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Yarışa mı? 

Enver Demirtıg 

Bir aylak bir ıaraıntıdaa ıon
ra Anupa, yeniden bir ınkün 
beldesi haline l'elmit g8r0nG· 
yor... Kabahat Ama•utlutuu 
Avrupadaki vOcuduymu, gibi, o· 

Birde Japon filosu
1 

gelecekmiş 

B. Bone mühim bir 
.beyanatta bulundu 
Fransanın Türkiye ile daha 

Daimi Encümen 
toplandı 

Viliyet Daimi Encümeni dün 
saat 15 de ilbay Ôzdemir Giln· 
dayın baıkanhğında baftahk 
toplantısını yapmıttır. 

Dun lta1ya tarafnıdan haritadau 
yok edilip tarihe intikal ettiril· 
mealyle mesele halledilmiş olu· 
yor. 

Bununla beraber ve her ,eye 
ratmen, bugllnUn a•rupaı1 bel· 
ki dUnBa •vpru11nd~a dalı• çok 
hazırlana11, kendiıini ihtiyat •• 
teyakkuz şartlanna daha çok 
batlıyaa bir avrupa maazanı 
•rzetmekten biç te uzak kal· 
mıyor. 

.Şimal denfzi tarauat alhada •. 
Akdenlzla garp ucunda yine 
YUkuu muhtemel tece•Uzleri 8a· 
lemet" klfi tedbirler alınmakla 
hummalı bir mesguliyet yar .. 
Diter tarAfbn ml1ıveor devlet• 
lerinht, ka buğana ~elcllmi! bir 
lraptambata ıOlcGniyle Orta 
Avrupayı mO,ahetle •e m&ralca
l>e eden 11inımt1. efkln uma· 
IDivede kAb yOlcıek ve kit-. el· 
çak partlbda alclıler yarabvor. 

Razveltin mesajına verilecek 
cevabın, yine ıeva hlrl kurtar· 
lba§'a matuf bir cevap olacağı 
IDulaakkak ki yine mih•er de•
~etl.-rtnin empery,.I aiyasetleri 
ıcalnadan savılmı.lu~ır. 

Diier taraftan pt"enıibi icabı 
~ok dOtUaOp geç ce••P veren 
lnriltere, razlerini bldiıelerin 
ıeyrine dikml' gibidir. Fran11zın. 
lngiliz ıiyaıetlntn petinden git· 
llltıi ve hadiıatin seyrine 
int.bık etmek nzere ha· 
relrete geçecek olan lngiltereye 
ram olma11, iıtikbaU için g&z 
~llOnde tutacajı bir prenıiptir ·· 

Botun bu el altından hazır· 
la11malar, burUnldl avrupanın 
barı,tan çok yanı• rittiğini 
temine kilidir. 

Araayutluğun fatiıt İtalya 
tarafından itıali, Duçeyi tat· 

· •ı.ı etmit aayılmamalıcbr. Duçe 
~ha Anıavutluğu raye edinmek, 
llatta azda olıa bir kuvvet talı· 
riklai mahal brakır. Binaen• 
leyh •arılan netice İtalya 6nün· 
de Arnavutluk onun yalnız 
•ihverce müsellem ıayeıine, bir 
"•ııta sayılmalıdır. 

Bunu hiıetmekle berber, ı .. 
talya için Arnavutluğu vaııta 
Y•pau bir gayenin neresi oldu· 
iu, ıerdedilen iddialar ne olursa 
olsun, bir milbhemiyet ı&ster
rııektedir. 

Dnnya ıulhuna bidim olabil-
1ılek keyfiyetini alet ittihaz 
ederek hazır lan an mihverin yir~ 
1ıliaci aaır sulh ve insanlık dün
l'aıını iki mtıvazi ceryan halin· 
de iblil etmesi, yalnız bügün 
için değil, yarın için de endite 
Verici programlar tanzim ede· 
teğini bisaettirmektedir. 

