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lrana giden heyetimiz 
dün Tahrana vardı 

Heyetimiz İran topraklannda büyük 
tezahüratla karşılandı 

Aıaka'f'a, 17 - f ran veliahdi
Dİ.11 dOilln meraıiminde bulun
mak Ozere giden heyetimizin 
din akıam T abrana mu•aıalatı 
beklenmekte idi. 

Heyetle beral»er ridea ha••· 
ıl mahabirimiıiu verdiği telgra• 
fa ıare: 

fran hariciye nazırı ile kolordu 
kumandanı tarafından karıılan
mııtır. Heyetimizi Pehlevi cad
desinde bir aıker1 milfreze ae
Jimlamıf ve her iki milletin 
milli marşlan çalınmııtır. Heyet 
reiıi Rlna Tahran aelAm res
mini ifa eden askeri teftlt et
mittir. 

Civarda toplanın halk; dost 
TOrkiye mümessillerini hararet· 
le karşılamıştır. a.a. 

Koçarlı nahiye müdürü 
Bozdoğan Belediye intıhabını idareye 

memur edildi 
Bozdoğan Belediye mecliıi ı 

intihabının Devlet ıt\ra11nc 
feshine karar •erilmiıtir. 

Şiiranın bu kararı allkadar• 
lara teUğ edildiğinden pek ya• 
kında intihabata yeniden bat· 
!anacaktır. 

intihap işlerinin kanun çerçe
yeıi içinde y6rümesini temin 
için Koçarlı nahiye mOdüril B. 
Osman Artun viliyet makamın-
ca vekileten Bozdotan belediye 
reisliğine tayin edilmiıtir. 

B. Oıman Artun belediye in· 
tihabı neticelendikten ve yeni 

belediye reisi ıeçildikten ıonra 
tekrar asıl memuriyeti olan Ko 
çarlı nahiye müdlirlüğil vazife· 
ıine avdet edecektir. 

Çok kıymetli ve tecrllbeli bir 
idare memurumuz olan ve Ko
çarlıdaki idari faaliyetlerile her· 
kese lıendini ıeYdirmlş bu se· 
bcple Amirlerininde teveccOh 
ve itimadını kazanmiş, bulunan 
8. Oıman Artunun Bozdoğan 
belediye intihap iflerlne memur 
edilmesinde blly&k bir isabet 
vardır. Osman Artuna bu vaz\. 
fesinde de muvaff aklyetler di
leriz. 

Heyetimiz evelki gUn Ger
•enıaha varm1ttır. Yollarda ıl· 
••ri jandarma kaylerde aıker1 
mlfrenler, reımr binalarda ka
labalık balk kitleleri Milli Şe
fin kard~ fran ıebİDfahıaa se
lamını 16tllren heyetimizi selam
lamlflardır. Fransa · Hükümeti Hatay 

M6kemmel olan yolların llze
riDde Pehlevi idareıinin bayın-
dırbtı 16ze /çarpmakta ve eski 
kenaaıaray ana yerinde 1'enzin 
depoları, fabrikalar Ye ailolar 
16rtllmekteclir. 

Fransadaki mültecilerle yabancıları 
da askeri hizmete tabi tutuyor 

GermeDphta 6j'le yeme;I 
la&kteet konağında yenilmif ve 
heyet Germanıahtan hareketin
.de halk tanfıadan hararetle 
lefyi edilmif tir. 

Akpm geç vakit Hemdaaa 
•aYaıalat edilmif ve heyet 
ıeceyl talinin konafında geçir
•iftir. 

Aakerl mtlfreıe geceyi Ger 
ma ... bta ıeçirmiı ve ıeçtiği 
Yerlerde kardet İran orduıunua 
miıafiri olmuttur. 

Aıkerl mGfrezemiz heyetten , 
bir fOn ıonra Tahrana vara• 
caktar. 

Tabran.17/18 -lran Yeliabtı· 
lllD d&tGntlnde bulunmak lizere 
liclea heyetimiz bugün saat 18 
baçukta T abraaa vannıt ve 

Parla 17 - Resmi gazete, 
bir harp halinde milletin teıki· 
lltlanması hakkında bir karar 
neıretmektedir. Bu kanuna gö· 
re iltica hakkından iatifad11 
edenlerden 18 - 40 yaıma ka· 
dar her yabanbı bant zamanın· 
da Franıız kıtalannda hizmet 
için bir imza verecektir. iltica 
hakkından mahrum olanlarla 

Litvinof 
ingiliz sefirini kabul etti 
Moıkova 17 - lngilterenin 

Moskova bllytlk elçisi hariciye 
komiseri Litvinofla görüımllftür. 
Bu miUikat için sıkı bir ketu· 
mi yet muhafaza edilmektedir. 

Pazar günkü maçlar 
Aydınspor Sökeyi 6 - 2 yendi 

Karapınar yine gelmedi 
Pazar ı&nil Karapınarla Sü:

menpor .raıında yapılacak bi· 
rinci maç; Karapınar takımı
nın yine gelmemesi yllzllnden 
yapılamadı. 

Simenpor muayyen ıaatinde 
1abaya çıktı. Seremoni yaptı ve 
htlkmen ıalip ıayıldı. 

Bandan sonra Aydınıporla 
S6keapor araıındaki maç oynan 
da. 

Aydın, mlidafaaaında Zihniden 
IDalarum olarak sabaya •çıktı. 
Bau ratmen S6keye ~nazaran 
çok ku•veill bir takım idi. 

Oyuna bakem B. Ere:min dil· 
'dtıpyle Hat tam on bq bu. 
çukta baılandı. Aydınıpor pek 
çabuk bir hakimiyet teaiı ede-
rek 5ake nıııf Aha11nda birlq· 
ti iMcle ilk oaalb dakika tama· 
••• atticeıil kal•. 

Söke müdafaaıı canla baıla 
çıhıarak kalelerini Aydın mu· 

hacimlerine kartı koruyorlardı. 
On altıncı dakikada Osman 

ilk goln attı. ondan ıonra otu· 
zuncu ve otuz sekizinci dakika· 
da (birisi penaltından) olmak 
Ozere iki gol daha atan Aydın· 
lılar kırk d6rdüncil dakikada 
Sakeli Fahrinin firikikten attı· 
ğı güzel bir gol ile birinci dev· 
reyi 3-1 galip bitirdiler. 

ikinci devre başlar baılamaz 
ıağdan inkitaf eden bir Aydın 

- Soau 4 lnclbahlfede -

Romen hariciye 
1·nazırı Berline gitti 

Bnkreı 17 - Hariciye nazırı 
Gafcap Buliae laareket etmlı· 

.tif. • • 

tabiiyeti olmayanlar, 11 temmuz 
938 tarihli seferberlik kanununa 
tabi olacaklar ve 20 - 48 ya
tına kadar olan erkekler barıt 
7Am•n, .. ~.. C' ......... ı.,,.... •ahi 
olduktan hizmet kadar askerlik 
hizmetine tabi tutulacaklardır. 
Bu karar Franıada iki aydan 
az kalanlarla turizm kartım ha· 
iz olanlara ıamil dejildir. 

