
Sayısı : 100 Para 

Aydının 
Yeni zaferi I 

Enver Demiray 

Aydın Halkevi, bizi medeni 
bayatın iktizalarından birine 
daha pek yakında ulaştırıyor. 
Şehre anfilikatör getirtiliyor. 

Ve Aydının dört bucağı, yakın
da mahalli neşriyata, müziğe, 
konferansa ve sık sık halk tür• 
killeri dinlemeğe kavuşuyor. 

Bu zafer, Aydının belki en 
değerli ve hatti bunun üstllnde 
olarak en medeni ve yerinde 
bir zaferi olacak. 

Aydınlılar, artık bu günün da
ha çok anlama duyma ve öğ· 
renme ibtiyaçlarile sık ıık kar· 
tılaşmak zaruretinde oldukların· 
dan, halk arasında kendilerine 
kolayca b.er şeyi anlatmak ve 
öğretmek meselesine va.aıta olan 
aofilikatörlere 11bip olmakla 
pek tabii olarak bu ihtiyaçları• 
nı tatmin etmiş olacaklardır. 

Yurdun, ·iç ve dış aiyasaıını, 
milleti en kilçük bir huzursuz
luğa bile mevzu etmeden temin 
etmeğe çahşan Cumhuriyet hn .. 
kllmeti, bir taraf tan da halkın 
içtimai seviyesini yükseltmek 
milli, bedii ve ilmi kabiliyetini 
istenilen dereceye ulaştırabilmek 
için azami masraf ve meşak
katten kaçınmamakla da oriji
aalliğini ve Gstllnlüj'iluil vazıban 
göstermiı oluyor. 

Tilrk ehirlerinio en büyil-
ğiinden Türk köylerinin en ten
ha k6şelerine kadar, ilmi, fen
ni ve içtimai hidiseleri herkese 
duyura ve anlatabilmek için, 
ıarfedilen bu gayret yine şüphe
siıki tllrk idealinin ve cumhuriyet 
hükumetinin balkı yilkseltmek ve 
irşat etmek gayesine varma 
hamlelerinin bir remzi ve hatta 
belki en başta gelenidir. 

Evvelki idarelerin, bilhassa 
halkı tenvir etmekteki kıskanç• 
lığı ve yobazlığı karşısında, 
Cumhuriyet hükumetinin bu ha
reketi, rejimin alicenablığı ve 
halkın yaratalıı kabiliyetine ya
kınlığın1, bize hemen her zaman 
ibıaaa kifi bir vesile oluyor. 

iktisat savaşında balkın hu
zur içinde çalıımasını, inkillp 
yolunda onun yardımını, vatan 
müdafaasında yine onun ortak
lığını aslolarak kabul ve bunu 
trensi? .itt~haz eden Türk hü-
ü~~bnıa ıç bünyede yine onun 

hedıı ve fikri olgunluğunu de· 
ruhte etmek . . - t d·-· f 
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Ergani Bakır Madeni 
Tesisat ikmal edildi. Senede 1000 

ton saf bakır istihsal edilecek 
Ankara, 31 - inşaat ve te

ıisatı şubat içinde biten Ergani 
bakır madeninde 21 marttanberi 
saf bakır istihsal tecrübeleri 

geçirilmiştir. Madenin senelik 
istihsali 8 - 10 bin ton olacak 
ve ıaruret hasıl olduğu takdir
de bu miktar yüzde 20 ili 50 
artırıla bilecektir. 

muvaffakıyetle neticelenmiş ve Madende 1000 _ 1200 itçi ça· 
maden tam bir surette faaliyete lışacaktır. 

==-~-

Polonya 
İle Litvanya ara
sında ademi teca

vüz misakı 
Varfoya 31 - Halihazırda 

Polonya ile Litvanya arasında 
bir ademi tecavüz misakı mli· 
zakereleri başlandığına dair şa· 
yialar musavverane söylenmek
trdir. Bu şayia ne tekzip ve 
ne de teyit edilmiştir. 

Polonyada 
Askeri hazırlıklar 

Varşova. 30 - Hariciye na
zırı Bek dün Milli Birlik kampı 
reisile kamp erkanı harbiye re
isini kabul etmiştir. 

Milli birlik kampı parlamen
toda bir heyeti umumiye içtimaı 
yapmış ve bu içtimaa ayan mec· 
lisi ve nazırlar da iştirak et
mişlerdir. 

Ha va yardımına teberru edi· 
len para şimdiden 30 milyon 
Selogiyi geçmiştir. 

-···-
Bir hafta da 

- yakalanan kaçakçılar 
Ankara 31 - Geçen bir haf

ta zarfında gümrük muhafaza 
te~kilitı tarafındıın Suriye 
hududunda 34 kaçakçı, 314 ki
lo gümrilk ve inhisar kaçağı, 
11. 700 defter siğara kağıdı. 
361 Türk liraıı, lstanbolda 3 
kaçakçı 26 gram uyuşturucu 
madde ele geçirilmiştir. 

kavuşması, onun belki en büyük 
ve en ileri medeniyet ve kül
tür cihazlanna ulaşması demek 
olacaktır. 

Biz bu ciheti göz önünde tu· 
tarak J\ydın Halkevine bağlı 
neşriyat şubesi faaliyetini, şük
ranla karşılıyoruz. 

Ve inanıyoruz ki bugünkü 
Aydınla yarınki Aydın arasında 
daha olgun, daha görgülü, da· 
ha ileri farklar husule gelecek
tir. 

Biz burada Halkevimiıin de
ğerli faaliyetleri arasında bu 
işe öneayak oluşunu daha çok 
minnet ve sevgiyle karşılamağa 
mecburuz;. 

Alman 
Propağanda nazırı 

Atinada 
Atina 31 Alman propağanda 

nazırı Doktor Gobll!s saat 16 
da tayyare ile buraya gelmiş 
Atina valisi ile Alman elçisi 
tarafından kartılanmışhr. Siyasi 
mahafil bu seyahatin hususi 
mahiyette olduğunU" beyan et-
mektedir. a.a 
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Polonya 
Silahlanıyor · 

Varşova 31 - Milli birlik kam· 
pı şefi radyo ile milli istiklil 
lehinde bir hitabe irad ederek 
demiştir ki: 
Hudutlarımız civarında ve bil 

tiln dünyada zuhur eden hadi• 
seler bizi tekrar silahlanmağa 
mebur f:tmiştir. Komşularımı!la 
beraber ayni suretle siliblanmak 
mecburiyetindeyiz icabederse 
bütün milletin iştirakile bir ka· 
le haline geleceğiz. -
Altundan 

Bir heykel bulundu 
Top yatağında üç gözler ci · 

varında yapılmakta olan tarihi 
hafriyat neticeıinde altundan 
bir heykel bulunmuştur. Heyke
lin hangi devre ve .krala •İt 
olduğu henüı malum değildir .• 

Heykel bu gün İstanbul as· 
keri milzeye gönderilmek üzere 
istasyona getirilmiştir. 