Bundan baıka; mihverin bir 
\lcu olan Almanyanın mihverin 
diier ucu olan ltalya için gele· 
tek yakıD bir gllnde, daha bU
~Uk bir tehlike teıkil etmiye· 
C6iinl de kimae temin edemes. 

Suıt : h\d .-,-hdır. 

Paris 20 - Humanite gaı:e· 
teai 15 May11ta Akdenize bir 
Japon filoıu g6nderilmeıi için 
ltalyanın Tokyo sefiriyle müza
kerelere başlamış olduğunu yaz• 
makta«lır. 

Mezle6r gazete bu filonun 
Roma ve Berllnin talebi ftzeri· 
ne rBnderilecejini ilAve etmek· 
t•dir. a ~ .•. ...... 

Gafenko 
Hitler tarafından kabul 

edildi 
Londra 21 - Havaı ajansı 

muhabtrinin Berlinden bildirdi· 
jine r6re: 

Romanya hariciye na11rı G•· 
fenko. dan Hitler tarafından 
kabul edilmit ye Alman ricalile 
olan reamt müzakereleri bitir. 
mittir. 

Gafenkonun; Alman akalliyetler 
meseleıiy)e mefgul oaln Hekı 
ile de g8r6şm0t olduğu bildiril
mektedir. 

Atman rcali, Romanyada bu· 
lunan Alman alralliveU5riR& 3.a· 
t'''nu syı mu&tmr1t:u ı y•, 
Gafenkoya memnuniyetlerini bil· 
dirmitler •e Ro"'anyaya yaplla
cak toprak yardımlarına kant· 
mıyacaklannt ihıaıaı etmitler· 
dir. 

Yine tt:mln olunduiuna g6re: 
Gefenko Polonyanın noktai na· 
zannı da Berline bildirmittir. 

23 niıan, milli hakimiyetin 
kuraluı g6n&dür. Bu hlkimi· 
yet, ıeni dlloya milletleri ara· 
aında en me5ut bir millet ıe· 
viyesine ulatbrmııtır. 

Bugüne hazırlan ! ......... ,....., . .,. ............ ,,... ....... . 

dostane münasebatta bulunmak 
istediğini söyledi 

___.,....__ 
Beledi gede: 

Pariı 20 - Hariciye naz(rı Polonya • Romanya araıında B J d• d • • 
Bone, mebuıan meclisinin hari· karşılıkla emniyet garantileri için e e ıye aımı 
ciye enc6meninde beynelmilel mOzakere yapılmaktadır. encÜmenİ toplantısı 
vaıiyet hakkında izahat vermiş· Fransa, Türkiye ile daha doı· Belediye daimi encümeoi dün 
tir. tane münasebetlerde bulunma· 

Bone, bugünlcn vahim karar• ıını arzu eder. öileden ıonra Belediye Reiıi 
ıızhkları gizlememit ve- Franaa B. Etem Mendresin reisliii al-

Bone, izahatından ıoora ken· tanda mutat toplontısını yapmıı· 
imparatorlupnun her köıeıinin disine sorulan suallere cevap t 
himayesini temin için ihtiyat vermiı, Ruıyanıa, Romanya Ye ırEncümen bu toplantısında 
tetbirlerinin alındığmı ı8ylmiştir. Polonyaya kartı iıteyeceği te· muhtaç ve fakir asker ailele· 

Bone, izahatına ş8yle devam ahhiitlerin de vaziyeti hakkında lerinden muameleıi ikmal edil· 
etırittir : izahat verdikten ıonra: Bu an• mit olanlara nüfuı niıbet1erioe 

Franu, Polonya • Frana itti· 
fakına öteden beri ıiyasetinin latmanın basit bir hava paktın· g6re yardım kararları vermiş, 
aslından tellkki ctmi,tir. iki dan çok daha genif eıaılar il· Belediye tenbib ve yasaklarına 
hOklimetln birbirlerine yardım· zerinde ceryan etmekte oldu· aykırı hareketlerinden dolayı 
larıDt teyit etmelerinden dolayı ğunu slSylemiıt:r. haklar1nda zabıt varakası tu• 
ıe•inç duymaktayız. Bone, Bergoı bOkClmeti nez· tulmuf olan bazı tof6r ve eı· 