Kızllay 
Kongresi toplandı 

Ankara 17 - Kızılay cemi· 
yeti 939 kongreıi bu giln ıaat 
10 da Bilyük Millet Mecliıi re· 
iı vekili Aydın mebusu doktor 
Mazhar Germenin reiıliğinde 
Kızılay umumi binasında içtima 
etmiıtir. 

Kongre 937-938 hesababnı 
tetkik ederek kabul ve idare 
heyetini ibra etmiıtir. 

Kongre 939 - 9~0. biltçesini 
kabul etmiş ve yenı ıdare be· 
yetlle murakıplarını ıeçdikten 
sonra Milli Şefe, baıvekilete 
millet mecliıi riyasetine, Erki
nı barbiyei umumiye riyaıetine 
saygılarını ve çocuk eıir,ıeme 
ve Türk bava kurumlanna mu· 
babbetlerinia ibliğına kongre 
riyaıetini memur etmiıtir. 

Kongre ıimdiye kadar kuru· 
m un başkanhğını yapmakta 
iken meıg1ı1liyetinin çokluğundan 
istifa etmif olan baıvekil Refik 
Saydamın bllyiik hizmetlerine 
bir ıilkran mukabelesi olmak 
lbere fahri reislik ve azalık 
unvanlarının tevcibine de karar 
vermiıtir. a a 

••• 1 

Paris Sefirimiz 8. 
Bonne ile görüştü 

Parlı 17 - Hariciye nazın 
Bonne TOrkiye bUyik elçili B. 
Suat Tavazı kab\11 . cclerek 16-
rilpalftir. · ı a 

Devlet reisi ile 
başvekili Anka

ra ya geldiler -Antakya 17 - Antalya meb
usluğuna seçilen Hatay devlet 
reisi Tayfur Sökmen ile Antee ____ .., ... 6 .... ~ fil""l'........ ..-., • -- -

Abdurrahman Melik dün Anka
raya hareket etmişlerdir. Dev
let reisi ve başvekili, Piyasta 
vekiller, mebuslar, konsoloslar. 
zabıta ve mülkt erkin tarafın· 
dan teıyi edilmiılerdir. Devlet 
reiıine meclis reisi batvekile de 
adliye vekili vekalet edecektir. 

Ankara 17 - Bnynk Millet 
meclisi bugün reiı vekili Şem-
seddin Gün Altayın başkanlı· 
ğında toplanmıthr. 

Celsenin açılmasını milteakıp 
Antalya mebusluğuna ıeçilen 
Hatay devlet reisi Tayfur Sök· 
men~ ile Gazi: Antep mebuslu· 
funa seçilen Hatay baıvekili 
Abdurrahman Melik meclisin 
ılirekli alkışları arasında kllr· 
ıilye gelerek and içmişlerdir. 

Bundan sonra ruznameye ge· 
çilerek meclis binası inıaatı 
için doksan bin liranın 938 bilt 
çeıine ilavesine ait kanun li· 
yihaıiyle orman müd riyet u
mumiyeıioin 1938 bütçesine 
yetmiş sekiz küsur bin liranın 
munzam tahsisat olarak illvesiue 
ait kanun liyihasını kabul et· 
mittir. 

Meclis Çarşanba günii topla· 
nacaktır. a.a. ...... 

B. Ruzvelt'in 
Mesajına Almanya menfi 

cevap verecekmiş 
Berlin 17 - Mllnihte naıyo· 

nal ıoıyaliıt mahfillerinde Ruz· 
veltin Mesajı hakkında manalı 
lakaydilik gösterilmektedir. 

Hitler, Ribbentrop ve Ditrib 
bu ınn Münibtedirler. 

Meaaja menfi bir cevap veri
leceği teyit edilmektedir. Bu 
cevap Münib ve Roma araıında 
mib:ıkerı; edihsaektedlr. 

Vlllgette : 
"'.~ 

Daimi Encümen 
toplandı 

Vihlyet Daimi EncDmeni dllll 
ıaat 15 te llbayıa111 Ôzdemir 
GOodayın bafkanlıfıoda toplan· 
mıştır. .......... 
Ortaokul 

Öğretmenliği için 
imtihan açılıyor ~ 
Öğrendiğimize gBre, maarif 

veklletl &ollmDzdeki ha~rancla 
4, S, ve 6 ıınıflı öğretmen okal 
ları mezunları araıında orta o• 
kul Türkçe, tarih, coğrafya, ma• 
tematik, fizik kimya ve tabiat 
bilR"isi öfretmenliji içia bir im• 
tihan açmağa karar verqtittir. i 

Bu derslerin imtihanlan ya· 
zıh ve ıözln olmak llzere yapa• 
lacak ve 19 haziranda ba11ı1a• 
caktır. 

imtihana iştirak edecek olan• 
larıa yaıları otuı beti reçme
miş bulunacaktır. 

Vilayetimiz maarif mlldOrllil 
veklletin tamimini 1 teıklllbaa 
teblira etmittir. MDracaatlana 
nisan sonununa kadar kabul . . 
olacak milracaatların kabul 
edilmiyeceği tamimde taırih 
edilmektedir. 

•••>MI••• 

Pamuk Üretme 
çiftliği mibzer 

getirtiyor 
Haber aldığımıza ı&re, Nazilli 

pamuk tohumu Oretme çiltliii, 
Aydım mıntakaıı pamuk drraı 
araıında n6betle kulla.ı=•k 
üzere iki mibzer getirtaa+ M• 
rar vermiı ve tqebblaleıe siriı· 
mittir. 

Ekim aamamna kadar mibıer
rerin geleceii kuvetlMamalmak· 
tadır. . ........ . 

Menemende 
Kubilay ihtifali yapıldı 

Menemen 17 - Dnn Mea .. . 
mende istiklil ıehicli Kubilay 
ve arkadaıları için büyllk bir 
ihtifal yapılmııtır. 

ihtifale lzmir ve Maniaadan 
huıusi tiren ve diğer vaııtalar-
la mektepliler, izciler ve bUyllk 
bir halk kitleıi ittirlk etmiıtir. 