Boyu bir metre 85 santim 
olan bu heykelin o devrin çok 
kıymetli bir hükümdarına aidi
yeti zannedilmektedir. 

Belinde yine saf altından bir 
kıhnç ve başında yine altondan 
bir taç bulunmaktadır. 

ı lS günde ne kadar 1 

domuz vuruldu 
Mart aymın ikinci 15 günü 

içinde Bozdoğanda 18, Nazillide 
23, Sökedc 7, Aydında 55 ol
mak i1zere ziraat daireıi sürek 
amelelerince 103 domuz itlaf 
edilmiştir. 
Diğer kazalardan henüz bir 

netice bildirilmemiıtir. 

lngiliz Baş ekili 
0 , , •, , -. , ~ • 1 ~ •., ' t _ 

Avam Kamarasında Mühim 
beyanatta bulundu 

Polonya bir taarruza uğrarsa lngiliz ordusu bütün 
kuvvetile yardım edecek 

Londra 31 - Başvekil Çem
berlayn bugün öğleden sonra 
avam kamarasında şu beyanat
ta bulunmuştur. 

Evvelce söylediğim gibi lngi· 
liz hükumeti Polonyaya karşı 
bir hücum yapılacağı hakkında 
resmi bir teyide malik değildir. 
Bunun içindirki bu . şayiaları 
doğru telakki '. edemeyiz. Maa
mafih hükümetin siyasetini ye
niden tayin etmek isterim. Eğer 

Köşkte arıcılık 

kurslarına başlanıyor -·-
Ziraat dairesince vilayette ve 

köylerimizde açılacağını evvelce 
yazdığımız arıcılık karılarına, 

ilk dafa Köşkün 24 köyünde 
başlanacaktır. · 

Köşkün köy şahsiyet manevi· 

yesi namına yaptırılmış olan 
modern kuvanlara arı koyabil
mek ıuni petek hazırlama

ğa için vilayet ziraat muallimi 
8. Rifat Tan tavzif edilmiştir. 

Kovanlara suni petek hazır· 
lamakla beraber Köşkte arıcılık 
kurslarına da başlanmış olacak· 
tır. 

insan ve Kültür : 

• 

açık bir surette Polonya iltildA· 
Hni tehdit eder bir hidise zu· 
bur ettiği takdir de lngiliz hn
kumeti elindeki btitiln kuvveti· 
le Polonyaya yardım edecektir. 
İngiliz hükumeti Polonya b.11k4· 
metine bu hususta kati teminat 
vermiştir. 

Fransız hnkümeti de aynı ıa• 
·manda bizimle beraber yllrllye· 
ceğini bildirmek için baua M· 

lahiyet vermiştir. 

Bu günkü hava 
·vaziyeti 

Yurdumuzun garp kııımları 
niıbi yüksek ve diğer kısımları 

cenubu ıarkt Anadoluıunda 
merkeıle§en mutedil alçak taı• 
yikin tesiri altında 'oldufunda11 

bu glln havanın ege ve cenap 
Anadolusunda kısmen bulutlu 
Trakya, Kocaeli ve Karadeniz 
kıyıları ile orta Anadolunua 
garp kısımlarında bulutlu, dij'er 
bölgelerde çok bulutlu ve me'· 
zii yağışlı geçeceği, rilzgirlarua 
Trakya, Kocaeli ile eğede ce· 
nuptan, orta Anadoluda ıimal .. 
den v~ doğu Aoadoluda ıark 
iıbkametinden eıeceji tahmiıa 
edilmektedir. 

Mussolini'nin nutku 
11 Kuvet' e kaside ,, adanı verebileceğimiz bu nutukta, İtal

ya Başvekili ve faşizm' in hem ideologu, ht m başkumandanı, 
hem en büyük edibi, kuvet'in temin ettiği bir haktan baı
kasına inanmıyor. Çekoslovakya'nıo ölümüne hiç kimsenin 
hayıflanmamasını, çünkü bu zihni teşekkülün basit bir mani· 
vela oyunu ile ortadan kalkarak silahlarını kullanmayı milli 
vicdanına şöyle dursun idari aklına bile getiremeden kaybol· 
duğunu, kuvete inanan adamın kuvetsizlik . .karıısında duy
makta haklı olacağı nefrt.t ile ifade ediyor. 

Bunu girizgah olarak kullandıktan ıonra; Mussolini, Fran• 
sadan istediklerinin adını koyuyor, fakat tarifine giriımiyor. 
Ve mihverin hem bak hem sadece kuvet bakımından olaıa 
sağlamlığını tebarüz ettirerek,· demokrasilere uyuşmalannı ve 
ortalığı tecavüz ve harp tehlikesi iddialariyle bulandırmama• 
larına ve "mihver,, yahut " müselles,, devletlerine karşı her 
hangi bir teşebbüse geçmemelerini tavsiye ederek, aksi tak
takdirde bu devletlerin dünyanın her yerinde muvafiakiyetli 
bir taarruza geçeceklerini ibtar ediyor. 

Bu nutkun Fransa da doğurmuş olduğu matbual akisle• 
ri, müsait degildir. Hatta Kerillis, Epoqueda, bu nutkun 
kuvvete değil zafa delalet ettiğini ve Micheletnin Nap~lyon 
için söylediği gibi, bir " ileriye doğm firar " ı ifade eyle
diğini yazıyor. 