Bone bundan sonra Franıanın dinde bulunan Fransa elçiainla naflan muhtelif para cazalarile 
Yunaniıtan ve Romanyaya ver.. vazifeıinden çekilmek arzusunda ceıalandırnuıbr. 
diği garantileri hahrlatmıı ve bulunduğunu teyit etmit ve lı· ı _. • • 
İngiltere lıOkQmetioin de bura- panyanın Antikominter paktına Belediye meclisi 
rantiyl tamamiyle tasvip ettiğini iltihakı mihver ıiyasetine itti· 1 
bildirmiştir. bakı demek değildir; demiftlr. 1 buS?Ün toplanıvor 

'!le!!l~!!!!!.,,,,,!!!!!!!!v!!!!!!!!!v!!!!1!!!!!!!!!""!!!!"!!!!!!!!!;;;:,~a!!!!!1~"~.,~.~!!!!!l!!!!~~~y~v:;;çr=ww~a .. :=~~~ ..... ~.-;,-·--ı devreıınio dördiincu topıaa,ııını 
• · • ! yapacak bütce enciimeinln ~et· 

komitesi Parktaki çocuk bahçesinin kikinden geçen belediyenin ve 
nokaanlan ikmal edilmiı oldu· elektrik mfteuesesinin 939 yılı - . 

Dün İngiliz ve Fransız 
diplomatlariy le konuşma· 

lara başladı 
Varıova 20 - Moskovadan 

bildirildiiine göre ıiyaai komite 
bugl\n Moıkovada Kleninin 
riyaıeti •ltında Pari~ ve Lon· 
dranın diplomatları ıle mtha
kerelere baıhyacaktır · 

Sovyet Ruıyanın itti~az ede· 
ceği hatb hareketi teıbıt etmek 
tızere konferanı ıiyaıt bUronun 
fevkalide bir içtimaı takip ede-
cektir. a.a • 

tundan yakında tekrar çocuk· 1 varidat ve masraf blUceleriui 
larıa istifadesine açılacaktar. ! mOzakne edecektir. 

Çocuk bahçeıinde mevcut 1 ... ucu•· 
ve yeniden tamir edilen çocuk· k J 
ıu. mah•u• eğlenc• vaııtala- Zehirli gaz urs arı 
randan ancak 12 yatına kadar l Maarif vekaleti, lise, &ğret• 
çocuklar iıtifade edebilecektir. · meo, orta ve muadili okullarda 
12 yatından bOylik çocuklar fizik ve kimya dersleriyle ilgili 
çocuk bahçeııne girdikleri veya 
çocuklara mahıuı eğelnce vası· olarak okutulan ve nisan ayımD 
talarından istifadeye kalkıttakla· baıında baılanarak dert yılı ıo• 
n takdirde menedileceği gibi 1 nuna kadar bitirilmesi gereken 

, bunların velileri de eeza g6re• . zehirli gaz ve havadan korunma 
ceklerdir. der11lerinin nazari kısımlarına 

KUçük çocukların batlarında , olduğu kadar. tatbikatına dil 
bulunan veli •ve m6rebbiyeleri· ehemmiyet verilmeaini ve dert• 

Mektepler arası 
müsabakalarında 

nin kiiç6klerin oyunlanna neza· 1 nt etmek üzere bahçeye girme· terinin alaka ile takip edılmeai· 
lcrine masaade olunıacakbr. ni teşkilatına bildirmiştir. 

• Loka~t;-~e -;~ı=dükkinlarında 
kullanılacak yağlar 

Müdür muavinleri ve Jimnastik Öğ
retmenleri talebe arc..sında bulunacak 

Maarif vekileti teıkilitına 
yaptığı bir tamimde .. mektepler 
arasa maçlarında sporcu talebe· 
den bazılarının müsabaka heye· 
canın tesiri altında birbirlerini 
rencide edec~k tarzda - hatta 
hazan çirkin ıözlerle · sabadaki 
arkadaılarına baiırdıkları naza· 
rı dikkati celbetmektedir .. 

