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Bir ses ve iki yankı 

İki ıQp.lllr dibaya ufuklarında 
garbtu ıaıka doiru bir aeı 
perde perde yayıldı ye bu ıeae 
f&rktaa iki 1ankı cevap verdi. 

Bu ıeı; yeni dOnyanın inun
~ teffD ve onu, onunla &era· 
ber medeniyeti glSz g&re yu• 
varla .. akta buluDdotu uçurum· 
dan kurtarmak için ıon bir te
,.bbOıte bulunmak · iateyen iyi 
kalblı devlet adamının hayrhah 
... idir. 

Haftalarban deri yanma ne
olıcafını hllememekten dotan 
mltemadl bir aıabın iıhrabı 
lçl11de JU't'arlanan beteriyetia 
muıtarlp ruhunda ha ıeı; bir an 
için •indirici, teskin edici ve 
HYindbici bir tesir yaptı. BOtlha 
inaa11iyet ıim ılyall kararan ıl· 
yaaet aflnlnan kara bulutlanaıa 
lnı lcanetli nefeıle datılacatı•• 
hi; an için oltun umdu 't'e bG-
ltla fllltlerdea genlf bir; 

- - Ooohl.. tui bir alni 
aıda fibl fııkardn. 

lh ilk yan1n idi. Ş8kran, Se· 
.ta~ ye minnet ifade eden ilk 
yankı ..• 

lkiad 't'e uıl beklenen, bn 
daralan gatftıleri aııl ferahla• 
taealc Olan yankı hen&ı nzubla, 
lnanetle duyul1Dı1vr. r-.1. .. , ı.." 

laldara çarpan mmlblan; lteıerl· 
tin umclnta feralılıta •encete 
Wnmfyer. 

ltaı,.. piehlerl "71• y .. 
yodarmıı. 

• Bir tarafta ıeagin ye 
liitl,a6 mtlletler, difer tarafta 
bitmm edltmemlı " fakir mil
letler olda1cea lityaelmilel ada .. 
letl teilM lmkl nrmlda.? .. 

FaJmm1WUNtlerdea Nil.ede• 
pll9te, o mlletla yillardan 

lteri ıillhlanma ütNaa IUfettitt 
ıa wwtleri bir srlz 6alae ptir· 
••mi aeıba? 

~neli fukaralaianı d6ayaya 
.aa1darmak ~ mazeret olarak 
ileri alrtrken laakikaten fakir 
olan ve fakır olduklan için 
~Ulbl•aaa11yarak kendilerini ko· 
ruyamamak me,kiiDde olmık· 
taia batka ıuçlara bulunmayan 
~i mllletia dibaya baritaıındaa 
YtlcuÜarını kaldırmakta hiç beiı 
farmedltlal a•uttu mu acaba? 

Fafat l;anlar beteriyetin ezelt 
felaefetldir. Bllylk ldlçUftl yut
mata memur, klçllk bllyllk 
tarafından yutuhaata mahktım
Clar. 

Dava; ne bir taraftaki zen
jia Ye dlier taraftaki fakir 
milletler ara11nda adillne bir 
tWftlln lluıale getirmek dava-
11dır, ne ete ı,aıka bir şey .. 

Dava: yalmz •e yalnız beıe· 
rin doymak bilmiyen ihtira11nın 
zaman ıamaa bayle indifaıdır. 

Kardetl ilriaci Bayezide kartı 
if,aa edea Cem; INnd 
S.. pilleri ınlde yata1111 ıa

da hındaa 
S.. kili dlfeaem kalkanı mib

uette ıebep ne? 
M)'tiJI• pek ,ezel ifade ebniftir. 

Te•eaal .ıellm ki; pliiılaruı 
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ltalya 1 Büyük M. Meclisi 
Balkan Antantını dağıt-! parti grubu toplandı 

mak istiyormuş • • · __ ... 
Ankara, 18 - Romadan alı

nan bir telgrafa nar:aran iki 
Macar nazan Romaya varm11lar 
ve a;leden aonra Mussolini ve 
kont [Ciyano ile ilk miilikatı 
yapmıılardır. Roma mahfilleri 
ll)acır nazırların1n 'ziyaretlerine 
b&yük bir ehemmivet atfetmek
tedirler. Esasen Balkan antantı· 
91 daiıtmak ve Macaristan • 
Yugoslavya ve Bulgnristan ara
ıında bir antant yapmak Ro
manın en bnynk emelidir. 

Gafenko Parise 
gidecek 

Pariı 18 - Romanya harici
ye aazırı Gafenko Berlin ve 
Londrayı ziyaretten IODfa 25 
Nisan Pariıe relecek ve llç 
rnn kalacaktır. 

Ha't'aı -ajanııam bildirdiğine 
rare 8. Gafenko, Hitler tara· 
fıadan kabul edildikten 10nra 
reımi ziyareti hitam bulacaktır. 

B. Gafeako, Berlinde huıuıt 
olarak bir gOn daha kalacak, t-.:1...... .. .. Franıanın verdik• 
leri garanti meıeleıini hariciye 
na.ıırı Ribentrop ile konqacak-
bı. a.a. 

. .... ' 

Bir Alman 
Harp filosu şimal denizine 

hareket etti 
Berlin 18 - iki zırhlı, bir kru• 

waıar, iki torpido ve Gç deniz 
altı remiti talim için bugtln 
Vilhelmparktan hareket etmit· 
lerdir. Bu remiler ıimal denizin· 
de "toplandıktan 90nra bep l:»ir· 
Ukte l•paaya ıularaaa fidecek· 
lerclir. .......... 

Göring Berline 
dönüyor 

Roma · 18 - Mareşal Göring 
Romadan Berlioe <lönmüıtür. 
G6rainr hareketinden evvel 
Muaolini ile bir buçuk saat g6-
riipıiiftilr. a.a. 

-~ ... ~ 
Kara ordusuna 
Munzam bir tahsisat 

verildi 
Roma 18 - Resmi gazete, 

kara orduaanun muharebe ka
biliyetini attarmak için 938·939 
ıeneıinden itibaren 10 ıene 
mlldcleUe barbiye nezareti bllt· 
çeaine 500 milyon liretlik mun· 
zam bir ta•isat verilmiştir. 

a.a. 

ihtiraslarına bir silkunet arız 
ve B. Ruzveltin ıesinin ikinci 
yankııı da inıani ve ferah ve· 
riçi olıun. 

v. H. 

Harıcıye vekilimizin siyasi hadiseler 
hakkında verdiği izahat tasvip olundu 

Ankara 18 - Cumhuriyet 
Halk Paı tiıi grubu bugün 
ıaat 15 te reiı 't'ekili Hilmi 
Oranın reisliğinde toplanmııtar. 