Her halde, polemik şiddeti, bu nutukta, şimdiye kadar ki 
ölçülerin üstündedir. Eğer bu şiddettden ve bundan baıkada 
nutukta yer bulmuş olan İtalyan talepleri ile bunlann ae 
şekilde tcmiu edileceğine dair imalardan bir mina çıkar
mak lazımsa bu mina, süktı.net arıyanlan tatmin edecek 
mahiyette olmasa gerektir, Burhan 'BELGE 
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CUMHURiYET 
Devrinde Ziraat Alat ve Maki

naları işleri 
Memleketimizde ziraatı ma· 

kineleıtirme mevzuu üzerinde 
esaslı bir surette Cumhuriyet 
Hükfıilleti zamanında çahımlf 
ve bilbaua hafriyat ıistemile 
tohum ıslihı meselesinin maki
nelettirilmeaioe büyük bir veç
he verilmiştir. Ezcümle k6ylli· 
ye 200-162 lira kıymetinde 7677 
pulluk tevzi edilmiı ve prim 
verilmek, ikrazatta bulunmak 
Ye hariçten giren pullukların 
100 kilosuna 10 lira resim al
mak ıuretile de yerli pulluk 
imalithanelerinin inkif afına ça
lıtmıttır. Tilrk çiftçisinin elinde 
bulunan tohumu safiyeti gittik· 
çe bOzulmakta ve mahsul Av
rupa piyaıa11ndaki eski mevkii
nl bulllmamakta olduğundan 

Camhuriyet hnkameti tohumun 
ıeri ve mibaikt surette temiz
lenmesine ehemmiyet vererek 
muhtelif senelerde memleketin 
ıartlarına uygun olanlardan 912 
adet kalbur makinesi mObayaa 
etmif ve bunlarla köylll tohu· 
manu meccanen temizlemiştir. 

· Ziraati motorlaıtırmak ve bin· 
netice isühaalAtı çogaltmak 
maksadiyle muhtelif senelerde 
573.545 lira kıymetinde 221 

·adet traktör alınarak çiftçiye 
mnsait tartlarla daiıtılmıı ve 
çiftçi elinde buluan traktökler· 
de yakılacak mevadı müıteile
nin gümrük resmininin iadesi 
için 6.762.920 liralık muafiyet 
resmi verilmiştir. 

Zirai istibıallb çoialtmak 
,. l'ayesile takip olunan motor· 
laıtırma mevıuunda daha ucuz 
mahrukat yakan motorların 
tamimi içia mevaddı milıteile 

muafiyetinin kaldırılması ve es· 
ki motlrler ıatın alınarak ucuz 
mahrukat yakanların itası ga-

• yetile 1710 numaralı kanunla 
mevcut traktörlerin kullanıldık
ları senelerin amortisi hesap 
edilmek suretile 3,5 milyon lira 
tazminat verilerek bunlar mev
kii istimalden kaldınlmııtır. Ku 
raklıia kartı bir tedbir almak 
üzere sulu ziraat ıisteminin ta
mim ve aynı zamanda memleke 
timizde bahçe ziraatinin tet· 
vikine çalışılmış ve su tulum
balanna da mevadı mllşteile 
muafiyet rüsumu verilmiştir. 

Bazı mühim ziraat istihsal fU· 
helerinin makineleıtirilmesi esas
lan da Cumhuriyet Hnkumeti 
zamanında kabul ve tasdik e· 

~mit ve başlıca Pirinç, Pamuk, 
iıtibıal edilen mıntakalarda 
kullunılmak üzere Pirinç har
man makinaları, Pamuk mibzer· 
lari ve çapa makinaları tevzi 
edilmiıtir. Çiftçinin fazla haıı
lit elde etmesine mileuir olan 
faktörlerden birisi de tohmdur. 
Tohum nekadar iyi, muzur ve 
yabaucı neba tladan iri bulu· 
nuraa temiz ve fazla istihsalit 
elede edilir. 

lslab müe11eslerimiz memleke
tin zirai ıartlanna uygun to· 
humlann ekilmesi için ıstıfa 
asuliyle çalıımaktadır. Ancak 
bugün çiftçi elinde bulunan bo- • 
zuk tohumlukların mihaniki ve 
teri bir tekilde temizleamcıine 

de ehemmiyetle yer vermek za
ruretinde bulunulduğundan to• 
hum temizleme ve ayırma işin· 
de ıimdiye kadar yapılan de• 
nemelerde en seri neticeyi se· 
lekUSr makineleri verdiğinden 
ve selektörler hububat tobum
luklannı izafi ağırlık, tekil ve 
hacimlerine göre ayırarak % 99 
temizlik safiyet• temin ettikle
rinden bu tohumla elde edile
cek mahsullln honktolitre vezni 
de artmıt bulunacağından bin· 
netice ticari kıymeti de yüksel
miş olacaiı şüpheden vareste 
olmakla bu makinelerin de to
humluk temini hususunda vasi 
mikyasta yardımları nazarı dik· 
kata alınmıştır. 

SelekUSrlerde aynı zamanda 
iliçlama tertibatı da bulundu
iundan temizlenecek tohumun 
illçlanma1ı suretiyle hastalıkla
ra ve bilhassa sürme hastalığına 
kartı kati ve seri bir milcadele 
temin edilmiş olur. 

932, 936, 937, 938 ıenelerin
de 185 ıelekt&r mübayaa edil
miı ve muhtelif istihsal mınta• 
larında faayiyette bulundurul
muıtur. Bunlarla çiftçinin to
humlukları parasız olarak seçi
lip temizlenmekte ve çok müs
mir neticeler alınmakta ve çiftçi 
bunlara fevkalide alaka ve rağ· 
bet göstermektedir. 

Vekiletimiz teıkilitile faaliyette 
bulundurulmakta olan bu ıelek
tiSrlerle ıimdiye kadar 86,828.160 
kilo tohum temizlenmiştir. 

Tohum temizleme milessese
leri mesaileriyle muhitlerindeki 
tohumluklara hakiki bir vasıf 
vermektedir. Ancak bu aelek
törlerle memleketin hakiki ihti
yacını kartılıyacak miktarda 
olmadıiından buaların adedinin 
arttırılma11 ve bu husustaki 
faaliyetin bütün manasiyle mem 
lekete teımil edilmesi zarureti 
vardır. Bu gayenin kısa bir za
manda tahakkuk ettirilmesi 
prensip olarak kabul edrlmiş
tir. Bu ıuretle vekiletimizin 
mesaısı meyanına gireo selek· 
tör iti her sene daha geniıle
miş bulunacaktır. 

937 senesinde zirai kombina
lar ihtiyacı için 999,965 liralık 
tahsilitla 155 traktör, 41 har
man makinesi, 7 biçer döker 
ve 246 pulluk mübayaa edilmiş 
ve bunlar vekiletimize bağlı 
müesaesata tevzi edilerek bu 
miiesseıatın makine ihtiyaçları
nın mükim bir kısmı temin edil
miş ve iş ve istihsallerinin ge
nişletilmeaine büyük imkanlar 
verilmiştir. 