Tilrk çocuğuna yaraıan yiiit· 
ce duyguların, kardeşlik ıevgi· 
ıinin tezabürl\ne vesile olmaıı 
icabeden mektep ı p o r u u D 
kendi aıil karekterini kay-
bettmeılni mucip olacak bu 
uevt hAdi.Mlt.ria Gnt\Ao ıcçm•k 

\ 

l 
için mektep idarelerinin müıa· 
bakalardan evvel talebeyi irşat 
etmeleri ve ıpor talimatı hü· 
kümlerini kendilerine babrlat• 
maları lüzumlu görülmelctedir. 

Gerek müsabık sıfatiyle sa• 
baya çıkan gerekse seyirci ola· 
rak etraft. yer alan talebenin 
istenilmeyen bidiselere sebebi
yet vermemeleri için mckt~p 
müdür muavinlerile beden ter· 
biyesi muallimlerinin kendi mek· 
teplerinio müsabaka gilnlerinde 
sabada ve talebeleri arasında 
bulunmalarını dilerim... demek· 
tcdir. 

Halk için ııda maddeleri \ mühOriyle tasdikli bir levha aıa· 
imal ve ihzar eden dnkkanlarda 1 caklardır. Bu ı~ halar "yemek· 
rekbet ve ucuzluk düıl1ncelerae 1 ler baliı yeythı yağın<iandar., 
haliı tereyağı yerine mahlut 1 veya 0 yemekler vejetalin, iç 
yafılar kullanıldığı yapılan tef• \ yağı, kvyrulc yağından. yapılmıı· 
titlerlc· anlaşılmıtbr. Ezcfimle I tır u ibareıi yazılacakbr. . 
lokantalarda müıteriler yedik· 1 Tatlıcılar da tatlıların llzcrı· 
leri yemeklerde ne cinı y11t \ ne hangi yağla imal edildiğini 
kullanıldığını bilemediklerinden \ gösterir birer etiket koyacak-
nefiı ve lezzetli yemek imklnı· tardır. 
nı da bulamamaktadırlar. Buolan yapmıyaalar belediye 

Öğrendiğimize r&re belediye i ahkAmı çezaiye kanununa tev· 
daimi encilmeni, kebapçı ve 1 fikan ve suçun mabiytine rare 
b&rekçi gibi yemek ıatan .dük· ! bir liradan elli liraya kadar 
klo bve mUeaıeıeler bkeledıyeer_e l hafif para cezaaiyle cezalandırı· 
bir eyanname verere yem .,.. I . kk ı 
)erinde ne cinı yağ kullanacak· lacaklar, ıcap ederse dO la•· 
tarım bildirecekler ve aynca \ ra on beı sıl\n mOddtle kapab-

dllkkb.larıaa bcltdi)'tl'\ıa Hami l ~•\hr . · 

• 
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lş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve· tahkim nizamnamesi 

DAMLA DAMLA ı 

R~;dyöd.aki. Tellal --
Hepiniz bilirsiniz. Gece olup

ta ıaat .21 i ça1dığı raman orta 
dalgada ve ·245,S metrede ikin· 
ci Roma istasyor:u diye bir iı• 
taıyon va,,.dır. 

b) Bu nizamnamenin 3 acil 
maddesine g8re yapılacak mu
wakkat ve munıam mUmeıısil 
lıçi seçimlerinde de, mevcut 
mOmeiıil işçilere lllveten kanu· 
nuo 78 nci maddesi hükmll da• 
lreılnde daha kaç mllmGuil iı· 
çl bulunmak llzım gellyoraa o 
ıayının Oç mWi ifçi açilir. 

c) Yukanki (a) veya (b) bent 
leri mucibince mtımea1il iıçi eh
llyetiDde olmak llzere seçilen• 
lerden ıırasile kazandıktan re· 
ye g6re iı kanununun 78 ncl 
maddesinde yazılı ıayılarda ir 
çiler mDmeasillik 6deYlerini 
yapmak ıellhiyetini haiz olur· 
lar. Diierleri ancak 22 nci 
maddede yazılı hallerde işbu 
•ellhiyetli iıçller yerine geçmek 
tbere 6nceden seçilmiı olmak · 
Taıiyetinde kalırlar. ı 

ç) Milddetl biten iıçilerin tek-
rar ıeçilmeleri caizdi. 