Merasimde İzmir vali muavi· 
ni, mnıtahkem mevki komutanı, 
belediye reisi, parti tqkilltı, 
Menemen lkaymakamı ve bele
diye reisi, Sılihli, Alaıehir, 
Turgutlu, Bergama, dikili parti 
teşkilatı ve halkı ittirak etmiı
lcrdir. Muzika tarafından iıtik
lil oıarfı çalınmıı ve 16yle•ler 
verilmiıtir. Abideye 100 den 
fada şlikran çelenfi konmaıtur. 

Aıkeri müfreze tarafmdaa 
havaya ilç el ateı edilerek ıe· 
bitleriaı iz selaııılanmııbr. •·•· 



' 

23 NiSAN 939 
Milli hakimiyet ve çocuk bayramı 

.., 
programı 

Umumi esaslar : 
1 - Bayramın baıladıtı 22/ 

4/939 cumartesi günn ıaat 13 
den itibaren resmi ve huausi da
lr~ler cemtyet ve müeaseseler 
mağaza dükkan ve evler dona
tılmış bulunacakbr. 

2 - 22 ve 23 nisan akşam· 
ları birir ci maddede sözü geçen 
yerler tenvir edilecektir. 

3 - Takı olanların tak kur• 
malan beklenir. 

PROGRAM 
2:t Niıan 939 Pazar : 
1 - Biltlln okul talebeleri te· 

~abürat ve geçit resmi yapa
ciklardır. 

2 - Tezahürata iıtirak ede
ce1' bando ve mektep talebeleri 
sporcular ve kurul temsilleri ıa
at 10 da Cumhuriyet ilk oku
lunda toplanmış bulunacaklar, 
ıaat 10,15 d.., hareket ederek 
•t•tıdaki sırasiyle Halkevi ala .. 
nına geleceklerdir. 

• A - Askeri bando 
B - Sanat okulu 

~ C - Orta okul 
Q - Halkevi bandosu 
D - ilk okullar,{Maarif mil· 

dflrlüğilnOn koyduğu sırayla) 

! - Sporcular 
F - . Çocuk esirgeme kurumu 

(k,myon ve temsillerle) 
3-Saat 10,30 da İlbay ve parti 

b"aıkaniyle Komutan ıebrimizde 
bulunan ıaylavlar subaylar u
- • -ecli•. 'beledive merı:.ı . 
Parti ·ve Halkevi teşekknlleri 
bütün bayır kurumları erklniyle 
d"ire müdür ve memurları hal
kevi alanında halk kürsüsü ya
nında yerlerini almış bulunacak· 
lardar. 

4 - Tören ba, 'komiserinin 
"HAZIR,, iıareti fizerine: 

A - Aakeri bando istiklal 
marıını çalacaktır. 

8 - ffalkevi adına bir söy
lev verilecektir. 

C - Senat ve orta okul a
adına birer, ilk okul adına da 
iki talebe söylevler verecek, 
türler okuyacaklardır. 

5 - Söylevlerden sonra ge· 
çit resmi yapılacak belediye 
ISnQnde toplanarak tezahürat 
yaptıktan sonra hükumete gi
derek Atatürk büstüne çelenk 
konulacalcdır. 

6 ~ Merasimden sonra tale· 
beler mekteplerine döneceklerdir. 

7 - Meraıim baı komiseri 
Emniyet müdürO, komiserler ve 
her okuldan aynlacak birer 
8iretmendir. 

8 - Okul talebeleriy~e kü· 
çilklere parti ve belediye tara
fından hediyeler verilecektir. Bu 
Hediyeler tören başlamadan ev· 
ve mekteplere gönderilecektir. 

9 - Alaya, çocuk esirgeme 
kurumu, kurumun mana ve hizmet

lerini tebarüz ettiren temıillerle 
İftirnk edecektir. Okullar, bu 
hususta kuruma yardım edecek
lerdir. 

10 - Geçit "resmine iştirak 
edecek kiiçilkler için Belediye, 
Parti, Halkevi, spor kurumu, ha· 
va kurumu, Kızılay, okullara 
birer kamyon röadereceklerdir. 

11 - Saat 15 de ıporalanında 
fubol maçı ve spor müsabakalan 
tertip edilecektir. 

Maç ve müsabakalara • küçük
ler bedava kabul olun'\caklardar. 

12 - Saat 17 de çocuk eıir
geme kurumu tarafından halk 
evi salonunda küçüklere bir ba
lo, verilecektir. Balo saat 20 ye 
kadar devam edecektir. 

Gece: 
13 - Alanlarda mUzikalar 

çalacak, halk eğlenc,.leri ve milli 
oyunlar tertip edilecektir. 

14 - Oparlörlerle gilne ait 
konferanslar verdirilecektir. 

Hafta Programı 
24 Nisan 939 Pazartesi: 
15 - Saat 17 den 20 ye 

kadar küçüklere halkevi ve 
çocuk esirgeme kurumu tarafın· 
dan park sinemacıında paraııı 
sinema gösterilecektir. 

16 - 25 nisan 939 sah günü 
saat 16 da sosyal yardım şube· 
si ve çocuk esirgE"me kurumu 
tarafından Halkevi salonunda 
gllrbilz çocuk mü11abakalar1 ya· 
pılacaktır. Çocuklarını miisaba· 
kaya iştiralC ettirmek istiyenle
rln çocuklarını Hdkevi bürosuna 
kaydettirmeleri lazımdır. 

26 Nisan 939 Çarşanbat 
17 - Saat 15 te sosyal yar

dım ıubesi ve çocuk esirgeme 
kurumu tarafıoôan Pınar başın· 
da ilk okul talebelerine kır 
eğlencesi tertip olunacı1ktır. 

27 Nisan 939 Perşenbe: 
18 - Saat 19 da kOçüklere 

Halkevi salonunda kukla gös· ..._:•---1 . .c.:-
28 Nisan 939 Cuma : 
19 - Saat 15 de !lpor ala

nında ilk okul talebeleri arasın· 
da volevbol miisabakaları tertip 
edilecektir. MüCJabaka bütün ço
cuklarR serbesttir. 

20 - Aynı günün akı,amı sa
at 20 de Halkevi salonunda ço· 
culclara telcra.r kukla ve karR~ 
göz gösterilecektir. 

29 Nisan 939 Cumartesi : 
21 - Halkevi salonunda orta 

okul talebeleri tarafından umu
ma bir müsamere verilecektir. 