-~-

Fransa ile Roman
ya arasında 

Bir ticaret mukavelesi 
imzalandı 

Paris 30 - Fransa ile Ro
manya arasında bu akşam bir 
ticaret muahedesi imza edile
cektir. Bu itilaf mucibiDce Fran
sa Romanyadan yapmakta oldu
iu petrol idhalitını iki misline 
çıkaracak ve ıürai mahsuller 
tarifelerinde tenzilat yapacaktır. 

AYDIN 

Köy Okulu 
Mahrumiyetten nasıl kurtarıla bilir ? 
K6ylerde çalıımal<ta olan öğ

retmen ve e;itmen arkadaşla• 
rımızın çoğu ıöyle sızlanırlar: 

- Okulda sıra yok. Kağıt, 
kalem, mürekkep,f tebeşir yok : 
odun yok, soba yok. Muhtar 
okulun ihtiyaçlarını hiç düfün· 
müyor. Hatti kara tahtayı bo-
yamak için bet kuruıluk 
kara boya bile aldıramı· 
yoruz. Kırılan camların yerine 
yenisini taktırmak mümkün ol
muyor. Bu yokluk içinde ne iı 
görülebilir? 

Viliyet biltçelerine konan 
tahsisat, viliyet dahilindeki bü
tlln okulların ihtiyaçlarını kar
talıyacak kadar dolgun olmadı
ğı için, viJiyet ve kaza merkez· 
leriodeki okulların kırtasiye. 
yakacak ihtiyaçları; yazı tahta .. 
ıı, sıra, soba gibi demirbat eş
ya noksanları ilk aoce düşünü

lüp tamamlanıyor. Para artarsa 
köy okullarına sıra geliyor, art
madığı takdirde iş köy sandığına 
bırakılıyor. 

Eğer kaymakam ve nahiye 
müdürü okullarla fazlaca ilgile
nirse o nman işler yolunda gi
diyor. Lakin bu sefer de, bRtta 
muhtar ve ihtiyar meclisi olmak 
üzere, köy balkının okula, öğ
retmen vf! eğitmene karıı sev
gisinin azaldığına şahit oluyo• 
ruz. Köyde, köy sandığına top
lanan paranın hepsi okula sar· 
fediliyormuı gibi bir bava es· 
meie başlıyor. Hele okul inşa· 
ab yapılan yıllarda bu hal büs· 
bütün kendini göster~yor. 

Bina yaptıfmak, sıra, soba, 
dolap temin etmek gibi fazla 
paraya ihtiyaç gösteren haller 
de yine hükGmete, köy aandı
ğına gilvenmekte olalım. Acaba 
kağıt, kalem, mürekkep, tebe
şir tahta boyası gibi ufaktefek 
ihtyaçları temin icin okulluı
mıza yardım etmek imkanını 
elde edemez miyiz ? 

Ba:n okulların bahçesinde 
meyva ağaçları vardır. Öğret
men erkadaılar çocuklarla bir
likte bu ağaçları budar, diple
rini çapalar, sular ve meyve
lerin karşılığı ile okullarının 
masraflarını karşılar. 

Bazı köylerdeki arkadaşların 
da köylü ile kararlaştırılacak 
şekilde okul namına bir miktar 
tarla edindikleri ve bu tarlaya 
buğday, bakla, soğan gibi şey· 
ler ektikleri, bunun geliri ile 
de okula lazım olan her şeyi 
kolaylıkla elde ettikleri görül
mektedir. Okulda tavuk, arı, 
tavşan yetiştirmek ıuretile de 
köy sandıklarına yllk olmaktan 

.sıyrılan arkadallar eksik değil
dir. Kanaatimizce artık bütiln 
köy okullarının bu yola girmesi 
IAzımdır. Çiftçi, arıcı tavukçu 
koyuncu, bağcı, bahçeci bir 
alemin içinde öğretmen ve eğit 
men arkadaşların okul binası 
içinde kapanıp çocuklara yalnız 
okuma, yazma, aritmetik öğret· 
mekle uğraşması, kitaba bağla
nıp hazatı ihmal etmesi ve mü
temadiyen okulun eksiklerini 
sayarak sızlanması bot görüle
cek bir hal sayılmaz. 

Bundan sonra, meyvası, seb
zesi, ekini, tavuğu, arısı olmı

yan ufak tefek ihtiyaçlannı 

kendi gelirile karıılıyamıyan; 
kitaptan kurukuruya ~lgi ver• 
meğe uğraşan kay ol<ulu, eksik 
sayılır. Kısaca söylemek lazım 

gelirse, köy okulu tıpkı köy ai· 
leıi gibi müstahıil olmak mec• 
buriyetindedir. Aksi rtakdirde, 
hiç bir zaman mahrumiyetin 
amansız pençesinden kurtulma· 
sı mümkiin olmıyacakbr, 
Öğretmen veya eğitmen ar

kadaş istedikten sonra okulun 
istihs~ıl yoluna girmesi güç bir 
iş değildir, Bu işe ihtiyar mec· 
lisi ve köy balkı müzaharet 
etmekten çekinmez. Çünkü ne· 
ticede köy bütçesindeki okul 
tahsisatı azalacak veya büsbü
tnn kalkacaktır. Belki ilk za
manlar maddi müşküller olacak
tır. Fakat sonralan her şey 
halledilecektir. Önce okulun 
etrafını ağaçlamakla ve bir kü
mf'.s yapıp bir kaç tavuk edin· 
mekle işe başlanır. Yavaş ya· 
vaş, muhitin icabına g<Sre, buğ· 
day, arpa, pamuk sebze ve hay· 
van yeti,tirmeğe de gidebilir. 

Ziraat işlerinde esas itibariyle 
çocuklar çalıştırılır. Fakat orak 
harman gibi sıkışık hallerd~ ha
riçten işçi bulup itletmek te 
mümkündür. Yalnız astarı yü· 
zfinden pahalı olmamak şartiyle. 