Kür,JOye ıelen hariciye vekili 
ŞOkrO Saraçoğtu 8~n haf ta için
deki ılyasi hadiıdedn a'!iııleri 

hakkınd~ geçen haftaki toplan· 
tıda verdiği maliimatı tamam
lıyan izahatta bulunmuştur. 

Bir çok hatiplerin suallerine 
tatmin edici cevaplar veren 
hariciye vekilinin bu beyanatı 
heyeti umumiyece taıvip olun· 
muıtur. 

lta·ıyarlı~r -birliği 
Kongresi toplandı 
Pariı 18 - Fransada buln- göre: bir harp takdirinde Fran-

aaa ltalyaolar birl!ji kongereıi ıadaki ltalyanlar, m taarrız fa. 
Nwte toplanmıfbr • Birliiin ra- ıiıtlerin mağlubiyeti için harp 
poruna ı<Sre; Frınaada 900 bin 
Tunuıta 100 bin, Amerikada 7 edecekler, ye Franıa orduauna 

kaedolunacaklardır. 
milyon Ye diler memleketlerde 
25 bin ltalyan vardır ki, bntnn Zira Franıa ile ltalya araım· 
ltalya nllfu9unun bette birinin da vnku bulacak bir harp, me-
dı,arda yqadıiı anlqılmakta• deaiyet ve zaferin bllrriyeti için 
dır. Kongrede alınan karara olacaktır. a.a. 

• • :: 

n.oone --Va~da j 
-Bir zelzele oldu Paris elçimizi kabul ·etti 

Aiıkara 18 - Buglln saat Ankara 18 - Fransa harici-
11121 de V anda bir 'kaç saaiye ye nazın B. Bone, Paris bilytık 
ılirea orta ıiddette bir zelsele elçimizi kabul ederek Pariı ve 
olmuıtur. Haaar yoktur. Londranın hlk6metimiıle yap

. -·. 
ltalyan dağ tabur

laTı ispanyada 
Londra 18 - EY11ing Poıt 

ıueteıinin ıaı1et emin hir 
menbadaa aldığı bir habere 
ılre iki ltalya dai tabaru 1.
panyaya ı&ndrilmittir. 

9 Alman fırkuı ltalra im· 
pa~atorluğuaun muhtelif yerle-
rine gelmittir a.a. 

Saldıray 
Denizaltı gemimiz lstan

bula geldi 
A'lman deniz tezgllilarıada 

yapılmakta olan denizaltı gemi
lerimiıelen Saldıray Pazar giinll 
lıtanbul limaruna gelmit ve 
Kabataı önünde demirlemittir. -·-

Hayvanlar 
Vergi$i için kontrola 

başlanıyor 
Tahrir ve teıblt muameıi aona 

ermit olaa vilayet hayvanlannın 
nisanın 27 ıinde kontrollerine 
baılanacağı ve kontrol muamele· 
ıinia de 20 mayın kadar de· 
vam edeceği haber alınmııtır. 

Bu İf için hayvan ıahiplerhıin 
ve k&y muhtarlarının a:zimi su
hulet ve teyakkuı.la hareket 
et.meler! lçiD tertibat alumıııbr. 

tıklara mllıakereleri bilclirmiftir. 

•••• 
~·~ 

1$panyada askeri 
faaliyet 

Cebellıttarık 18 - Larineye 
ci•anna yeai lıpanyol kıtaları 
relmektedir. Bu sabah Sarob 
ismindeki lıpanyol mevkime bir 
allvari alayı gelmlftir. Bu 8'ftn 
&tleden ıonra bir ıiyarı alayı• 
nan daha gelmesi beklenmekte
dir. 

Fransız donanmaaıma yeni 
clzütamlan yakında gelmeai 
beklenmektedir. 

• 1 •• 

Kurtdereli 
~ehmet pehlivan öldü 

Türk kudret ve kuvfetilli 
bütün dtınyaya tanıtan Auu .. 
1panın bUtün namla ve llnlil peh· 
livanlarının sırtını yere ıetireD 
ve senelerce dünya birinciliğini 
muhafaza eden Kurtdereli Meh· 
met pehlivanın öldOğil:ıü keder· 
le 6grendik. • 

Mehmet pehlivan yatının iler• 
lemeıiyle çok yıl evvel gllt•t
ten çekilmit ve Balakesire ciYar 
olan köyUnde ziraatle meııul 
olmakta idi. 

Tilrk ıpor alemi eıki bir yal· 
dı:ıını kaybetmiı olmaktadır. 
Mehmet Pehlivua AllahtaD rah· 
met dileriz. 

Müessir 
Bir hamiyet eseri 

F otoirafını bu sütuna dercet· 
tiğimiz k6ylii Türk kadın1, Ger• 
menciğin Turanlar kByllnden 
hafız otullarından EmiraYt• Kır· 
bıyık, fotoğrafta g6rllleceği 

veçbile, ihtiyar ve alil olduiıı 
balde, köyllnden kalkmış, yayan 
ve koltuk depeklerine yaılana 
yaalana yürilyerek Germenciğe 
gelmit ve kendisi içia CSlüm 

paraaı olarak ıakladığı, ye• 

Germ~:ik "iübeıi~-1e:tıiii .. i't'= 
mittir. 

Memleket mftdafaa11nı bu ka
dar kunetle anhyan ve ha•• 
kevvetlerine bu kadar kıymet 
veren bir milletin, Sakaryada 
makfts talii kırıldığından l>eri 
harikalar yaratmaıınm bfiyük 
ıırnnı, bu teberrllden, en aıil 
manaıiyle aezebiliriı •• 

Ne mutlu Tnrkom diyene. 

··-
Kazanç vergisi 

Tahrir ve tebligatı bitti 
Haziran ve kinunevvel ayla

rında olmak llzere iki taksitte 
&denen kazanç ver~leri için mü 
euesata takıit zamanlarını ve 
mikbarlarını g6ıterir beyanna
meler tevzi edilmittir. 

Kazanç vergisini 't'akbnda ver· 
miyenler in kanun mucibince bu 
parayı ,_ 10 cezaıile CSdeyecek
leri de ayrıca bildirilmiftir • 

•••••••• 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmıt olan 
kartta nakıt ve dikit derslerine 
baflanm11tır. Kurt, ittekli ba
yanlarımıza açıklar. Talebe kay
dına her gün devam edilmek
tedir. 
Kaydını iıtiyenler Halke•İ 

blroıuon müracaat e melidirler. 
Pazartesi, çarıamba ve cu· 

!flarteıi günleri öğleden sonra 
biçki dersleri verilecek ve cu
ma gllnleri &ileden sonra biçki 
mnzakere ve tatbikab yapıla· 
caktıl". 
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Yurtta kaç mütekait ve yetim var? 