A - İstiklal marşı. 
B - Atatürkün büyük nutuk· 

!arından bir parça ( Enver De· 
miray) 

C - Mavi Yıldırım ( Piyeı 
3 perde ). 

Ç - Müzik konseri 
D - Zeybek oyunları 
E - 15 nci yıl marşı 
Not : Bu müsamereye ait du

huliye kartları Halkevi bürosun
da 28 ve 29 nisanda dağıtıla
caktır. 

Madde : 
22 - Haftanın devamı müd· 

detince halkevi oparlörleriyle 
saat 17,30 da verilecek konfe· 
ranslar programıdır: 

22 Nisan 939 cumartesi Ar 
dın gazetesi 

23 Nisan pazar. Sanat okulu 
24 Nisan pazartesi Ortaokul 
25 Nisan salı Cumhuriyet 

okulu 
26 Nisan çarşamba Gazipaşa 

okulu 
27 Nisan perşembe 7 eylül 

okulu 
28 lNisan cuma Güzelhisar 

okulu 
29 Nisan cumartesi Ortama

halle ve Halide hatun okulu 
Madde 23 - Bu proa-r~m 

davetiye yerindedir. 

AYDIN 

Alman boyunduruğu 
altına giren Çekler 
Bu esareti gönül rızasiyle mi . iste

miyerek mi kabul ettiler 

Yeoilmif bir milletin aleyhin
de bulunmaktan Allah beni 

korusun. Hususiyle istiklalini 
kaybetmiş bir milletin •. Fakat, 
Pragda vul<ua gelen şeylerden 
dehşete düştüğümü itiraf ede
rim. Geçen senenin ilk teşrininde 
Ceklerin Südet iilkesini mııha
rehe!İZ tahliye etmeleri anlaşı
labilirdi. Fr.ansız ve lngilizlerin 
tavsiyelerini dinlemiş, Avrupa 
sulh uğruna gururlarından milt· 
bit bir fedakarlıkta buluomuı
lardı. Fakat bu ıeueoin mar· 
tında? 

Mart istilAsına kinı müsaade 
etmiştir? Fransa, İngiltere bu· 
nu ta,,.siye ve tasvip etmiıler 
midir? Tavsiye etmemi,, bili· 
kis hayrete düşmüşlerdir, tas
vip etmemiş ~olduklarına bir 
delil de Çekoslovakyanın Pa
ris elçisi B. Osuskynin bir mil· 
leti değilse de bir 'fikri temsil 
eder.ek hlll makamını muhafaza 
etmekte bulunmasıdır. Ameri
kaya varıncıya kadar bütün 
liberal memleketlarde hep aynı 
manzara. müşahede edilmekte
dir. Bununla beraber, Pragda 
tansölye Hitlerin şehre gtrişi 
günfi sabık başvekil ve ordu 
başkumandanı general, Sirovy 
Çekodovak gönüllülerini Ural
dan Vladivostoka getirmiş olan 
adam, tek gözlü kahraman 
Sirovy, Hitlerin elini doıtça 
sıkıyordu. 

Bir kaç saat sonra cumhur 
reisi Hacha ve dış bakanı biz· 
zat Hitler, Ribbentrop ve ark•· 
daşları tarafından tehdit edil
memiıler miydi? 

Cumhur reisi Hacha, taleple· 
rio insafsızlığı karşısında bay• 
gınhk geçirmişti; alelacele geti• 
rilen bir hekim bu muhtazırı 
diriltmiş, ona fedakarlığı tamam 
lıyacak kadar kuvvet vermişti. 

Ayni cumhur reisi Hacha iki 
giln sonra bir resmi tebliğde 
bize: 

- Hayır, diyordu, yaptığımı 
ihtiyarımla yaptım. Çekoslavak .. 
yayı tanslSlye Hitlerin eline 
kendi ihtiyarımla terkeltim. 

Gerçekten imzasının serbest· 
çe atılmamış olduğu nasıl tasav
vur olunabilir? Onun köleliğe 
can atmış olduğuna bir sürU 
delil var. 

Dün bize yeni "protektorfon 
Neurathın gelişi doliyısiyle 

Prağ sokaklarında yapılan ge
çit resmi hikaye ediliyor, Prağ 
bir bayram havası içinde tasvir 
olunuyordu. Ve ben kendi ken
dime diyordum ki : - Sevinçle· 
rini haykıranlar Çekler değil· 
dir, aJmanlardır; turadan bura
dan, belki Saksonya veya Bav-
yeradan gelmiş olan almanlar
dır. İstilanın ertesinde istilaya 
uğrıyanlarıo. kadın, erkek ve 
çocuk, meçhul askerlcriniıı me
zarıoa çiçekler getirip başında 
dua ettiklerini hatırlıyordum. 
Bütün bu sadık · ve imanlı hal· 
kın, istilacının gôya aa ygı vesi
lesiyle başına alman n6bet~iler . 

Yazan : Piger Dominik 
dizdiği günden itibaren artık 
mezarın semtine uğramaz oluş· 
larını hatırlıyordum. Fakat ıef
lerin, Hacha Beran ve sirovy'· 
nin alman generallerinin yam 
batında bu mezarı ziyaret ediı
leri beni hayrete düşürüyordu. 

7 nisan tarihli İntransigeant
da çıkmış iki resim bugiio göz
lerimin önünde duruyor. Birin
cisi memleket umumi valisi B. 
Henleini 8 . Hacha ve Sirovy 
ile birlikte Prag cumhur reisliği 
s~rayında bir mua başında o~u
rurken gösteriyor. ikincisi asker 
kıtalarının B. fon Neurath 5n0n
den geçişlerini tasvir ediyor. 
Cümliur reisi Haclia B. fon Ne
urath ile general fon Brautscbi
tchiiı aracımda yer almıştır. iki 
üniforma arasında kısa boyu ve 
sivil elbisesiyle zavallı bir man· 
zara vücuda getiriyor. Askerleri 
selamlıyor. 1871 den sonra bu 
neviden bir harekette bulunacak 
bir tek Ahaı - Lorenli bulun· 
mttş olduğunu sanmıyorum. 

H ._..b,burgların tahakkümüne 
n alışkan olan çek şeflerinin 
köleliği pek tabii bulmuş olduk· 
larına mı inanmalı? Fakat Ma· 
sıtryk eğilmiyordu. Avustuyanın 

şefleri cumhurreisi Mi1<la<J, şan• 

a61ye Şuşing onlara örnek ol
mu,lardı. Onlar şimdi hapi:stcdir
ler. Hayır, bu onlardan bir ıey 
anlıyamıyorum. 