Bu işin tahakkuku için öğret
men arkadaşımızın yapacakları 
fedakarlık şudur: Köye bağ
lanmak, yaz aylarımı köyde ve 
köylünün arasında ·geçirmek. 
Öğretmen arkadaşlar lcöye na· 
sıl bağlanabilirler ? Eğitmenleri 
miz gibi kendi hesaplanna ekin 
eker, tavuk, arı, davar, inek 
yetittirirler ve bu suretle ayrı
ca fayda temin etmenin yolunu 
bulurlarsa umarız ki, tatili 
iple çekmekten kurtularlar. Köy 
den ayrılmıyan bir öğretmeni 
köylü daha ziyade benimser ve 
her işini ona danışarak yapma· 
i• başlar. Köye yerleıerek,l köy
lüleıerek refah ve muvaffaki
yet yolunu tutan arkadaşlarımız 
da vardır. Bunların artık köy 

muhtarından, köy halkından şi • 
kayetleri kalkmıştır. Köyde ça-

lıtmağı kabul eden, köylü halkı 
yetiştirmeği üzerine alan bütün 

meslekdaşların bu yolu tutma
ları pek mümkü~dür. Kıymetli 
maarif vekilimizin buyurdukları 
gibi elbette mahrumiyetler için
de çalışan, köy davasında en 
mühim vazifeyi üzerlerine almış 

olan bu arkadaşların mesaileri 
takdirsiz ve mükafatsız kalmı
yacaktır. 

Ankara : M. TUGRUL 

Cevap 
Kısaca şöyle söyliyelim: Al

man zulmü, tehdit altında bu· 
lunan büyük küçük bütün ~dev· 

letleri Almanyaya karşı birleş· 
tirmeğe başladı. Bu büyük to
taliter devletlere karşı bir ide
olojik harp açmak için anlaıı· 
yorlar. Bundan maksad da to· 
taliter memleketlerde bizim zi
yanımıza olarak arazi fethetmek 
iateğınde olanların cesaretini 
kırmaktadır. 

Le Jour 
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Uzakşark ve de
mokrasiler: 

Bir harp takdirinde, lngilte• 
re, Amerika ve Fransanın Ja· 
ponyaya karşı taarruz kuvveti 
ne olabilir? 

Amerika ile lngiltere deniı 
silahlanmasının henüz baılaa• 
gıcıoda bulunduğuna g6re, Ja• 
ponyanın bu bakımdan bir kor" 
kusu olamaz ; diğer taraftan, 
Avrupadaki vaziyet itibariyle, 
İngiltere, Uzak şarka dritnotla• 
rını gönderecek mevkide değil
dir. Bu·gün lngilterenin orada 
10.000 tonluk altı kruvazörilD" 
den baıka bir kuvveti yoktur. 
" King George • V.,, tipindeki 
beş dritnot ikmal edildikten 
sonra, Britanyanın eski dritnot• 
ları Akdenizden uzaklaştırıla• 
bilir; fakat, beşten fazlası ayrı• 
lamaz. Vaşington mukavelesin• 
den sonra, Japonya yeni drit· 
notlar inşa ve bunlara daha bir 
çok finiterler illve etmiı oldu• 
guna göre, lngiltereye lıarşı 
üstün bir vaziyettedir. Bir tart• 
la, o da, Amerika ile birlikte 
hareket edildiği takdirde (Fran· 
sa ile Holandadan bftyük bir 
yardım beklenemez) Japonya· 
nm karıısına batın sayılır bir 
donanma kuvveti çıkrılabiJir, 
Aksi takdirde, Anglo saksonlar 
protesto notalan ye klğd har· 
bıyla iktifa etmek zorundadır· 
lar. ..... -
Yüzde 99 harp 
Fransanın dostu ve müttefiki 

olan çek milletine yapılan ıui· 
kasttan · sonra harp tehlikesi 
var mı, yok mu? 

Vüzde 99 harp tehlikesi, ytıı• 
de 1 sulh ihtimali var. 

Hatta bu kadar bile yok. 
Yapılan hatalar bizi uçuru· 

mun kenarına yaklaştırmasın ? 
Şimdi yapılacak if, bu anda 

birlik olarak, yüzde 1 olan sulb 
talibini kurtaralım. Maddeten 
ve manen harbe hazırlanalım. 

La Victoire ..... 
Bibloğrafya 

lstanbul belediye 
mecmuası 

İstanbul belediyesinin ayda 
bir çıkarmakta olduğu "lstaD .. 

bul belediye mecmuası,, oıll 
172 - 173 ncü sayısından bir 
nüshasını da bize g6nderdi.! 

Türkiyede şehir ve belediye'" 
cilik hareketlerini sahifeleri 

arasında toplayan bu kıyetli 
mecmuanın bu sayısında, Millf 
Şef ismet lnönünün lstanbol 

üniversitesinden vatandaşlar• 
bitap eden tarihi nutku ile lı
tanbul belediyesinin mesai pr0 .. 

gramı, İstanbul tramvay ve ter' 
nel şirketlerinin hükumetçe ••'" 
tın alınmasını, lstanbulun iınarlt 
belediyeciliğimiz ve lıt• .. 
bul tramvay şirketinin ıo0 

on senelik faaliyeti, Bizans t•' 

ribine kısa bir nazar başlı1'11 
kıymetli yazı ve etüdler, beledi' 

ye bahçeleri ve şehir iılerill' 
ait muhtelif haberler vardır· 

Bütün belediyecilere ve a,ele" 
diye işlerile alikah bulunaolıl'' 
tavsiye ederlı. 
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Almanya nereye gidecek ? Dünya lıabtJr/erl : 

Hareket sahası Avrupa 
olan bir emperiyalizm · 

Şarka mı, 
Garba mı? 

Almanya bundan sonra hangi 
tarafa gidecek ? Hiç şüphe yok 
ki, kendi otorşi ihtiyaçları onu 
hangi tarafa iterse Almanya o 
tarafa gidecektir. G eçen yaz sonunda, Alman 

kartala üzerinde dolaıırkeo, 
B. Beneşin Çekoslovakya11 poli· 
tikacılarının parlamento mesu· 
liyetlerinin taksimi ve her grup
la tili grup için devletin feli· 
keti içinde kendi intihap talih
lerinini korumakla meşgul ol
duklarını görüyordu. 

Bui'ünkü Avrupanın komedi
ye gelir tarafı olsaydı, iki haf
ta önce bütün garpta parti ve 
intihap milcadelelerine müsait 
bir yatııma haber verilmiş ol· 
maaına gülmek icap ederdi. 