Devletire-ma~ş olarak her sene 
· ödediğj par~ 

Maliye Vekileti 1 haziran 1938 tarilaiade hazineden aylık alan 
aıkert ve millkl tekaUt dul ve yetimlerle 1937 yılı içinde baila• 
nan aylaıa&rdan toptan Yerilen on ıenialikler . Ye ikramiye alanlarla 
bu aylıkların Ye ikramiyelerin miktarlarını teabit etmiştir. 

1938 haziranında hazineden 
snaıı alan aıkerl yetimler 
21;037, aıkei mOtekaltler 23322, 
mllld fetimler 14.060, mlllkl 
mlkkaitler de 10.()96 dır. 1937 
bui,aaaadan 1938 baziramna 
kadar i"ramiyelerl ve on ıene• 
likleri birdea Yerilmek ıuretile 
hulae ile allkaları kesilen ••· 
kert dul ve yetimler ıayı11 1636 
mlllkt dul ve yetimler ıayı•ı da 
1829 olmak Oıue bepai 3465 
kilidir. 

DeYlet hazinesinden tekant 
•• yetim maaıı alanların ıayı11 
iae 68515 kiıidir. Hazine bir 
ayda aakeri yetim ve tekaüt 
maıtı olarak 976.075.86 lira, 
mlllkt yetim ve tek•Ot m11atı 
olarak da 451.663 lira ödemek· 
tedir. De le tin teka~t ye yetim 
maaıı olarak verdiği pıra 
17.132.877 liradır. Mülhak biit· 
çe ile idare edilen devlet dai· 
releriyle ıermayeainin tamamı 

veya b~ kısmı devlete ait bu· 
IÜnan dairelerde muhtelif ıe· 

r 
killerle verilen paralar ile !ili· 
yet buauıl muhaaebe ye bele· 
diye bltçeleriaden muhtelif iıiR' 
lerle tekallt' ve yetim maaıı •· 
lanlara verilen paralar bu nka· 
ma dahil bnlnn.maLtt.ll""o 
-··-·--.. •• ~~iJl~i en put 
nerelerde otaragorlar. 

Mlltekait ve yetimleriıı otur· 
mayı tercih ettikleri yerlerin 
baıında lıtaabul villyeti 1el7 
mekteclir. İstanh.lda 18.370 ti 
askeri, 10.038 i mülki olmak 
Dzere 28,682 k~i oturmaktadır. 
latanbuldan ıonra aırasiyle 3836 
tekallt Ye yetimle Ankara ikin· 
ci. 3195 dul Ye yetimle lzmir 
llçhcO, 2635 Clul ve yetimle 
Buna dardllacü, 1445 dul ve 
yetimle Koaya ~haci, 1363 
dul ve yetimle Balikuir alhnca, 
1334 dul ve yetimi Kocaeli .ye
dinci, 1239 dul ve yetimle Kaı· 
tamonu ıekizinci gelmelltedir. 
Miltelcait 11e yetimlerin en az 

otardakları gerler 
Mntekait ve yetimlerin otur· 

mayı en az tercih ettikleri yer· 
lerin bqıncla ile 14 m6tek11it 
ve yetimle İle Hakkiri gelmek· 
tedir. 47 qi i!e Biogal ikinci, 
104 kiti ile Muı liçlncO, 121 
kiti ile Airı dardllncO, 123 ki· 
ti ile Tunceli beıinci, 137 kiti 
ile Bitliı altıncı ve 144 kiti ile 
Kara yecliaci ı•lmekteclir. 

Mütekait ye yetimlerin yüzde 
yetmifi vıllyet merkezlerinde 
ancak yDıde otuzu kaza mer· 
kezleri ve köylerde oturmakta .. 
dır. 

Her 11iliggette ne lcadu 
mütekait oe getim flar? 

Her villyette ne kadar mllte· 
kait Ye yetim buluadujıınu il• 

raıiyle yazıyoruz. Afyon viliye· 
tinde 449 aıkeri, 156 mOlki ol· 
mak here 595, Ajn vilayetin· 
de 57 aıkert, 64 mnlkl olmak 
Gzere 121, Amaıya •itl79tjqde 

214 ukert, 160 mDlkt olmak 
tb:ere 374, Ankara viliyetinde 
2514 askeri, 1322 mllki olmak 
üzere 3836, Antalya vilAyetinde• 
331 askeri, 264 millki olmak 
Ozere 595, Aydın viliyetiode 
418 aı\ieri, 189 mülki olmak 
üzere 607, Balıkeıir vil,ye· 
tlndo 921 as kert, 443 mülki ol· 
mak &zere 1374, Bilecik viliye· 
thde 245 ukerf, 78 mülki ol· 
mık üzere 323, Bitlis vil~yetin· 
de 30 aakert, 107 mülki olmak 
Ozere 137, Bingölde 17 askeri, 
30 mülki olmak üzere 47, Bo
l uda 513 aıkeri, 221 mnlki ol· 
mak Dzere 734, Burdurda 172 
askeri, 68 mülki olmak nzere 
230, Buraada 1817 askeri, 819 
mülki olmak &zere 2635, Ça· 
nakkaledc 637 askeri, 300 mili· 
ki olmak lizere 937, Çankırıda 
369 aıkerl, 141 mülki almak 
üzere 510, Çurubta 84 askeri, 
84 millkt olmak Dıere 168, Ço
rumda 466 ••keri, 141 mülki 
olmak nzere .f,07, Deoizlide 409 
askeri, 165 mülki olmak iizere 
574, DiyarbaklJ'cla 232 askeri, 
259 . mülki olmak . Ozere 391; 
Edirnede 397 askeri, 226 mülki 
olmak ilzere 623, ElaZ.ğda 318 
•aluı~ri. ').1Q mGIJ,,i,.~1-·l, .n ...... 
-;,~-ı, r.rzıncallda °'"° Hkerı, 120 
mnlki olmak &zere 458, Erzrum
da 500 askeri, 223 ·mülki olmak 
üıere 723, F...kiıebi;de 533 aı• 
keri 157 mGlki olmak Uzer• 
690, Antepte 381 aıkert, 164 
qıQJkt olmak &zue 545, Gire• 
ıunda 209 aıkeri 187 mlllki ol
mak llzere 396, Gnmn11banede 
131 aıkeri, 8i, Jllillki olmak n
zere 220, Hakhide 3 a1kert, 11 
mil ki lamaıc'.f Gzere t 4, lçelCle 
411 askeri, 227 millki olmak 
Ozere 638, lıpamda. 331 a•kert 
141 miilki olmak Oıere 478, 
İıt~nbalda 18370 ukeri, 10038 
mnllit olmak ilzere 28408, İzmir
de 1901 aıkeri, 1294 m6lld oı: 
mak Dzere 3195, Kanta 94 aı· 
keri, _50 m6lki olamak Dzere 144 
Kaıtamuda 853 sakeri 386 malkl 
olmak üzere 1239, Kayıeride 
501 aıkerl, 194 mülki olmak 
tlzere 703, Kırklarelide 215 
aıkeri, 129 mlllki olmak Ozere 
344, Kırıebirde 246 aıkeri, 98 
mDlki olmak &zere 344, Koca
elide 942 askeri, 392 mülki ol
mak tlzere 1334, Kon yada 1029 
aıkert, 416 mülki olmak Ozere 
1445, Kütahyada 571 aakerl, 
178 mOlki olmak llzere 749, 
Malatyada 336 aakert, 282 
mlllki olmak nzere 618, Mani· 
ıada 596 askeri, 302 mülki ol· 
mak t1zere 898, Maraıta 250 
aakeri, 167 mlllki olmak Dzere 
417, Mardinde 28 aakeri 103 
mtUki olmak Gzere 183, Muğla· 
da 308 aıkert, 198 mülki olmak 
Ozere 506, Muıta 18 aakeri, 86 
miilkt olmak Dzere 104, Niğde· 
de 385 askeri, 224 mülki olmak 
Qzere 582, Orduda 228 aıksrJ, 