Çek şeflerinin istikbali kutar~ 
mak istedikleri, kendileri ıçıo 

mühim olan şeyin bir hüriyet 
gölgesi muhafaza etmek olduğu 
almanlara inkiyat etmiş bir cum· 
bur reisinin hiç yoktan iyi ol
duğu, macarların babsburglar 
imparatorluğunda pek kudretli 
oldukları ileri sürülüyor. Ne 
söylenirse söylensin çek milleti
nin inkıyadını imzalatmış olduğu-
na, çek milletinin alman hayra· 
ğını selamladığına, çek milleti
nin vatanını boğmuş olan ada
mın elini sıktığına beni kimse 
inandıramaz. 
~ 

Sürat! daima sürat. 
Irak kralı birinci Gazi, oto

mobil kazasına kurban gitmek 
üzere olduğu sırada, otomobili
nin sfirati 120 kilometreyi bulu-

.yormuş. 

Birinci Gazi lngilterede, Hor
rowda talebe iken babası ken
disine küçük bir otomobil al· 
mrştı. 

Bü}•üyüp te otomobil kullana
bilecek yafa gelince, birinci Ga· 
zi, okuduğu kollejio malikine
lerinde otomobille durup dinlen
meden gezer, otomobili sürer, 
sürerdi, Bazan otomobili yoldan 
kaçırarak bordürleri çiğnediği 
de olurdu, 

Kıralın en büyük dostu Graf
ton dükü de İrlaodafda bir oto
mobil kazasına kurban gitmiş
tir. 

Kıra•, tayyareye· de· binerdi. 
Fakat otomobil kullanmumı, 
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SALI 18/4/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÖU 

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

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

12.00 Program. 

12.35 Türk milziii • Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoro\oji liaberleri, 
13.15 Müzik ( Kanşık prog• 

ram ·Pi. ) 
13.45 14 Konuşma ( Kadıq 

saati - Ev hayatına ait ) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Oda mOıiği-Pl.) 
19.00 Konuım• ( TürkJye pgJ• 

tası). 

Tahsin Karakuı ff ~rb.dN· 
ları. Hakkı Derman, Eıref Kad· 
ri, Hasan Gilr. Hamdi •Tpkay, 
Basri Üfler. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ba .. 
berleri, ziraat borsaM ( fiyat.).~ 

20 ıs Tork mllziği. 
Çalanlar ; Vecibe, Retat Erer. 

Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Muzaffer lıkar, 

Safiye Tokay. 
1 - •... - Pus elik peırevi.2 .;.._ 

Itri Puıelik maka1DJnda ~est~ .. 
Her gördüğü. 3 - Şakir aja-
nın - Puıelik makamında ıarkı· 
Süıibülistan etme etrf\fı. 4 -
Reşat Erer· Keman tüıdmi. 
S - lıbakin - Puıelik maka· 
mında ,·arkı - Gannı vermez.' 6 
- 111 Selim' . Puselilr İn ali amin· 
• ı 

da şarkı • Bir ptır. ce.fa. . 7 :--
Puselik saz ıemaisi. 8 - Neıet 

Karın • Mahur ıarkı • Gücendim. 
ben sana.-9 - Faizenin - Niha· 
vend şarkı - Kız sen gelia ~r
kesten. 10 - Sadettin Kayna· 

ğın - Nihavend ıarkı - Kirpik· 
lerinin gölge~i. 
. 21.00 Memleket saat ayarı. 

21.00 Konuşma ( Hukuk ilmi 
• 

yayma kurumu) 
21.15 Esham, Tahvilat, kam• 

biyo - nukut boraa11 ( fiyat ) 
· 21.25 Meıeli · pllklar • R; · 
21.30 Müzik(R~dyo Orke1tra· 

sı - Şef : Praetorius ). 
1 - Henry Ra~aud - Egloue 

op. 7 
2 - W. A. Mozart - Senfoni 

sol minör, op, 183. a ) Allegro 
con brio. b) Andante. c) Menu
ctto - Trio. d) Allegro. 

3 - Jan Brandts • Bayı -
" Salçburg ,, serenati, op • . 51 
a) Allegro molto, ~) Larghetto 
c) Adagio auai, d) All.ro 
molto. 
· 22.30 Müzik ( Opera uyalan 

• Pi. ) . . 
23.00 Müzik ( cazband - Pi.) 
23.45-24 son ajanı haberleri 

ve yarınki program. 

tayyare kullanmaktan dab.a çok 
ıeverdi. Kendisine bunun aebe
bini sorduklan zaman, kırat: 

- Otomobilde, demiıti, ıllr

at daha çok belli oluY,or da 
ondan çok seviyorum." 

· Kırahn babası Fayul ela bir 
otomobil kaıui aeti.tMi.Ad.: 61· 
mnıtür. . .. ·.· ·.ı 



ltalyanın hedefi 
Arnavutluk petrolü ve Adriyatik denizi 

ltalya ile Almanya arasındaki 
aıkert meaaf teırikinin ilk ve· 
.rimi, ltalyanın Arnavutluktaki 
mevldini takviye etmek olacağı 
hakkındaki tahminler, İtalyan 
dona... Ye kara kavvetlt"!rioio, 
paıkalya yortusunun birinci gil· 
.. n, aaltahleyin erkenden Arna
ntluk ubillerine saldırması ile 
gerçekleımiıtir. Mussolioi, poli
tik gerginliğin Azami bir hadde 
Yarmıf oldutu bir zamanda, ltal
yanın k&fi derecede emniyette 
ı&rmeditl Arnavutluktaki vazi
yetini ufak bir fOpheye mahal 
haralcmıyacak tekilde takviye 
etmiye karar vermiştir. 