Madde : 10 
9 ncu maddede beyan ofünan 

seçimlerin lı:ızırlait, idaresi ve 
aeticelendirilmesi ifçileri ıeçim 
lıeyetlerl marifdile ytırr.tülür. 
.,Seçim heyetleri" ıu suretle 
taayylln eder: 

8 nci maddede beyan olunan 
ıartlara uygun vaııfta iıçiler 
arasından, 6nce okuma yazma 
bilenler (bunlenn da tahıil de· 
recesl DstDn olanlan) ve ıonra 
it yerindeki kıdemleri fazla bu· 
lunaniar tercih edilmek ve bu · 
vaııflarda birlik halinde en yaı 
lalan ahnmak ve bu tercih se-
~·ı • .. , "9 •çacu Y.c1• •t ,, ......... 

vekili tarafından: 
a) lıçi aay11ı SO ye kadar olan 

İf yerlerinde d6rt, 

b) 51 den 500 itÇİ Ç&llfaD İf 
yerlerinde altı, 

c) 500 den fazla itçisi bulu· 
nan İf yerlerinde iıe on, 
İfçl ayırt ediler~lt bunlann ad· 
ları, soyatları, doiuın yerleri, 
varsa itçilik numaralan açık ve 
okunalclı bir surette yazılıp, it 
yerinde bUtOn itçilerin kolaylık· 
la rörebilecelderi bir veya bir 
kaç yere asılır. Bu ilinın asıl· 
dığı fDnden itibaren iki iş gil· 
nO içinde, İf yerinde çalıtan 
İfçiler ıayııının beşte biri kadar 
işçi tarafından it veren veya 
İf veren vekiline bat vurularak 
ilinda iıimleri yazılmıı olanlar 
baklnoda itirazda bulunurlarsa 
itiraza uifayan işçiler listeden 
çıkanlır. itiraza uğrayanlar çı
kanldıktaa sonra listede ıeçim 
heyeti için muayyen miktarda 
İfçi kalırsa bunlar seçim heye
tini tetkil eder. 

itiraza utrayan iıçiler liıte
clen çıkarddıktan ıoora listede 
ıeçim heyeti için muayyen mik· 
tarda ifçi kalmaz veya listede 
yazılı olanlaraa hepıi itiraza 
utramıı bulunur iıe it veren 
veya İf veren vekili diğer İfÇİ· 
ler araıından yukanda yazıb 
vuıf ve tartlara gare mflnaıip· 
lerini ayırarak yeni bir llıte 
yapmaia mecbnrdur. ilk liıte· 
den itiraza ujramıyanlar ba 
yeni liıteye aynen ithal edilir. 

Seçim heyetini teıkil edecek 
_ lfçilerin tefrikbade it veren we
ya it veren wekili, liıçilerla hOf 

nutsuzlupna· meydan vermemi· 
·ye itina etmek ve bu basuıta 
hnınO niyet g6ıtermekle mllkel
leftir. 

Yukanda beyan olunduğu tl· 
zere aeçim heyeti liıteıinin it 
yerinde asddığı gtınden itibaren 
2 it gtınll geçtikten sonra, bu· 
na alt itirazlar artık din,enmez. 
Gerek ilk listeye, gerek itiraz 
vukubulup ta yukanda yaııh ıe· 
kilde sonradan tanzim olunan 
listeye batkaca itiraz yapılma: 
dığı takdirde li!tede yazılı olan 
laran b111tan itibaren ııra ile 
yarısı seçim heyeti olarak ta· 
ayylln etmif olur. 