ATDIN 
• • • 1' er··· 

BU HAFTA 
f • ; 

. 
Enelcede ha&r verClilimlz I TOHdye garp maçlarında ken· 

veçbile öoUıııtızdeki cu!Darte1i_ dilerinl Samsuna karşı oynar• 
ve pazar günleri bölgemizde çok ken g6rdüiiimllz Sehyan genç• 
canlı bir ıpor faaliyeti ile ıe· lerl bizce hiç de ihmal edilir 
çecektir. bir kuvvet değildirler. O gün 

Seyhan b&lgesinln ıenç ıpor- g6rdtiklerlmiz Seyhan balgeıinin 
caları Aydınlı kardeıleıile ta· yalnız bir takımına mensup o• 
D1fmak ve yantmak için ıehri· lanlardı. Halbuki balgemiıe mi· 
mize gelecekler. •fir olacak olan t kım; bölsre--

Alakadarlardan 6ğrenditimi• nin en iyi elemanlarından kur~l
ze g6re Seyhan kafileai perşem· muı temsili bir takım olacağın• 
be sıllnfl Afyon treniyle dotru· dan bittabi daha kuvvetli ol· 
ca Nazllliye ı•lecek ve ora• duklarına ıüpbe yoktur. 
da miaafir edileeekdir. Cuma Bölgece bu maçlar için aaııl 
günll kafile Nazillide istirahat bir takım çıkarılacağı hakkında 
edecek ve fabrikayı gezecek, biç bir haber alamadık. J\IAka· 
cum•rtesi günl1 de ıaat onaltı· karlar bu bu1U1ta ııkı bir ke· 
da Nazilli sahasında birinci ma· 
cını oyaıyacaktır. 

O geceki Ankara trenile ıeb
rlmize gelecek olan Seyhan 
viliyetinin genç aporculan pa· 
zar gOnü 6ğleden aonra Aydın 
ıahaıında villyetimizin gençle
ril atletizm mBsabalralan ve bi· 
ıildet yarıflan yapacaklardır. 
Yine aynı gün saat on altıda 
ikinci futl>OI maçı için lid ·tki 
b6lgenin gençleri Aydın ıtadın· 
da ' kartılaşacaklardır. 

tumiyet muhafaza ediyorlar. 
Yalnız ıuna eminiz ki Ankara 
ve lstunbuldan sonra lıalti lz. 
mirle bile &lçlltebilecek futbOl 
ekipleri teşkil etmeğe klfl de· 
ğerli elemanlara malik olan 
IMSlgemiı; Jju temsili mtııabaka· 
larda en iyi neticeye •armak 
için icap eden bDtün tedbjrleri 
almıı bulunmaktadır. 

Bu hususta alacajımız mütem· 
mim maliuaab verece§iz. 

• = 

SDVARILE.RIMIZ 
Nisde Dört Mükafat Kazandılar· 

-
Niı 17 - A. A. Anadolu a· 

jaaıının huıuıi. muhabiri_ bileli· 
riyor. 

Dün burada y_apılan Konku· 
ruuptere Türk, Komeıt, Fransız, 
İngiliz, İrlanda, Belçika, Porte· 
kiz, Letonya ve Polonya olmak 
Ozere clökaı ekip if tirak etmiı .. 
tir, .. 

Bu koplara iıtirak eden at:. 
lardan Franıızlarda• 3, BeJçi· 
kahlardan 2, lnriliz, lrlı nda, 
Polonya, Portekiz Ye Romablar
daa birer at olmak IJ~rı onBç 
at Porkuru hataııı olarak bitir· 
miıtir. 

Birinciye nazaran Dç saniye 

152 m6lki olmak flzere 380, 
Rizede 91 aılferi 90 mlllkl ol· 
mak Ozere İ81, Samıonda 386 
askeri, 249 · millki olmak Oze 
635, Sayhanda 473 askeri, 348 
mnlkl olmak üzere 821, Siir.tte 
47 aued, 142 mülki olmak n
zere 189, Sıvasta 505 askeri, 
371 mnlkr olmak ibere 876, 
Sioopta 372 askeri, 125 mülki 
olmak llzere 497, Tekirdağda 
285 askeri, 161 m6lkt olmak 
iizere 446, Tokatta 416 askeri, 
214 mlllkl olmak Ozere 630, 
Trabzonda 342 aıkerl, 346 mill· 
ki olmak Ozete 688, Tuncelide 
58 askeri, 65 mülki olmak ilze-
123, Urfada 180 aıkeri, 98 mnl
ki olmak Dıere 278, V anda 67 
aıkeri, 141 mDlki olmak t1ıere 
208, Yozgatta 294 aa1'erl, 103 
mlllki olmak üzere 397, Zon .. 
guldakta 501 aıkeri, 244 mili· 
ki olmak iiıere 744 mütekait 
ve yetim Yardır. 

Miilld miitelcait 11• yetimler 
nerelerde /azladır 

On bir villyet mOsteına difer 
blltün vil~yetlerde aıker1 mllte. 
kait ve yetimler mOlkilerdeıı 
.fa%f a bıdWMJaaktadır. MUlkJ 111Q-

farkla ytııbaıı Saim Polatkan 
Ok adındaki atlle Oçftnctl ve 
Kanat adındalii alile de altıncı, 
vDıbası Cevat kula Gllçlll achn· 
daki atile oqun<.u gelmlftlr. 

YDzhaıı Cevat Gnrkap Akın· 
cı ile on dördüncü olmuıtur. 

Burlin yapılan ikinci mnsaba· 
kada yllzbaşı Saim Polatkan 
yüzbaıı Cevat GBrkan berabere 
dokuzuııcu gelmiılerdir. Netice
de muıabakaya konan 20 miikl· 
fattan dard&nl atriarilerimiz ka .. 
ıanmııtır. 