Anaavutluk sahillerinin muh
telif 11oktalanna asker çıkar· 
makla baslıvan İtalyan hareke· 
tine tekaddllm eden hidiselerin 
1arihçeıi pek ıarib değildir; ma• 
•maflb, hareketin politik ve aı
lrerl neticeleri kartııında, bunun 
ehemmiyeti ikinci plAnda kal
•ılctaclır. 

ltalyan • Yugoslav mllna~e
betini bozmak malcHdiyle, kral 
Zogoaaa Yuıoslavyaya karşı 
lnt Mr harekete gecmek ta
UvYUrunda oldutuna itaret 
eden •Giomale d'ftalia" Sfazete 
•inin lddla11, o derece 'fantaıt 
de doludur iri, yıllard~n beri 
adeta bir italvan protehtorası 
Yaziyetlnd• olan bir devlete 
lrarf1 yapılan hareketten dolA· 
Jl, Romanın hile mahcubiyet 
lai11etmekte olduğuna inıanın 
•nkmedeceii geliyor. 

f talyan hareketinin hedefine 
Yaracağına ,nphe yoktur. Ha· 
ber •erildiiine gare, ftalyanlar 
d~nanmanın yardımıvle carça· 
buk lraraya çıkarabilecekleri 3 
ttlmenle harekete geçmişlerdir. 
Bu kuyyet, t•yet Arnavutluğu 
iıtillya yetmiyecek olursa; Mu
aoliai muhakkak ki, son hafta
lar içinde geniş alçllde alınan 
1eferberlik tedbirleriyle biiyll· 
•Bt olan ordn mevcuduna bat 
•urup Arnavutluğa kuvvet g6n 
dorecektir, Arnavutların bu ku· 
vetlere mukabele edecek vası
taları pek az olsa gerek. Ma· 
mafib, Arnavutlukta da, mecbu· 
ri aıkerllk hizmeti tatbik edil· 
aıektedir. Ordu mevcudu 12000 
kiıidir; bir kaç sahil bataryası 
Uo birlikte, 22 bataryadan iba· 
ret bir de topçusu vardır. Ar· 
Davutların şecaat ve askerlik 
kabiliyetlerine hiç bir diyecek 

yoktur; onların cedleri, bllyük 
efendileri Tilrklerin ordularına 
en mnkemmel askerleri vermit· 
lt:rdir. Yalnız ıurasını unutma
mak IAzımdır ki, milli duyguda 
Yahdete meydan vermemek için 
en mükemmel bir vasıta olan 
derebeyleri yafatmak politikası, 
oımanlı hakimiyetinden kalma 
ciddi bir mabzurdur. Bu itibarla 
bundaa yirmi yedi yıl evvel os
manlı hakimiyetinden kurtulmuı 
ve o tarihten beri bin bir çeıit 
politika oyunlarına . alet olmuş 
olan Aruavutlann, bu kadar 
kısa bir zaman zarfında, balya
nın ukeri hareketine göğüs 

gerebilecek derecede bir milli 
birlik meydana getirmiş olma· 
ları bir harika ıay,ılabilir. 

1912 de Ttlrldyedea aynlarak 

mnıtakil bir prenslik ilan ve harp· 
ten ıonra devletine cumhuriyet 
idaresini kabul eden ve 1928 
denberi müılüman Zogo hane· 
danlığı altında bir kırallık olan 
Arnavutluğun 27 bin 500 kilo• 
metre kare üzerinde bir milyon· 
dan fazla nüfusu vardır. Büyük 
bir kısmı arnavut olan halkın, 
700,000 i müslüman, 210,000 i 
ortodoks, 100 bini katoliktir. 
Sahil boyu fehirleri olan Draç 
ile Valooada, her birinde 9000 
hUkiimet merkezi Tiranda 30 
bin nüfus vardır. 

İtalya, cihan harbinden beri 
shıtematik bir surette Arnavut
lu~a yerleşmiye çalışm1şbr. 1014 
flkltAnanunda, ftalyan kuvvetleri 
Valon11da kHAya çıkmışlar ve 
mUteakip yıllarda tekmil cenubi 
Arnavutlu~u işgal etmişlerdir. 
Mütarekeden !lonra, ltalyanl•r, 
h~men hemen tekmil Arnavut
luğu iş~al ve bir mOddet sonra, 
bn memleketi k~ndi himayeleri 
altında mOstakil bir devlet ilin 
etmi,Jerdir. 

Bnnun Ozerine, ltalyan politi· 
kası Yugoslavya ile bOyilk bir 
an1asmnl1ğa yuvarlanmıştır. E
J\İV uzun sOren bu anlaşmazlık, 
ltalvan111nn 1920 atustoıunda 
işg111i ilttA etmel.-ri ır~erine hf'r• 
tanf edi1m~tir. Diiel' taraftan, 
elçiler konferan!lı, YuroslRvlann 
simalf Arnavutluk Ozerindeki 
hak ve id~ia1uını red ve Ama· 
vutluğun mülki tamamlığı, ltal
yamn stratPjik emniveti için lü· 
ıusnlu olduR-u kaydiyle mevcud 
sınırları ta!ldik etmiştir. O gün· 
lerde Yugo•Javyada hlikümrau 
olanları bu karar hiç de mem· 
nun etmemiştir. Bunu>ı nı:erine, 
1924 de Arnavutluğa karşı Yu
gos)avyada silahlı bir bukın 
hareketiyle siyasi hasmı ve ltal
ya tarafları olan Fan Noliyi 
memleketten atan bu günkn 
kıral Ahmet logoya müzaheret • 
etmi~lerdir. Zogo Tirana yer• 
leşip kendini Tirana kıral ilin et
tikten ıonra, eski dostları Yu
goıla vlara sırtını çevirip kendi· 
ni İtalyanların kollan arasına 
atmak zorunda klmışbr. Ahmet 
Zogo daha 1926 da, yani Arna· 
vutluğun cumhur reisi bulundu· 
ğu sıralarda, İtalya ile, statüko· 
nun emniyeti ve karşılıklı yar
dım 'e do!ltça mesai teşri kinin 
eıasları tesbit edilmit olan bir 
mukavele yapılmııtır. 

Bu dostluk anlaımasını, 22 
lkinciteşrin 1927 de ve yirmi 
yıl müddeti olan bir tedafi itti· 

fak muahedesi takip etmiştir. 
Bu muahede, arnavutluğu zım
nen bir protektora sahasına 

çevirmiş ve Arnavut hükumeti· 
ne bir çok istikrazlar veren ltal
ya'ya, bu memleket Dzerinde 
mutlak bir nüfuz kurdurmur 
tur. 

ltalyanlar, Arnavutlukta yal
nız sermaye sokmak ve bu ıu· 
retle muslihane hulul politikası 

gütmekle iktifa etmemiıler, ay· 
nı zamanda, Arnavut ordusunu 
organize etmek ve biç yolu ol
mıyan bu memlekette modern 
bir yol sistemi kurmak gibi it· 
lere de giritmiılerdir. Münakale 
tekniii bakımından bu derece 

.AYDJR 

Atatürk demişti ki! Düşündürücü 
sözler 

- 23 Nisan Kiiçiikleri için -
§ Şair, bir alay kelimeye fikir• 

den bir kanat takıp hepsUıl 
cıvıldaıarak uçuran tnr ıiblr• 
bazdır. 