Maddt1 : 7 7 
Seçim heyeti, ke-in olarak 

taayyün etmesini mllt«!akip va· 
ıifeye başlayarak: 

O lf yerinde nizAmnam~nin 
9 ncu m11dde,ine g6re kaç işçi 

ıeçilmek lazım srf'ldiğini, seçi
min nerede hangi glln ve ıaat· 
te yaıntacagını, it yeri~de bir
den fazla i•çi postası çahsıyorsa 
veya S nci madde nucibince 
milıtf!rek mtımes,·il icçi se~ile· 
cekse her bir po1tadaki yahut 
. it yeriain muht .. lif yerlerde bu· 
lunan ıubelerindeki ı,çilerin rey 
)erini nerede, ne zamın "e na-
111 ku1lanacakları:u bir )'•Z• ile 
teıbit eder, Bu yazının altını, 
it yerinin unvan ve adreıile 
kendi isim ve soyadlarını tasrih 
ederek, it veren veya it veren 
--1..!lt ,-- ,_,.:.......__;.; .. ••. AOVM\.a.• 

Her naıılsa bu 1aatta orasını 
açarsanız, kulağ'ınıza oldukça 
kabiliyetsiz bir ermeni ağzından 
pek çirkin şekilde daknlen tOrk· 
çe tekellDmle karıılaıırsın17.; 

Dinledikçe fenalaıır,1 gOzelim 
türkçenin bu çirkin ağ11da ca· 
navar dişlerine takılmış bir ku· 
zucağız halinde parça parça olup 
zavallılaştığını anlarsınız. 

Bu istasyonun ele geçirdiği 
bu mezhebi zayıf ve milliyehiz 
ermeniyi propagandasına vasıta 
yapması ayrıca gülOnecek ıey
lerdendir. 

Duçenin, yer ylbUnde tutuna
bilmesi talie bağlı olan Faş;1mi· 
nin, kimhilir kaç paraya tellal· 
lığını y~pan ermeni sipiker, tily
leri diken diken eden, in,.anın 

. dima~ım ve bPynini sarsan te• 
Jaffuzi1e verdiği ajans haberleri 
sonunda, dinleyicilerinin tOrkç~ 
neşriyat hakkmda fikirlerini 
ıoru~u, hele bep!llinden çok za
vallı bir hareket oluyor. 

Ben burada ermeni sipi\cre 
' ttlrkçe neşriyatı hakkında fikri

mi yazıyorum . 
' Azizim ıipiker ! 

" Şerefini boğazı tokluğuna 
istihkar edenler dilnya llzerinde 
az değildir. Senin de Duçe Mus• 
ıolininin verdiği ,bir lokma bir 
hırka için nasılsa ağzına atıp ya~ 
mur yumur ettiğin dilimiz saye· 
sinde 3, S kurut aldığın t&phe
-·-.- a"a t ne otur, oızım ıçıo ııuy-

ve varaa numaralarını yazarak meti olmayan fU Mussolini tel- . 
seçim heyeti azası imzalarlar. lallığını, iyi bildiğin ve ağzına 

Bet nOsha olarak tanzim edi- yakııır bir lisanla yapsan da, 
lecck olan bu yazının birincisi ıana bu yolda fikrini yazıp mek-
İf daireainia ilgili teşkilitına, top gönderen Türk çocuklarının 
ikincisi o mahallin en bOyDk haklı küfürleriuden kurtulsan ? 
mUlkiye memuruna, nçnnctısn Gücenme amma uiz ıipike-
o mahallin bağlı bulunduğu za· rim, bu senin için daha hayırlı 
bıta teş~ilAtma derhal gönderi- ve belki daha kıymetli bir it 
lir. Dard6nc0s6 it veren nezdin· olacak .. Çünki : 
de kalır. Beşincisi ise icap edi- Türk çocuğu, Türk genci, hü-
yorıa bunun .bir kaç sureti de lisa Turk milleti; tatlı ve dürüst 
reyleri ı verileceği tarihten üç Türkçeyle konuşanlara meftun· 
ıftn evvel iı yerinde işçilerin .dur. O, güzel ttirkçeyle 1'onu· 
kolaylıkla görebilecekleri bir şanlan seve seve dialer .. Lakin 