Bundan sonra1'l konkurlar 8 
ve 16 llamanda 88kreıte ya· 
pılacaktır. 

tekait ve yetimlerin aıkertlere 
nazaran fazla buluaduk arı yer· 
ler Hikkiride 3 askeri, 11 İnDI· 
ki, Bingl>lde 17 aıkert, 30 mül· 
ki, Muıta 18 askari, 86 mülki, 
Bitliste 30 askeri, 107 mülki, 
Siirtte 47 aılieri, 142 mülki, 
Tuncelide 58 aıkeri, 65 mülki, 
Yanda 67 askeri, 141 mOlkt, 
82 askeri, 103 m61ki, Dıyarba
kırda 232 askeri, 259 mnlki, 
Trabzooda 342 askeri, 346 mül-
ki mütekait ve yetim bulunmak· 
tadır. Çoruh ta iıo askeri ve 
mülki mütekait ve yetimlerin 
sayııı 84 tür. ................ 
Pamuk ekimine 

başlandı 
Viliyet pamuk ekimi mınta

kalınnıa baıılarmcla pamuk 
ekimine bqlaamııhr. Ancak 
ekseri mıntaka toprakları fazla 
yağmur mlloasebetile henllı tav
lanmam11 olduğondan ekimiD 
umumiyetle ay ıonlannda hız· 
lanacağı ıalibiyettarlarclaD Öİ· 
r•mlsı.iJtiı. 

ÇARŞAMBA l9/4/9S9 
ANKARA .RADYOSU 
DALGA UZU_NW<\U 

1639 m: 183 Ku. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m, ' 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A· P. 31,70 m .. ~ Ka.. 
12.30 Program. 
12.35 l'ilrk mlWiJJı 
Çalanlar• Fallire Fenan, 

fik F erfan, .Kemal Niyazi Sei· 
lıun, ZnlitO Bardaltotl*-

Okuyan; MOzeyyeıa S.ar. 
1 - Hicaıklr pqnvi. · 

2 - Leminin • Hlcaılclr .. rka1 
·Son aıltımı eaalandıran. 3 -
Suphi Ziyanın • Hieazkti .. r1n. 
Ehli zevkın. 4 - Kemal Niyall 
Seyhun • Kemençe-- takliiiil. S... 
ŞDkrOniin - Muhayyer ıam .y .. 
nında o seYdalı yefil. 6 - S.. 
dettin Kaynak • Muhayyer ıulD 
• Sllrmeyi göz öldllrtlr. 7 · - S.. 
lahattmln • Miıhaner taikı • 
G&kler 'perisi gibi. 

13.00 Memleket • .. at a7an, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13.lS 14 Milzik . ( Riyaıeti 
Cumhur bandosu • Şef : hisu 
Knoçer ) 1 - C. Urbini • Dil
ilba m&l'fL 2 G. Para • Ma-. 
nrka. 3 - Keler Bela · Ma· 
car uvertürU. 4 • - Gouaocl • 
Fauıt operaıınclaa fanteai. 5-
-~ W agner • LobuılJİ11 opva• 
ıının mırı•· .. 

17.30 Konutm•' ( lnkilap;ı\a• 
rihi derıleri • Halke~deıa uk
len ) 

18.30 Program. 
18.35 Mllzik ( Kirtllodar·P.L) 
19.00 Konuımarl Çocpk ~ 
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Atman lmparatorluğUnun Kuruluşu 
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bd blJU: ltunet blrlqince ar• 
nlarını Almaayaya kabul etti· 
nbillrlerdi. Fılhakika, diet mec• 
llıl vuıtaıiyle matbuat bllrri· 
yetiai tahdit eden, Oniveraiteleri 
kontrol albna alaa, ve demokratik 
dOflDcelerin ortadan kald1nl
ma11m temin eden bazı tedbir 
alında. 

..Umuyada bu, bilba11a Prus 
yaya mtlteyeccih bllyük lbir 
memauniyetaizlik doğurdu. Pa· 
riate ıuhur eden 1830 lhtililini 
bir çok Alman devletlerinde 
mntelddid karıııklıklar takip 
etti. Mamafih Ansturya ve 
Pruıya eıki •İıtemi muhafaza 
ijia klfl derecede kuvvetli idi
ler. B&ttln memleket bir mulla· 
lefet ıiya1etiae d6nm11Jtti. Da· 
ı.a k8çBk olan cenap devletle· 
rinde parlemanter hDkftmet te· 
killeri lltuiyorda. Liberallerin 
ele blljfllr rayeleri Prusyada bir 
parlemento karJ1Ja1ch. 

1840. da lhtivar kral ısl~O. 
Oflu dlrilhd WiDiam çok bil· 
ıt;li, temiz 1eciyeli ve yUkaek 
eaelleri bulanan hir adamdı. 
Bana rafmea klylllerin modern 
•rzulanaa kartı allkanz ye an· 
layıpııdr. O romantik hareketin 
bir çocata idi Avrupa monaf'Iİ• 
lerinin en rencinin baıında ol· 
dafu ta,lde kendiılai samanın· 
dan Iİ)"ade kuruna vaıtaya ya• 
lrna ,arı,ontu. Dia1eriol Stra· 
Uuclaa, •e 8iyaaetlerinl · Rou11e• 
•• ile Loaiır Blancdan almq 
olanlarla onan are11nda bir an· 
lataa olamazdı. ilk ııralarda, 
oaua Pruyaya derhal temsili 
lllle11eıeler r~tirecegi zanno• 
laamuıtu. Fakat bunu çok ge· 
ciktirdi. 1822 de ilin edilmif 
Olan• lnr lıiral emlraameslne 
llatlııtehap bir mllme11iller mec· 
hıliafn •u•afakata olinaksızıa 
lıiç bir iatllrraz yapılamazdı. 
Meuılekette ıtımendüfer intaatı 
bir istikrazı mecburi kılınca 
Fredrick William ilk defa ola
ralc bir milli mecliı topladı. 
Pruıya kralı bu ıuretle kont· 

töl edemiyeceği bir ku•veti ha· 
rekete getirmitti. O zannetmiş
ti ki klSylüler ve ıebirliler mO· 
••uizleriyle aıalet ıınıfı mn
... eııillerinin hepsini birden et· 
rafıOda toplayabilecek; ve ba 
h&rmetklr meclw onun tahbaa 
ibtitam retirecek Ye istenilen 
Para için muvafakat reyini ver
dillten aonra dajılacaktı. 