Biz yaptık •. sen yaıatacakıın .• 
Onun her fste§'ine, onun her 
emeline IAzımsa kendini feda 
edeceksin.! 

Atan demifti ki; Türk çocuk· 
ları batlı başına birer ' istikbal· 
dir. Ben ve biz, onların m:Ill 
terbiyesinden, damarlarmdaki 
kanı", icabında kendil~rine ve• 
receği kuvvetten em hı iz .. 

Atan dt-mişti ki; Tftrk yurdu· 
gelecek Sf6nleri, yeni Türk ne4'· 
linin omurlıtnnda kendi!i!ine el· 
bette •"ilam bir temel hazırla· 
mış olacaktır. 

Atan demisti ki; yeni TOrk 
neslinin seAi, l!lltikbRlin en emin 
en de~erli bir mOdafaa va!llıta· 
ııdır. Bu muctakbel ıesin kuv• 
vetfne inanahiliriz. 

Şimdi beni dinle kllçOcüğnm .. 
Sana bu vatanı enu•net eden 
atanın, sana kar,ı Sf8ıterdiği bu 
ltimad, senin için elbette sonu· 
na kadar muhafaıasına gayret 
edilecek bir mükAFat olacaktır. 

Koca bir yurt, koca bir Türk 
Olkeıi, bntnn teskilltivte lcoıko· 
ca bir memleket, bizden çok 
ıana, •enin kOçilcOk ve fakat 
kuvvetli omurlarına bıralnhyor. 
8izler 11n<-ak senin bu mnkAfatı
nı muh11fazava hizmet ediyoruz. 

Ve biz bilivo,.u·zki, AbtOrk 
çocuk1An, hir hafta sftrf'cek olRn 
çocuk bavrAmında kendilerine 
em-.n,.t edilen hu mükAfafın kıy· 

metini dabJt çok a_nhyac"klardır. 
Bizler, lcatü i(farelerin bize 

bayram değil gDn göAtermiyen 
zamanlarında, &mrOmü:z:U zavaı-: 
lıca harcad:k... Babalarımız 
memleket -dıfın.a slirilldü.. İhti· 
yar analanmıza rahat verilme
di. Ağabeylerimiz zındanlara ve 
menfalara ganderildi. Aç ve çıp-

1ak senelerce sftrindtik. 
Bayram etmek değil, kazan· 

dığımız bir lOkmayı elimizde bı· 
rakmadılar... Yemedik, yediler. 
içmedik, içtiler .. Gillmedik, gill· 
diller.. Bize ancak bDtOn bir 
devir boyunca yas etmek düıtil. 

geri kalmıı olan arnavutluk gibi 
bir memlekette, ltalyanlar, ha· 
va nakliyatını Adeta monopol 
altına almışlardır. 

Endüstriye gelinde, bu ıaba· 
da da sadece iyalyanlar çalış
mıılardır. ltalyanların Arnavut 
luktaki faydalı çalıımalarına 
rağmen, iki millet arasındaki 

münasebet, her zaman dostça 
bir manzara arıetmemiıtir. 

Hatta bazen, gerginlik ideta 
bir anlaşmazlık ıeklini almıı, 
fakat Arnavutluk Romanın mali 
yardımına 'muhtaç bulunduğu 
için her defasında bir hal tarzı 
bulunmuıtur. Ekonomik bakım
dan İtalyayı en ziyade alakalan· 
dırmış olan mesele, oldukça zen
gin olan ve ltalyan yıllık ihti· 
yacının onda birini karıılıyan 
Arnavutluk petrolleridir. 

Diğer taraftan ltalya için asıl 
ehemmiyetli olan cihet Adriya • 
tik denizindeki stratejik 'Vazi
yettir. işte bu son hareketin 
asıl hedefi budur. 

NOYE ZORHER SA YTUNG 

Şimdi saltanat idaresinin cum· 
huriyete yalnız porsuk bıraktı· 
ğı bizler, sizi ve size g8sterilen 
bu büyük itimadı kıskanıyoruz •• 
Gözlerimiz ıaadetinizin anünde 
•evinçle y11şarıyor. Sizler ne mut
i~ ne bahtiya" ~ocuklarmışsınız. 

Biz fimdi iııtiyornz ki amiir
lerimiz yehin de •izlerle bu hllr 
yurtda daha çok yıllar yafıya
bilelim. Daha bı-kahm, cumhu
riyet idaresi size ne kazançlı 
ne meııut, ne bayramla günler 
g5~terecek. 

Şimdi biliyorum ki, ben bu 
satırları tertemiz yurdumuzun 
sakin ve albayrakla dal~alanan 
ufukluına dalan heyecanla yaıar· 
mış sı8zlerim1e karalarken, ııiz· 

ler sizin için olan 23 Nl1tan haf
tasına bazrrlanıyol"!'u1ıuz.. Elbi
ıeler dikiyor, Türkiye Büyük 
Millet Meclictinin ilk acılış gtınli 
otAn 23 Nisan 1920 gtınnne 

ait bahisleri, seve seve Cve en 
bllyük bir milli zevkle tekrarlı
yorsunuz. Ne mutlu ıh:e .. (Ne 
bahtiyarsınız siz, Bu gllnün ço
cukları.. 

Bizler de, sizin bu saadetinlzle 
gelecek hafta içinde içimizde 
en biiyük bir gurur duymakla 
bahtiyar olabileceğimizden emi· 
niı .. 

Sizi, gOzel, . bor ve müterakki 
~yurdunuzda sonuna kadar inkı
lihcr, millivetçi, halkcı ve ham
leci göreceğimize öyle inanıyo· 
ruz ki bu inanç, ek11eriya gö~üs
lerimhde bir yanardağ g6rllltüsll 
halinde müdhiş bir uğultuyla 
inliyor. 

Şimdi gelin bakayım benim 
kOçücliklerim; 

Büyük Atamız, Ebedi Şefin 
bize olan hitabesine cevap ve· 
relim: 

" Ebedi şelimiz; birinci vaıi· 
femiz, Türk istiklalini ve Türk 
cumhuriyetini ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir. Mevcudi
yetimizin ve istikbalimizin ye
gane temeli budur. Bu temel 
bizim en kıvmetli hazinemizdir. 
Biz, bu hazineyi, içinde buluna· 
cağımız vaziyet ne olursa ol
sun, daima ve sona kadar ko-
rumağa, senin ebedi huzurunda 
yeni baıtan and içiyoruz !,, 

Yaıayın bu günün çocukları. 
Tanrım sizi yurdunuzla ve cum· 
huriyetinizle, yurdunuzu ve cum
hriyetinizi sizinle, ıona kadar 
var etsin. 