ooun bu öz lhanında ufacık Yeya bir kaç yere asılır. 
Madde : 12 değitiklik yapanlar olursa, 00• 

lan lanetle karşılar. Hoş; tdlal-
lşçiler tayin olanan gOn ve lığının boğaz tokluğuna olduğu· 

ıaatte, nizamnamenin 9 ncu na kaniiz .• Fakat dedirn ya, bu· 
maddesinde tasrih edilen sayı· nu iyi bildiğin bir lisabla yapar-
da işçilerin (isimlerini, soyadla· san itinde ve vazifende nıuvaf· 
rını, doğum yerlerini, varsa iş· fak olur, aldığın beş kuruıa iki 
çilik numaralarını) rey pusula- kuruş daha eklersin.. . . 
ıına yazarak imzaladıktan son. Madam ki muvaffak olmak insan 
ra ıeçim heyetine verirler. için bir ıarttır, sen de bir ıart 

Madde : 7 3 koı ta netriyatın başka lisanla 
Seçim heyeti zaruret görfirıe yap muvaffak ol.. 

reylerin toplanmasını başka bir Aksi takdirde Milsolini ile 
· araq açılır .. Sonra, bizim türkçe 

gUne bırakır. Bu takdirde, te- ncşriyahmız, bizi tatmin edecek 
birin ıebebin;, seçime hangi kadar bol ve güzeldir. Senin 
gün ve ıaatte devam edilece- ne plak çalmana ne de sair türk-
iini yazı ile teıbit eder. Seçim çe neşriyatına inan ki zerre ka-
heyeti ile it Yeren veya İf ve- dar ihtiyacımız yok .. 
ren vekil tarafından imzalana· Dur affedersiniz şuno sor· 
cak olan bn yazının bir nüshası mağı unutuyordum. Sizde bir de 
derhal it dairesinin ilgili tt'fki- kadın var .• O da ara sıra Turk 
IAtına, bir nilıbası da İf yerinin. , ,çe şa.rkı söylemek ister: Galiba 
bulunduğ'u mevkiin en büyllk etinizdir. O bayana dil·. lütfep 
mlllkiye memuruna, UçilncUıil tarafımdan ıöyle, kendisi türk· 
zabıta teıkilAtına g6nderilir. çenin henüz "T" ıine Yakıl değ-il 

- Son• var - glilünç oluyor zavallı.. Bir ıeye 
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Yenipazar 
Halkevi köycülük 

şubesinin bir 
başansı 

Yenipazar ( Hu~usi muhabiri· 
mizden) -

Uzun yıllardanberi nabiyemi· 
zin kahya oğlu kuyusu mevkiin· 
deki araziyi, bu arazinin mey· 
linden i.t ıfade ederek tatkın 
yapan Mendreı mıntaka zilr· 
raının ekim mevsiminde bir 
it yapamamaaına sebep olmak· 
ta idi. 

Yine Mendre!llin bu vaziyetin· 
den komşu Dalama nakhiyeıi 
k&yleri de müıteki bulunmakta 
idi. 

Bu yıl Mendresin fazla yağ· 
murlardan gösterdiği tatkınhk 
mevıubabs mıntakaların su al· 
bnda kafmHı neticesine varmıf 
bu müna-ıebetle pamuk zeriyatı· 
nın geçikmesine ıebep olmuştu. 

3 Nisan 1939 da bu ha\i ön· 
lemek üzere faaliyde .• reçen 
halkevimiz köyciillik t1ıbest, 
müşteki k8ylülerle elbirliği ede· 
rek Mendresin tatlnn yaptığı 
ve tahminen 350 metrelik bir 
kısma, artık taşkın ve ba,luoa 
imkin bırakmıyan bir sed inşa 
etmis bulunmaktadır. 