Bunda ne kadar aldanmqbl 
Millet ıenelerdenberi lariltere 
ke Franıadakl parlmanter bil· 
lınetleri tetkik etmlıti. Oıılar 

S.rlmanter bir h&kr met iıtiyor-
1,rdı, baliuki kendilerine kuru· 
llıa •asta deYletlerinin modern 
~r taklidi teklif olunuyordu. 

elllJeketlerini ldareae kendile
tiıat büyilk insanlar ıibi mukte
~t Ye baldı r6r0yorlardı. Hal· 

lllci kral onlara çocuk muame· 
1'81 1ap17ordu. Mecliain açıhı 
~ ...... imi kralın evelki hırekct-

1-• teilderiı.ı t-•• 

lamııtı. Milletin ekıeriyeti mu. 
ayyen Ye yaıılı bir teıkilih 
eıaıiye kanunu iaterken, kral 
açıı nutkunda bOyUk bir ehem· 
miyetle, Allabla kendi arasına 
her hangi bir kağıt parçasının 
getirilmesine hiç bir suretle mil• 
ıaade etmiyeceğini ilin etti. 

Bismarck açılış tlSreninde ha. 
ıır bulunamamı,tı. O parlamen· 
toya renç ve hemen hemen 
meçhul bir adam olarak giri· 
yordu. 

Hiç bir pırtiye menıup de· 
iiJdi fakat ıiyasi prenıipleri 
pomeranlada edindlii arkadaı· 
lannın nüfllzu altındaydı. Buna 
bu prensipleri kısa bir mUddet 
ıonra tecrübe ile kuvYctlenecek 
ve mücadelelerle aertleşecektir. 
ilk mlbıakatalarda Bismarck 
hiç ı6z almadı fakat ebıeriyeti 
teıkil eden liberallerin nutukla· 
nnı dinledikçe hiddeti ayaklan· 
dı. Liberaller hiç bir şeyden 
memnun görllnmilyorlard. Mali 
tedbirlerin mütaliasında mlisbet 
bir ıekilde 1Jnk6metle teşriki 
me1ai edecekleri yerde kendi
lerini toplanmaya davet eden 
ilanı tenkid ve münakaşa edi· 
yorlardı. Hakikaten tenkid edi· 
lecek bir çok feyler Tardır. Eya· 
letler o ıekilde tertip ve tan· 
dm olunmuştu ki ıehir milmes
sllleri her zaman toprak ıahibi 
mnmessillerinin reylerine galebe 
~alabiliyorlardı. Kıral para ibti
yacı olmadıkça meclisi toplan· 
bya daYete mecbur değildir. 

LUieral yalnız selibiyetlerinin 
artmaıını istemekle kalmıyorlar 
ayni zamanda bunu bir hak o
larak iddia edilyorlardı. 

Keza bu ıekilde toplanmıı 
bir meeliıin me,·cud kanunlann 
ruhuna uymadığı nokta11 llze· 
rincle de ısrar ediyorlardı. Ken
dilerinden ıarkt Pruıyada inıa 
edilecek olan bir demir yolu 
için istikraz müsaadesi ilendiği 
zaman bu teklifi meclisin kanu
ni vasıh haiz olmadığı nokta
ıından redetmişlerdi. 

Bu kadarı Bismarck i~in çok 
sreldi: Kıralın hareketi manasız 
ve yersiz olabilirdi. Esasen ıöy
lediklerioin çoğu kapalı idi. Fa· 
kat karalın kat'i kararını verdi· 
ği de belli değildi. Filhakika hiç 
kimıe Prusyanın arbk parlemen· 
toıuz idare edileceğinden 1Dphe 
etmemiıti. Kıralı ııkııbrmaktan 

ıa ona karıı dostane bir tavır 
takınmak, daha merdane ve l· 
kiline bir baraket olurdu. Biı· 
marck, bilhasıa, Pruıyalıların 
kanunu esaıiyeye müıtenit bir 
htlkDmet ıeklini onların kurtlaı 
harbinde ifa ettikleri mühim rol· 
le kazandıkları hakkındaki be· 
yanala kızmıfb. Bunu ~yle pro· 
testo etti; 

.. Bana ıöre, ecuebi bir ida
renin fena muamale ve tezlilin· 
den, Prusyalıların çekmiş ol
duklan ıztırabın kanımızı kay· 
natmaja kili gelmediğini kabul 
ebatlı, 'ye ec~bller• kartı a.t· 

ArnavutluK işgali karşısında 

Devletler ne 
düşünüyorl_ar 'l 

Lelıi.ttnı itti/akına sa'dık 
Lehiatanın İnsrfltere ile bir 

pakt akdetmeaine mlhvt:r dev· 
letleriain bir karııhğı diye te• 
llkki edilen Arnavutluk if galı 
önünde, Varıovada bunun, ıal· 
dirgana karıı, mnkavemet or· 1 

ganiıasyonu yapmanın lüzumu 
hakkında yeni bir delil teı kil 
ettiii ılSylenmektedir. 

Arnavutluk meseleıi, biç ıUp· 
hesiz, doğrudan doğraya Lehiı· 
tanı ilgilendirmiyor. Yalnız bu 
darbenin Yuaaniıtana ve Kor· 
foyada taarruz etmek suretiyle 
İngilizleri zayıf diif llrmek mak
ıadını rDttOğilne Leh mahfille
rinde kanaat edilmektedir. 

Her ne kadar Lehistan, Ad
riyatik me.eleai ile yakından 
allkalı dejilse 41e Romanyaya 
gelince mesele deği,ir. Roman· 
yaya yapılacak herhangi bir hn
cum bUyllk bir laarbia çıkması
na sebep olacaktır. 

Her ne kadar bugllnkli pıkt, 
otomatik olarak böyle bir ha· 
reketi icap ettirmiyorsa da Leh• 
liler," kral Karolun imdadına 
kotmayı kendileri için maneyi 
hir borç aaymaktadırlar. Alman .. 
lar da bunu bildikleri için bir 
harp tehlikesi ortaya çıkarmak· 
tan çekineceklerdir. 

Albay Bekin Londra ıeyahati 
dolay11iyle Alm~n gazetelerinin 
Lebiatana bOcumu, Lehlere te· 
ıir etmekten uzak kalmıştır. 
Varıova gazeteleri, ıakin bir 

dille Lehistanın Almauyaya ne . 
hücum, ne de onu çenber içine 
alma ribi bir makaat gütmedik
lerini, fakat Almanyaya da teh· 
ditle korkutma ileı hiç bir imti
yaz vermek fikrinde olmadıkla
rını yazıyorlar. 

Yarı resmi Ekıpres gazeteıi 
diyor ki: 

" Almanların bOtiln bu teca
vllzlerine rağmen biz, Almanya 
ile iyi bir komsu olarak geçin· 
mek istediğimizi bildir1riz. Lon
dradaki anlaşma, Av ·upa mil· 
Jetlerinin barq dahilinde itbir
liği etmelerini mümkiin kılmak 
yolunda ablmıt bir adımdan 
başka bir fey değildir. 