Ağabeyiniz 

§ iyi konuşmatwı l>ilmiyen, 
ayar edilmemit bir radyo .m&• 
kioeıine ben.zer, 

§ Arzuların azaldıtı gUn, &
liime dojru gidit baılamııtır, 
demektir. 

§ Bir iti iki defa yapmımalc 
için yeglne ~are ilkiude iyl 
yapmaktır. 

§ En büyük mağlGbiyet fikrin 
iflasıdır telifi edilmez. 

1_ ............... ~ ..... -.....4 

l Gözler 
Bir ıey kalmaz yalnız, 
Kalır maziden g<Sıler. 
Ölür de her yanımız, 
Sağ Lalır neden gazler? 

Birer yıldız olur da 
Kırpışırlar havada, 
Kup kuru bir kafada, 
Apaçık giden gözler. 

Orhan Şaik G6kay 
......................... •••+"••"'""'* ••• r ........ ~ ............ .. .... İ 
ı itizar 
f yazımızın çokluğundan uei .. 
ı mark ve Alman imparatorla· I 
ı ğunun kurııloşu ,, tefrikamız ı 
ı girememiştir. Özür dileriz. ı ............... ~ ........... .... 
Çocuk esirgeme kurumu 
başkanlığından: 

I' urumumuz senelik genel · 
kongresi 2114/939 Cuma gllnll 
saat 17,5 ta Halkevinde topla
nacağından üyelerin koarreye 
gelmeleri rica olunur. 

Aydın çocuk esirgeme 
kurumu l>atkanı 

Dr. Kemal Sivrilcoz 
18 20 H74 

ilin 
Binek hayvanı altnacak 
1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayvanı aabn ah•· 
caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bine;e 
elverişli hayvanı olan ve satma· 
ğa istekli bulunanların Nisan 939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi günleri ıaat 9 .. 12 
arasında Alay Satın alma ko· 
misyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

" Yiirügiiş n den 

Şerefisin göklerin, üstünlüğün adı.-n 
Doğduğıın gündenberi, Türklüğün kanadısın •. 
Seni bir an görmese, günet kararır, erir, 
Kendin toprak üstünde, gölgen gök yüzilndedir. 

Rüzgar dudaklarında, aşkla ı8yler türkünü, 
Gururun timsalisin, cihan bilir bu ünü 
Yüce soy damarından, alır kızıl rengini, 
Dünya göremiyecek bir eıini, dengini .. 

Başları eğdirdiğin, çağdan beri sen varsın 
Çökse bile bu bayat, ıeo yine üıt doğarsın. 

t .-. -v ~ • • r .-. • • n • • ~ M~~Ü~::e.t ~ ~~:~~~ • ..,. 
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Pazar günkü maçlar 
B.. tarah birinci ••hlfede dın hücumu eanaıında hakem 

bncumu neticeıinde Mukaddere Söke aleyhine penaltı cezası 
ve Mukadderin çok yerinde bir verdi. Ali Birkan topu kaleci-
pasile Sungura gelen top; Sun• nin kucağına attı. Biraz sonra 
gurun bir vuruıile daha ilk da- · da mütekabilen inkiıaf eden bir 
kikada Sake ağlarına takıldı. ıöke akınında aynı ceza bu ıe-

Bir az ıonra Oımau da ya .. 
fer Aydın kalesi aleyhine 
verildi ve yine Fahri gOzel bir 

kaladıiı bir fırsatı iyi kullana- vurtla takımına ikinci bir gol 
rak topul beıinci defa olarak hediye etti. Devrenin ıonuna 
Söke kalesine sokmafa muvaf· doğru Osman bir gol daha atdı. 
fak oldu. Vaziyetin 5-1 olması• Bu gol ile Osman Bugünün gol 
na rağmen Söke yılgmlık g6ı· kıralı olmuştu. Ve biraz sonra 
termlyor, her hi1cum fırsatından da maç 6-2 Aydının galebeıile 
istifade ediyordu. :Yine bir Ay· 1 bitti. 

Lik puvan vaziyeti 
Kultıp adı Maç Galip Beraber Mağl6p atttı~ı gol Yediği gol Sayı -- -Aydınıpor 3 3 O O 15 3 9 
Çine 3 2 O 1 2 1 6 
Karapınar 4 O O 4 2 10 2 
Snmerspor 3 2 O 1 O 1 7 
Sake 3 ı O 2 2 6 s 

1'6~ .. -.aa~e~A6Alı&:dıı&•Aa~ 
1 HALKEVI ı 

ı .. Muayene rGnG Saat 

Pazart .. i 2-3 • Doktor Fahrettin Sügür D 
(Çocuk hastalıkları mütaha11ı11) l 

Doktor arkada,ımızın adı 

" 3-4 
4-5 

Operatör Medeni Boyer • 

1 Salı 

Çarıamba 

" 

Pertembe 

" 
Cuma 

2-3 
3-4 

4-5 

S-6 

4-5 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıklara mutahaaı111) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Göz hastalıkları muta.huıııı) 

Doktor Muhsin 
(iç haıtalıkları mutahap111) 

Doktor Şe\'ket Kırbaı 
<intani haatalıklar mutaha1111ı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın haatahklan mutaha11111) 

Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan ~ 

" 3 - 4 Doktor Halli Göıaydın it> 

............... ı ...... '11ll!QırJlllGIQD. 

.aaA~• .. aAAA~A666'6A6~ 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 

Gö~~~~~~ l~:~~i~n ~a:İ Ayma 1 
Palas oteli albna nakledilmiştir. R 

lstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bfitün kitap, mecmua 5 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 

G kitap, mecmua ve gazete nüıhalan en çok bir hafta için- f> 
41 de getirtilerek mfiıterilerine takdim etmeği iizerine ahr. Çe- it 
ı ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. .. 
• 1215 it ...................... ~ ... .-
···························~ .. 
• .. 
f 

Doktor Şevket Kırbaş :.~ 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve ! 

• • entani hastalıklar mütehassısı 
+ Muayenehanesini Cumhuriyet mahallesinde avukat 
+. B. ihsanın evine nakletmiştir. 
• hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve ! 6ğleden ıonr saat Oçten altıya kadar kabul eder. İdrar, 
• kan, balgam, maddei gaita ve her türlü tahlilitı icra 
t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
+. toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 
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Her çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en · son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alitı musi- -
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

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

,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER t~ 
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C. H. P. 

BASIMEVI 

Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler . 
...... .. ........ . 


