 Müzik ( Bale müziği -
Pi. ) 

15.30 Konuşma ( hukuk ilmi 
yayma kurumu - Bay Scbwars) 
Mukayeseli hukuk bakımından 
İngiliz borçlar hukukunun ana 
pren!!ipleri. 

( işbu konferans Halkevinden 
naklen radyomuzla neşredile· 

cektir. ) 
17.30 Proğram. 
17 .35 Müzik ( Dans saati-Pi. 
18.00 Konuşma (Çocuk esir-

geme kurumu ) 
18.15 Türk müziği (Fasıl he

yeti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eş· 
ref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay. 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş, 
Safiye Tokay. 

19.00 Komışma (Dış pilitika 
hidiseleri) . 

19.15 Türk müziği (Halk ha
vaları - Sıva h Aşık Veysel ve 
İbrahim Takdim eden: Sadi Ya
ver Ataman. 

19.35 Türk müziği (Eski eser
lerden müteşekkil program.) 

Çalanlar: Fahire Fersan, Re· 
fik Fersan, Cevdet Çağla. 

Okuyanlar: Muallim Nuri Ha
lil Poyraz. 

20 00 Ajans, Meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Temsil (Peleas ve Me-
lizand) 

Y ezan Maudce Maeterlink. 
Tercüme eden : Ekrern Reşit 

Temsil esnasında Cemal Re · 
şit piyanodr Claude Dohussy' -
nin operasından 11 lnterlude ,, 
ler çalacaktır. 

21, 15 Memleket saat ayarı. 
21.15 Esham, tahvilat, kam· 

biyo - nukut borsası ( fiyat ). 
21 25 Neşeli plaklar - R. 
21 .30 Müzik (Küçük orkestra 

Şef Necip aşkın) 
1 - Ganglberger - Efsaneler 

ormanında. 2 - Schneider • 
Meşhur röfrenlerden - Pot~uri. 
3 - J. Strauss - Neşeli Valı 
operetinden - Buseler valsı. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik ( Operetler - Pl) 
23.00 Müzik ( Caıband · Pl.) 
23.45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 

vOz • 

fspany'da ..... 
İtalyan tahşidatı 
Cebelüttarık 14 - her giln 

Kadikisden Helimeaya muhtelif 
çapta toplar, mitralyozlar, tank 
lar ve cephane taşınmaktadır. 
Son günlerde Halimeaya 2-3 
bin asker gelmiştir. a.a. 

Pariste 
hava tarruzlarına karşı 
pasif korunma tedbirleri 

Paris 14 - Hava taarruzla
rına karşı koymak için Paride 
evlerin damlarma kum kona• 
caktır. 

Bu kumlar, çıkacak yangın· 
ların sirayetine mani olmak için 
evlerin en yüksek katlarına 
dökülecektir. a.a. 

Bir İngiliz filosu 
ispanya sularına 

gidiyor 
Londrl\ 14 - İngiliz hükume

ti bir ay kalmak üzere ispanya 
sularına bir filo göndermiye 
karar vermiştir. 

Halihazırda böyle bir ... tedbi· 
rin çok yerinde olduğu siyasi 
ınabafilde söyl~nrnektedir. 

a.a, 

--·--
Tehdit vakası 

Ev\'elki gün saat 22 sularında 
Germencik nahiyesinden İbra .. 
him oğlu 333 doğumlu Recep 
Unusun başına tabanca namlu· 
suyle vurmak suretiyle tehdit 
etmekte&ı suç\u Germencik na· 
biyesinden Nuri oğlu 330 do· 
ğumlu Nuri Oral yakalanmış ve 
adliyeye verilmiştir. 

A an 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtantını ihtiyacı 

iç.in binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 
el verişli hayvanı olan ve satma
ğa i~!ekli bulunanların Nisan 939 
scnuna kadar ' yalnız Cuma ve 

·Cumartesi günleri saat 9 • 12 
arasında Alay Satın alma ko· 
misyonuna müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

1 

ilin 
Nafia Eksiltme 
komisyonundan: 

298 lira keşif bedelli Aydın 
Sanat okulu demir atölyesi sep· 
tik çukurlarına ait inşaat mal· 
zem esi ile 133 lira keşif bedelli 
septik çukurları hafriyatı açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

Bu işlere ait keşif ve şartoa· 
meler Nafıa müdhrlüğüude gö
rülebilir. Eksiltme 4/5/939 Per· 
şenbe günü saat onbeşte Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacak· 
tır. 

muvakkat teminat miktarı 
malzemenin 22 ve hafriyatın 

10 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminal

larile yukarda yazılı gün ve 
saatta Nafıa müdürlüğli odasına 
gelmeleri ilan olunur. 