Polska Zbrojna gazetesinde 
de askeri l ir mütehassıs, alman 

retten g"yri bütün hissiyatımızı 
öldürmek milli ıeref ve haysi
yet için fena bir hizmette bu
lunmak demektir.,, 

Kendisine, o zaman henüz 
hayatta olmadığı ıöylenince, ce
vaben: 

" O zaman hayatta bulunma
dığım noktası üzerinde müna
kaıa edemem, Daha evvel doğ
madığım için o biiyllk hareket
te vazife alamadığımdan çok 
mliteuıirim, ancak bu teetsll
rftm ıimôı sizlerden duydukla
rımla hafiflemiştir. Filhakika 
kendiıine ka111 milcadele etti
ğimiz etaretin memleketten u· 
zaklaşdığına daim inanmqtım • 
Şimdi anlıyorum ki eıaret he· 
n6z memlekettedir ve beni mü
teessir eden de budur ,, diye ce-
v ab vermiıti. 

- Sonıı Hl" -

orCluıunun ihtf7at ıınıfhtrınıa 
talim ve terbiyesi ile aıkerin 
maneviyatı hakkında -füpheli 
bir lis,n kullan~ktadır. 

Bu m.bvere ı&re eğer Jlman 
ordusu ıiddetli bir mukavemet 
karııstnda kalırsa o zaman bu
nun aksi teıirleri derlial görli
lecektir. 

Paskalya milna1ebetiylt Var
ıovada bütün siyasi ·faaliyetler 
durdurulmuıtur. Fakat ordu, 
çalıımalarına devam etmekte· 
dir . 
Bulgaristan: Bitaraflık sigseti 

Bulgar gazetelerinde bu mese
le hakkında fazla tefsirler ya• 
pılmakta, yalnız Slovya gaıe! 
teıi bu hAdisc kartısında Bal· 
kan pakbnm bir tesanüt lmti• 
hanı g~çirdiği ve Balkan bal 
kanlılarındır, ı5z0nü ne d re· 
ceye kadar doğru olduğu gfüil· 
leceği hakkında 1>ir yazı yaz· 
mıthr. · 

Siyasi mahfiller, ıOkdtu mu
hafaza ediyorlar. Bundan ela bt· 
taraflık aiyaseti takip edileceği · 
anlatılıyor. 

Bulpristanın hlr kaç seiıe.o 
denberi takip edegeldiği siya
ıet, hu memleketin hiç bir pak
ta, l\iç bir ıiyasi kombinezona 
girmemek ıeklinde tebarOz et· 
miıtir. 

Bulgaristanın vaziyeti, .O.i
kan paktını imzalamıt olaD 
komıularının vaziyetinden az· 
çok farklıdır. 

Bulgaristan. Romanya tar • 
findan zaptedilmif olan eski 
toprağı DobrocaY.ı da istemek 
tedir. 

Başvekil !}3~eivrnof Anka· 
raya yapbğt son ziyaretinCle 
Bulgarista :ıın Balkan siyaseti· 
ni aıimkarane takip etmek ka· 
rarıttda olduğunu ı&ylemişti. 

Bulgaristan, bazı dilekleri 
yerine getirilmek ,·artiyle, bal
kanlı komşularıyle yakın bir iş 
birliği tesisini arzu etmektedir. 

Bu giinkü günde de Bulgaris
tan Balkan autantının iki azası 
olan Türkiye ve Yugoslavya 
ile pek dost geçiıımektedir. 
Rusya: önce lngiltere 
oe Fransa/ 

lngilizlerle Fransızların Arna
vutluk işgaline mini olamama· 
ları, Rusyanın gözünde B: Çem
berlaynın noksan bir siya•et ta· 
kip ettiği ve um• mi saldirgan· 
lık karşısuıda İngiliz Leh paktı 
gibi paktların bir faydası olmı· 
yacağı ıelfünde tefsir edilmc:k· 
tedir. · 

Sovyet telakkisine ıöre, nere · 
de vukua rclirse gelıin her 
hangi bir saldırganlık hemen 
bütiln ıaldırg11nlara karşı şid· 
detli bir harekete geçilmelidir. 

Saldırganlığı bir yerde karşı· 
lamak, onun baıka bir yerde 
patlak vermesine yol açar. 

RU1ya, yarım tedbirlere itti
r ik etmek hususunda tereddüt 
göstermektedir. 
Moıkovada hakim 

likkiye göre Pariı ve 
nın takip ettiği · mUzakere ve 
iknl siyaseti, faşist devletlerin 
ıaldırguh1'larını toıvikteıı bıt· 

Ziraat veklleti, ıaf pamuk 
tohumu eken mnıtakalarda çe• 
jitli pamuk ekimini inlemek 
için pamuk ekim yerlerini çeıit• 
lerlne göre mıotakalara ayırmlf'" 
br. Bu mıntakalardau diier mıo• 
takalara pamuk ve pamuk te>P 
bumu nakli menedilmektedir. 
Klevland çeşidi pamuk mıntaka• 
ıı Menin, Adana, AnteP., Urfa, 
Maraı, Malatya, Ellzığ ve Di· 
yarbakırdır. Akala çeşidi p•• 
muk mıntakası Antalya, Denip, 
Aydın, lzmir, Maniıa, Balıkesir, 
Bursa, Bilecik, Kocaeli, Eıkfte• 
bir, lstanbul, Tekikdağ, Edime, 
Kırklareli, Çanakkale, Çankın 
ve Çorumdur. Rus çeıidi oamuk 
mınta aaı ise yalnız Karstır. · 

ka bir ş~ye yaraml\maktabır. 
İyi haber alan mahfillerde 

bUtün Balkan memleketlerinin 
bokum alhna alınması, ondan 
sonra İngiltere ve Franıaya 
doğrudan doğruya saldırması 

yakında vukua geleceğine lna• 
nılmaktadır. . 

Kıınanistan " 
Bir takım ıiyali · mahfiller, 

hükümetle beraber çalışacakla. 
rını bilrl'rmf terdir. unaniat•n 
!... uA .. Utfok hadisesini ınk6tıetlo 
t !5?cki etmit görtıomektedir, 

Hiç bir tarafı iltizam temaylllll 
g6rlllmeme1'tedir. 

Yunanistan topraklarana sıtı• 
nan kral • logonun lngiltereye 
gideceji a&ylenmektedir. 

Yıagoslaoga tt1la'şta 
Bt lgrattaki resmi tofıire g6reı 

it :ılya, mali ve ekonomik iıle.
dt pek alakalı buluuduiu "Ar· 
navutlukta ılikt\n ve nizamı ıai
lamali için orayı ııtila etm!Jtir. 