Bazı siyaset adamlarına, Ver
ıaydan sonra harbm her ıeyi 
alt ilst etmiş olduğunu ve ar
tık "harp ~nceıine "ni bir da
ha garemiyeceklerini anlamak 
için on ili on bet ıene icap et· 
miıtir. 1934 denberi meçhul bir 
devreye ginniı olduğumuzu ve 
değil " harp öncesi " hatta za· 
ferin yaratmış olduğu " harp 
ertesi ,, nin de yaıayamıyacağı
nı anlamamız için ne kadar za
man IAzım gelecektir ? Zavallı 
i6zlerimiz fU hakikate kapana
maz : Almanya her zamankin
den ziyade ağırlafmışbr ve ona 
karıı olan kuvyetler de çok da
ha azalmıı ve tecanllsünden 
kaybetmittir. 

Emniyetimizin lehine olarak 
bir muvazenenin yeniden tees
ıilsünü beklemek bevhudedir. 
Bir muvazene ancak g~yretleri 
miz ve disiplinimizle temsil et
tiğimiz kuvvet nispetinde tees
ıilı edebilir. Fransızlara başka 
bir ıey söylemek onu haince 
aldatmak olur. 

f kioci Vilbelm devrinin dağınık 
teıebbüılerine ve Vaymar cum 

Yazan : Lucien Romier 
Hitlerin 30 sonkinunda söyledi
ii nutuk orta Avrupanın önüne 
bir mania yükst:lttiği ve Alman
ların hareket ıerbestisinin mü· 
nakaşa edilmesine tahammül 
etmiyeceğini bildirmiş değil mi
dir? 

Müoib' den sonra bu sahada 
Almanyaya hiç bir kuvet kar.şı 
aoyamazdı ve Almanya Münib' 
de en büyük emellerini henüz 
tahakkuk ettirmemişti Hatta 
Bobemya kalesi düştükten son
ra da, yeni Çekoslovakya bir 
orduya büyük mikdarda silah 
malzemesine, kudretli fabrika
lara ıahip bulunuyordu. Morav
yadaki ve slovak Karpatlarında
ki müdafaa hatlannı muhafaza 
ediyordu. 

Almanyanın, müdafaa hatları
nın bir Polonya-Tuna mukavemet 
planına hizmet etmesine müsaade 
etmiyeceği aşikardı. Slovakya 
bu suretle doğrudan doğruya 
gözetliyordu. Tuna mecrasında 
Avusturyanın devamını teşkil 
eden Bohemya değil Slovakya
dır. Hitlerin, Anşlusdan sonra 
ilk tenezzühü Bratislavyaya ol
muştur. Slovakya inkiyat ettik
ten ve Alman kıtalarına açıl
dıktan ıonra Macarlar aşağı 
Larpat Rusyasının bir ~aç ka
sabasını işgal edebilirlerdi. Bu
nun biç bir stratejik kıymeti 
yoktu. 

Diğer taraftan, Münihden 
ıonra, Çekoslovakyanın endüst
risi, servetler, ticareti, parası 
ıerbet kalmıştı. Südetlerin ay
r1lması Praga olduğu kadar 
Slldetlere ve Viyaoaya da zarar 
vermişti. Anşlusdan itibaren 
otarşisi Çekoslovak ekonomisi
nin Alman sistemine tabi olma
ıını iıtiyordu. 

huriyetinin anglo - sakson ka
pitalizmiyle anlaşma arzusuna 
karıı üçüncü Rayh'ın siyasi zih
niyetin Bismarkın prensiplerin
den ve batıl itilcatlanndan il
baın almışbr; Bismark gibi o da 
kudreti Avrupa kıta11 çerçeve· 
ıi dahilinde tasavvur eder. 

Asksri kuvvetlerin, batta deniz 
kuvvetlerinin zararma da ol-

Almanya deniz ve sömilrge 
emellerinden feragat etmiı de
ğildir. Fakat lngiliz gibi serve
ti uzakta arıyacağına, kuvveti
nin f Ümulünü daha uzaklara 
Yaymadan önce civar sahalarda 
tahakkümünün esaslannı koru
yor. Beş ıenenedenberi Avru
pada hareket vasıtalan üstün
lüğünü elde etmiye her şeyi 
feda etmiştir. Bu üstnnlük bir 
defa elde edildikten sonra et
rafındaki en zayıf mıntakalara 
~iar basmaktan başka yapacak 
ıı kalmamıştır. 

Aoıluıtan ve Münibten sonra 
bir lnaiJiz t• ~ h t' k d" . 

6 ıcarı eye ı en ııı-
ne dıı Pazarlar hakkında bir 
anlaşma te'-lı"f· ld' v. 

a: ıne ge ıgı sıra-
da, ltalya geniı b" _ _ 

1 v ır somurge 
pazar ıgı teıebbüsündc k d' . 
. en ısı-nın yardımını beklerken, Al-

lllanya Avrupanın en zayıf nok
tasında büyük bir darbe iod' d" 
Lı ır ı. 
Cl. İrp alemi Anşlusda ve Südet-

lc er meselesinde olduğundan 
~: k daha bllyük bir hayret için

•ldı, Bununla beraber Adolf 

sa, inkişafı gibi, Alman otarşisi 
bir Avrupa emperyalizmini ifa-
de eder. Bir otarşi denize ha
devlerlerle müzakerelere tabi 
oldukça hakiki olmaz. Ancak 
karardan bir genişleme veya de- · 
nizde mücadele ıuretiyle inkişaf 
edebilir. Fakat Almanya henüz 
denizde mücadeleye girişebilecek 
vaziyette değildir. 

Doktor Şahtın gözden düşme
si meseleyi çok iyi tebarüz et-
tirmiştir. Ya deniz devletleriyle 
bir anlaşma, yahut da otarşinin 
devamı ve Avrupa kıtasında 
yebancı nebatlardan iri bulu-
nursa ternız ve fazla istibsalat 
elde edilir. 

İslih Müesseselerimiz memle
ketin zirai şartlarına uygun to-
humların elde edilmesi için ıstı
genişlemeyi intaç edecek svret-
te asğeri kuvvetlenme. Demok· 
rasiler tarafından anlaşılması 
güç olRn bu sonuncu formül 
haddizatında en tehlikeli olanı· 
dır: Fakat bu formül başkası
nın zaafını en müsait kıldığı 
noktada bir miivazeneyi bozmak 
için vasıtaların biriktirilmesini 
mümkün kılmaktadır. Aceleci 
bir emperyalizmin fomülü. 

Şimdi Almanya nereye gide
cek? Hiç şüphesiz otarşişi · 

nin doğurduğu ihtiyaçların onu 

Tuna Avrupasının bugilokü 
vaziyetine bakılırsa Alm~nyanın 
genişleme istikameti şarka doğ-
ru. 