1271 15 19 25 30 
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HALKEVI 

Bakım Evi Muayene Saatları 
Muayene rünG 

Pazarte1f 

Saat Doktor arkada,ımızın adı 

2 - 3 Doktor Fabrettin SOgDr 
(Çocuk hutalıldan miltahauııı) 

" 
3 - 4 Operatör Medeni Boyer 

Sah 4 - S Doktor Fuat Bayraktar 

Çartamba 

" 
Pertembe 

" 

Cuma 

Cumarteıi 

" 

2-3 
3-4 

4-S 

5-6 

4-5 

2-3 
3-4 

(Cilt haatalıkları mutahu1111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Gaz haatabkları mutahauııı) 

Doktor Muhsin 
(iç haatalaklan mutahau111) 

Doktor Şevket Kırbaş 
<intani haıtalıklar mutaba19111) 

Doktor Milnif Erman 
(Kadın haatalıklan mutahauıaı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Gchaydın 

.... waw•a•6WWıtaaıMıı~ 

1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer İ 

Gazete Kitap Evi 
Görtılen lüzum &zerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
lstanbuf. Ankara • İzmirde münteıir bütün kitap, mecmua 

ye gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nOıhalan en çok bir hafta için· 
de getirtilerek mnıterilerine takdim etmeii &zerine ahr. Çe
fİtli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

.""' ...... .. 
Doktor Şevket Kırbaş 

Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

Muayenehaneıini Cumhuriyet mahallesinde avukat 
B. ihsanın evine nakletmiıtir. 

haıtalanm her gtln uat yediden sekize kadar ve 
atleden sonr ıaat llçten altıya kadar kabul eder. idrar, 

kan, balgam, maddei gaita ve her ttırln tahlilib icra 
eder. Veremlilerde fennin en son tedaviıi olan Pinomo-
toralui ile hastalan tedavi eder. (971) 

itin 
Aydın tapu sicil mu-

hafızlığından 
Yeni k6ylln Eşekci kuyuıu 

mevkiinde doğuıu cinğir oğlu 
Maataf a ve Mehmed vereıesi 

timdi Halim Aysına geçen tar· 
la babıı Halim Ayıın çiftliği 
araziıi ile çevrili 6 hektar bir 
kıta tarla eıasen balıkçı bacı 
Mehmedin iken 311 de almeıile 
oğulları Mehmed ve Süleyman 
ve kızlan Fatma ve Aneye ve 
bunların da müteselıilen vefat-
larile k6y kurulundan getirilen 
ilmihaberde yazılı vereJelerine 
kaldığı ve bu vereıeler tarafın-
dan namlarına yeniden teıcili 
iıtenilen bu yerin tapuda kaydı 
olmadıj'ından ilin tarihinden 
itibaren 11 inci günll mahallin
de .memur va11taıile ketif ve 

tahkikata yapılacağından bu 
yerle alakah veya bak iddiasın· 
da bulunanlar varsa tayin edi· 
len günde yerinde bulunacak 
memura veya tapu idaresine 
1231 fit ıayııile müracaatlan 
ilin olunur. 1270 

r.:...... Abone ıeraiti ··-ı 
1 Vılhtı her 'yer için 6 lira. 1 
1 Alb aylıj'ı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. f 
i P. Buımeri. i 
1 gazeteye ait yazılar için 1 
1 yazı itleri müdürlütüne, ll~n- i 
1 lar için idare müdürlütüne i 
f 'Dilracaat edilmelidir. ! ................................................ 

imtiyaz aııhlbl n Umamt Nqrlyat 
Mlld&rl ı Etem llendrea 

Buılcht- yv 

C H P Baaua•YI 

AYD1N 

Her çe,it tuhafiye malları ve en iyi ıtnyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri biUimum alAtı musi
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeıit traı bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evjmizde satdmaktadır. 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 
şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çabıan 
radyolarda gelmiıtir. 

,,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 
DEMİRYOLU CADDESi 3212 AYDIN 

C. H. P. 

BASIME VI 

otı.W 

. 

Belediyelerimiz için Son for-
mül üzerine 939 yılı bütçeleri 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

• 

1 