İtalyanın aldığı tedbirleriıı 
muvakkat olduJ,u kanaati de 
gasteriliyor. İtalya, Yugo~laYya 
nın menfaatlerini koruyacağını 
garanti altına atm1stır, Normal 
variyet t~esıdls edince Arnavut 

. lukt ... ıı .kuvetlc .. ini de çekeceği 
ne Yugoslavya da k ... naat edil 
mekteClir. · 

Eakat ne taraftan bakılırsa 
bakılsın, }r ugoslaYyUJD il~erİD 
de bir telif ve heyecan_J,ulutu 
nun 4olaştığı görülür 

9 J\haliri, !fecanh aurette de• 
mo ıat olan · Yugoslavyada fa 
ıistlere, yahut nazilere taraftar 
kimse yoktur. 

Her halde İngiliz teklif!nden 
bir çok §Oyler be leDmektedir, 

RomaWJa: 
Romanyanın bOyük abamla.. 

rından birisi, Arnavutluk işga· 
linin, Balkan antantına, onu da 
küzük aotantan ikibeti bekledi-
ğine dair valisi bir ihtar oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Bulgariatanın Balkan antandına 
girmesi ümidi Bükreıte pek 
kuvetli değildir. 

Aynı zat şunları söylemiştir: 
"Eğer ·Romanya Lehistan ve 

Türkiye saldırganlara kartı 
koymak isterse Rusya ile el 
birliği yapmaya hazır olmalıdır· 
lar. · · 

Aiılaıılan ıudur; Romanya• 
nın mihver devletlerinden iste• 
diği ıey, ekonomik istikilali ea· 
hasına da olsa, sınırlarına do
kunulmamasıdır. 

Eğer Romanya, demokraıile· 
rin k~ndisini saldırganlığa k~ 
J• müdafaa edeceklerine Y,akın 
bir kanaat hasıl olursa o zaman 
ordusunu aavaı boyuna gönde· 
recektir. Almanya, Romanya i· 
çindeki propagandasını pek ile· 
rilere kadar götürmüıtnr. 

DAIL Y HERALD 



HA L K E v 1 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

llaay .. e fl•I Saat DOldow arkadqİID ... • •• 

Paıart..ı 2-s Doktor Falanttia .... 
(Çoe•k haRaWdan mtltaba111•) 

• S-4 Operatar Medeni lôyer 

Sah 4-5 Doktor Fuat Bayraktar 
(CUt laaltalddan maWaaua•) 

Ça,...ba 2-S Operat&r Nuri Erkaıa 

• S-4 Doktor Şevket Glzaçu 
(Gaı lautabldan matala&11181) ,.,... ... 4-5 Doktor Mubıin 
dı ~klan ............ ) 

5-6 Doktor Şe•ket Kırbq • dataal llutalılda• mataıau.11) 

Cama 4-5 Doktor Mhif Erman 
(KMıa lautahldan matalaa•11) 

Camarteli 2-5 Doktor Nafiz Y aıgan 

• S-4 Doktor Halli Glıaydın 

•••••••••••••••••••••••• 
Süleyman Gezer-Osman Sezğiner \ 

Gazete Kitap Evi 
Giril• itin• lseriae 1121939 tarilüadea itibaren AyClni 

Palu oteli altma aakl..t;'-lftir. 
lataalaal • Ankara • l.mlrcle mlatefir hltb kitap; •--• 

n paeteleri temin edilir. Klrabk kitap Nrilir, balanmıyu 
kitap, ..... .. ...... alahalan .. eok bir llafta için• 
de retlrtil..ek mllfterilerbae takdim •baeii 8seriae al.,. Çe
titli ... tema lmtui1e, • çabuk teni •• deruhte yerL 

N 1215 

Doktor Şevket Kırbaı 
Memleket butanesi bakteriyoloi ve 

eatani butabldar müteh~sı 
llaayeaelaaaulai Cumhuriyet malaallaiade avukat 

B. lb1An•n et'lne aaldetmiftir • 
......,.. ller tla mt pdide• eekiu kadar n 

llW• .., aut ~ altıya kadar kaba1 eder. idrar. 
ba, ...,.., •a.w.t ~ n Mı tirli tablillb icra ı 

eder. V........,. feiiaia ea •• tedaYia olu Piaomo-
bnlaıl • hutalan tedaYI eder. (971) 

ilin 
Nafia Eksiltme 
komisyonundan : 

298 lira keıif bedelli Ayma 
Saut okulu demir atllye1i 1ep
tik çalnslarma ait bapat mal· 
ıemai lle 133 lira keıif bede.!fi 
teptik çukurlan laafriyab açık 
ebiltmiye lıı:oan'•llfbu'. 

BU itlere ait btlf •• prtaa• 
meler Nafıa mlclftrlltlacle rl· 
rllebilir. Eksiltme 4151939 Per
teDbe rbl ... t o•ıtte Nafıa 
·•lldl&l&(I oda11Dcla yapalacak· 
br. 

muvakkat teminat miktan 
malzemem 22 ve laafriptm 
ıo liram. . 

liteldiı.la mnakbt temblat• 
larlle yabrda yuıb ı&a ve 

1&atta Naha mlcllrhltl *•• 
ıeJme1eri illa olumu. 

1271 15 19 25 so 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
. 1- T&mea lutaatuu lhti1acı 
için binek hayvanı ubn alma
cakbr. 

2 - Aydın balgeıinde blnete 
elverifli laayYanı olan ve ıatma· 
ta iateldi bilaualann Nl1an 939 
10nmıa kadar 1alam Cama •• 
Cumartesi pleri uat 9 • 12 
aruaacla Ala1 Satm alma ko
milyonana mlracaat etmelul 
illa oluar. 

- --------- ---

- AbOne ıeraiti ·
Yalbfl her J• l~l• 6 lira. 
Altı ayblı 5 llradll'. 
ldan Jmı Aydında C. H. 

P.8 ... 4"1. 

· pseteJ• alt 1uıJar 1'9• ı 
,..,....... mldlrllflne, l..._ 
.... iti• 1dan llldilrJtlfla• 
...... t ..W..Udir. ............................................ 

....,.. .. ww .. u ••• , .......,., 
....... a.... ....... 

···khlı ,_ c il p .... ..s 

AYDIN 
( JJ) t § 

~ 

Hu ç~it talaafiye malliri •e en iyi' ıtnyat çefitleri her marka 
Gramoioa n •...,çıkan pllklar, lpel~ri biltlmum allh matl
kiye, laurdaYat, pipo ve 11hht itrara afızlıklan yauı yuvarla' 
futazi cep fenerleri ve taze pllleri elektrik limbaları envai 
ıe,it traı blçaltlan, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimbde 1&blmaktaClır. 

-----------
Markoni Sparton ve A G A Baltic ra<lyolanmız 

ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çabpn 
radyolarda gelnıiftir. -

• 

~ 12 ay veresiye sabş -.ı 

MEHMET GÜRER 

C. H. P. 
. 

BASIMEVI 
-------·--------

• 

MI!."'· 

Belediyelerimiz için Son lor· 
mül iizerine 939 yılı bütçeleri 
hazırladığını sayın müşterile
rine arzeyler. 