Fakat Alrnanyanın bu taraf
tan elde edeceği istifade, garp 

·taraftan yapacağı istifadeden 
daha azdır. Almanya, garbe na• 
sıl bir darbe vurabilir : Müsa
maha edilirse veya garpte bir 
karışıklık çıkarsa •• 

Biz hiç bir şeyden haberi ol
mıyan, avam-firipler o sıla ra
kabetlerinde ve basımlıklarında 
devam ederlerse Almanyanın 
bu temayülünü kolaylaş•ırırlar 
mı, kalaylaştırmaz mı ? Mesele 
bunu bilmekte r 

Le Figoro 

Mecburi askerlik : 
Avrupadaki siyasetini saydı· 

rabilmesi! içia, İngilterenin or
dusu bulunmalı : Asıl fngiltere 
ordusu, müstemleke ordusu. Böy 
le olursa. bizim sahillerimizde 
kati bir rol oynıyabilir. 

lngilterenin, kuvyetli, ve mec 
buri askerlik esaslarına göre 
hazır bir ordusu yokken, Fran
&R, Alman taarruzunun ağır yü
küne tahammül edemez, kor· 
kar. 

Londrada hararetle karşıla
nan Fransız Cumhurreisi, dost 
ve müttefik İngilizlere silah 
sanatının acil lüzumunu 
tecektir. 

lıan 
Aydın Belediye 
Reisliğinden 

öğre-

1 - Belediyenin mülkiyetin
de bulunan Meşrutiyet mahalle-

sinde 391 ada 3 parsel numa
ralı ve 104 metre murabbai ar
sanın mülkiyeti açık artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli met
resi 40 kuruştur. 

3 _ ihale bedeli peşin öde-

necektir. 
4 - İsteklilerin şartnamesini 

görmek üzere Belediye yazı iş
leri müdürlüğüne, artırmaya iş-

tirak etmek üzere 312 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzlariyle 
birlıkte 3 nisan 939 pazartesi 
ğünü saat 16 da Belediye daimi 
encümenine müracaatiarı ilan 
olunur. 
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sürüklediği ve tehlikesi en az 
olan yere. Tuna Avrupasının 
bu günkü halinde, şarka doğru 
genişleme daha akla yakındır. 
Fakat bu cihette elde edilecek 
kazailçlar garpta muvaffak bir 
hamlenin temin edeceği gani
metlere nazaran çok aşağıdır. 
Mesele hiç bir şeyden malumat· 
ları olmıyan ve dar rekabetleri 
içinde perçinleşmiş lbulnnan 
demogoglarımızm bu iştihayı 
hazırlayıp hazırlamıyacaklarmi 
bilmiye kalmıştır. 

· Lucien Romier 

1 RADY 1 

CUMARTESİ 1/4/1939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 

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

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

13.30 Program. 
13.35 Müzik (Müzik hol, ka

bare ve saire) Pi. 
14.00 Memlket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk Müzik 
Okuyanlar: Refik Fersan, Fa

hire F ersan. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses 
1 - Osman beyin - Segah 

peşrtvi. 2 - Kazasker Mustafa 
izzet - Segah şarkı - Doldur 
getir saki. 3 Bimen Şen - Se-
gah şarkı - Suoda içsin. 4 -
Fahire Fersan - Kemançe tak
simi. 5 Sadeddin • Hüzzam far
kı - Cefay hicrinle göynün yı· 
kılsın. 6 - Halk türküsü- Ba
ğırdım. 7 - Halk türküı - Ha
ticem. 

14.40 Müzik (Cazband - Pi) 
15.30 Konuşma (Hukuk ilmi 

yayma kurumu • Kanun Haki· 
miyeti) Halkevinden naklen • 
B. Sıddık Sami Onar. 

17 .30 Program 
17.35 Müzik (Dans saati-Pi.) 
18.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti ). 

Okuyanlar: Tahsin Karakuş 
ve Safiye Tokay. 

Çalanlar : Hakkı Derman, 

Aydın tapu sicil 
Muhafızlığından 
Köşkün istasyon civarı mev• 

kiinde şarkan Necibe ve Arap 
Ali veresel~ri garben yol ve 
Hasan Gökçen evi şimalen çık
maz yol ve hafız Ahmed mağa
zası cenuben basan Gökçen ve 
yol ile çevrili 250 M2 iki odalı 
eı.t Ali kızı Emir Ayşenin iken 

35 yıl evvel Ali oğlu Hasan 
bundan gayri resmi su· 
rette satın alarak uzur. müddet 
tasarrufu altında bulundurarak 
bu kere başkasına satacağın
dan köy kurulundan getirilen 
ilmühaberle namrna senetsiz o
larak tescili itenmektedir. 

Mezkür yere gazete He ilan 

Eıref Kadri, Hasan Gllr, Ham
di Tokay, Basri Üfler, 

19,00 Konuıma ( Dıı p,olltika 
bldiseleri ). 

19.15 Türk mllziii ( Halk 
musikisi). 

Sivaslı Aıık Veysel ve ibra• 
him. Takdim eden: Sadi Y•· 
ver Ataman. 

19.35 Türk müziği ( Eıki e
serlerden müteşekkil program.) 

Çalanlar : Vecibe, Reşat Eru 
Ruıen Kam, Cevdet Kozan. 

Okuyan : Muallim Nuri Halil 
Poyraz. 

20,00 Ajans, meteoroloji ha· 
berleri, ziraat borsası (fiyat). 

20.15 Temsil (Fuzuli Gecesi). 
Tertip edenler: Ekrem Reıit ve 
İbrahim Delideniz. Temsile An· 
kara radyosu küme ekuyncula· 
rı, Mesud Cemilin idaresinde 
iştirik edecektir. 

21.15 Memleket saat ayarı. 
21.15 Esham, tabvilAt, kam

biyo borsası (fiyat). 
21.25 Neıeli plaklar - R. 
21,50 Folklor (Halil Bedi Y6· 

netgen ). 
21.45 Müzik (Danı plakları). 
22 00 Haftalık posta kutuıu. 
22.30 Müzik (Küçük orkestra• 

Şef: Necip Atkın). 1 - Köpp 
Yaz akşamı süiti. 2 - Glesı
mer • Sabah ıelimı (fantezi). 
3 _ Gibish • Çakır keyfi~ (Vi· 
yana ıarkııı ) 4 - Delıbes .. 
Kopelya halesinden bebek daoıı 
S - W al ter • Serenad. 

23.00 Müzik (Cazband • Pi.) 
23,45 24 Son ajenı haberleri 

ve yarınki program. 

Zayi şahadetname 
Ayuın orta sanatlar Mekte

binden 1928 - 1929 ders yılında 
almış olduğum ıahadetnııamepıi 
zayi ettim. YeniıiÔI çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü kalma• 
dığı ilan oluaur. 

Aydm paşa mahalleıinden 
Şerif oğlu Adnan Şemin 
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tarihinden itibaren 11 gfin ıon· 
ra mahalline memur gönderile-

ceğinden ıözü geçen yerle ala• 
kalı olanlar varsa yerinde bulu-

nacak mem~ra veyahuutta 121B 
fiş numarasiyle Aydın tapu •i
cil muhafızlığına milracaatları 
ilan olünıır. 1244 

C. H. P. İlyönkurul başkanlığı~da~ 
1 - 11.00XS,65 ebadında bir ıaba işgal eden ve bır oda ıle 

önünde bir hayattan ibaret olan bu kahvehane binası, enkazı ala· 
na ait olmak üzere yıkılacaktır. 

2 - Müteahhit bu . binanın iki tarafmdaki yola isabet eden 
kısımlarına - Mektebin avlu duvarı olmak üzere - mev.cut avlu 
duvarları evsaf, ş~kil ve ebadında duvar ve parmaklıklar yapa-

caktır. · · h' b' 
3 - Müteahhidin yapacağı duvar ve parmakhklar ıçın ıç ır 

bedel verilmiyecektir. . 

4 - Kahvenin zemini yıkıldıktan ıonra mektep avlusu aevı· 
yesinde tanzim ve tesviye olunacaktır. 

5 - Çıkacak işe yaramıyan enkaz ve b!lfriyat toprakları be
lediyenin göstereceği yere nakledilecektir. 

6 - Bu işin 20 günde ikmali fatttır. . . 
7 - Müteahhitler bu şerait dahilinde vereceklerı pua ~ıkta-

rını teklif edeceklerdir. . ·ı 
8 - İhale 13 nisan 939 perşembe günü saat 17 de ~rti 1 .. 

yönkurul huzurunda yapılacaktır. 
9 - Taliplerin ihaleye iştirak için enkazın 

ti olan 200 liranın yüzde 7,5 niıbetinde pey 
şartbr. 1243. 

muhammen lnyme· 
akçeıi 'ffrmeleri 

1 6 12 



Ybı 1' .............................. 
·Okul talebelerine 1 

• 

Besımevimizde OKUL T ALEBELERI için 

Hüviyet Kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

C. H. P. Baıımevi 

·••••tı··aaııtıeaawaa,ıraıa 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene filnl Saat Doktor arkadatımızın adı 

s 

~ 
1 

Paıarteai 2-3 Doktor F ah rettin Sügür ı 
(Çocuk baıtahkları mütaha11111) 

" 3-4 
4-S 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baataJıkları mutahaası11) 

• 
Salı 

Çarpmba 

" 

Peqembe 

2-3 
3-4 

4-S 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&zaçan 

(Gaz haıtahkları mutabaasııı ) 

1 Doktor Muhıin 
(iç baıtabkları mutabauı11) 

" 
S-6 

'cuma 4-5 

Doktor ŞeYket Kırbaş 
(intani haıtalıklar mutabauı11) 

Doktor Miloif Erman 
(Kadın hastalıkları mutaba11111) 

~ Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan J 
" 3 - 4 Doktor Halil Gözaydın 

...................... 
••••··eoeOA•...-fta•o.-OA ._ 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

Gazete Kitap Evi 
Glr&lea ilzam llzeriDe 1/2/939 taribinden itibaren Aydın 

Palu oteli albna nakleclilmiftir. 
lataabal - Ankara - İzmirde mllntqir bütlln kitap, mecmua 

•• ıazeteleri temia edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap. mecmua ve ıazete na.halan en çok bir hafta için· 
de ıetirtilerek mllfterilerine takdim etmeli &zerine altr. Çe
titll Te temiz kırtasiye, eo çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

--~·~···············~·~~ 

Doktor Şevket Kırbaş : 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ·ve : 

entani hastalıklar mütehassısı • 
Maayenellaneaini Cumhuriyet mahalleainde avukat 

B. lbaanın nine aaldetmiftir. 

t 

" • 
hutalanm her rb aaat yediden sekize kadar n 

Qledea aonr aaat içten albya kadar kabul eder. idrar, 
f 

kan, balpm, maddei gaita ve her tnrlll tahlilltı icra + 
eder. Veremlilerde fennin en aon tedavisi olan Pinomo- 1 
torakai ile hastalan tedavi eder. (971) • 

Aydın Vakıflar i~are· 
· sinden : 

dın Vakıflar idaresinde yapıla
cakbr. Taliplerin fazla malümat 
almak iıtiyenlerin yllzde 7,S 
muvakkat teminatlarile birlikte 
Vakıflar idaresine miiracaatları. 

Vakıflar idaresi muhafaza 
memarlan için ıekiz takım el
biae ve kaaket yaptırılacaktır. 
Hepıinia muhammen bedeli 144 
liradır. Mlbaakaaa ihalesi 15/4/ 
939 camarteai ıaat 10 da Ay-

1 3 s 8 1245 
lmtlya• •"hlbl Ye Umura! Netrly~t 

lllldllrU : Etem Mendre• 
Baaaldatı yer 

C H P IJaaıaacıYI 

SAYI ı ct4 

• • • .. 
• .. 

~ 
'!l r.l 
[•] 
l•) 
r·~ 
[•] ,., 
t!J 
•:~ 
t•ı 
[•J 

;.ı~ .~ Her çe,it tuhafiye mallara ve en iyi ıtnyat çefitleri her "marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilOmum alitı musi-

.. 
1 

• 

1) kiye, burdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yassı yuvarlak 
:ı fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik limbaları envai f: 

:
•ıl çeıit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla ,r~:I 

tecim evimizde satılmaktadır. :t': 

~~-----~---~-

şayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

~ D f3 ,... 12 ay Veresiye sahş 4U 1 
(•] .. ~:ı 

(~j MEHMET GURER r~ 
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1 

C. H. P. 
• 

BASIME.VI 
--------~ ------~ 

Belediyelerimiz için Son f or
mül üzerine 939 yılı bütçeleri 
hazırladığını sayın müşterile· 

rine arzeyler. 