Seddin inşası Halkevimize 
maddi bir külfet hhmil etmemi,, 

ıed, köyln yurtdaşların 
el birliği semereJİ olmu~tur. 

bir 

Dalama ve Yenip•zar ile 
buralara bath köylt:r halkı, 
arazilerini ıu baskınından kur,. 
t.A•m1t.Ci-.SJ vesile olan Halkevi 
l\.oycuıuk tuneııne Ye ou •::,~" 

teıvik ve gayret gösteren .K6y· 
cillOk ıubeai baıl<anı B. Şükril 
Vural ile bu koldan B. Musta
fa Hasırcıya müteıekkirdirler. 

Fidanlığa 
Alınacak motörün teklif 

mektubu geldi . 
Şehrimiz nilmune fidanlı&"ına 

alınacağını ve bunun için de 

teşebbnse girişildiğini evvelce 
yazdığ~~ıı su çıkarma motörü-: 
nün müteahhidi tarafından tek
lif mektubu gelmiştir. 

Teldif mektubuna göre, mo
tör bütün teşkilat ve koruma 
cibazlariyle birlikte .2747 liraya 
maledilecektir. 

Mektup bu gün toplanacak olan 
vilayet ciaimi encümenine arze· 
dilecek kabul ve taıvip edildi
ği takdirde müteahbid derhal 

moUSrü monte etmeie gelecek
tir. 

benzeteyim derken pek fazla 
yoruluyor, acıyoruz ona!.. 

Hülisa B. sipiker, beyhude 
vakit geçiriyorsunuz .. Hoş, kar· 
nınız doyduktan ıonra vaktin 
beyhude geçip geçmemesi si.ıi 
alakadar etmez amma, Duçe, 
eğer tellalhkta para etmediği 
niz~ anlarsa aç kalacaksını.ıda 
ona ilzülüyorum. Şu işi batka 
lisanla yaui iyi bildiğidiz bir 
lisanla yaparsanız, mavaffak 
olurınnuz ki artık aç kalmak 

'korkusu ortada~ kalkar. 
Haydi hoıça kal 1 •• 

Çlltlem 

Banşa mı, 
·Y~nşa mı? -----

Enoer Demlrog 
llqtarah 1 lacl ••,t..cla 

Ne tarafından bakılırsa bakılııa, 
bugünktı A•rupa, Artık bulanık 
bir ~u gibidir. Bu suyun C!alga• 
lanmadan durulıııa11na imklıa 
yoktur. 

Meselenin dflşOndftrllcO ve 
kotkutucu tarafı yalnız harbe 
girib çıkmak değil, aııl meıele, 
henüz istikrar peyda etmemit 
olan dünya iktaaadıyabnın yeni 
baştan bir bercilmerc içine dllt• 
mesi olacak ve insanlık dllnyaıı 
yeni baıtan bu yolda felce utra· 
makla, en büynk felikete boyua 
eğmek mecburiyetinde kalacak· 
tır. 

işte bu mecburiyettir ki, İtal
ya ve Almanyayı, tahakkuk 
etme· keyfiyeti imkansızlatall 
şartlar içeriıinde sGrecektir. 

Bu glla fU saate kadar Avrfk
pada sanıldığı gibi hanı 4egil, 
silahlanma pllnlatma ve proi· 
ramlaşma yolunda birbloe te· 
fevvuk etmek iıtlyen emperya• 
list tabiatlı bir yan, ~vardır. 1-
talya, Almanya • ln.filt~re . v• 
Fransa; Bu yarıflD ftmdılik ıtti· 
rak edenlerindendir. Bu vailyete 
göre, mtlstakbel bir harp mallte· 

·melse, bu harp; garbi Avrupa• 
da mllteklsif bir ıekil ıı'stere• 
cek menfaat bırıı, lıtill ılya• 
ıeti: daha çok orada ıirift blr 
hal alacaktır •• 

........ ifil, ..... . 
Evlendirmeyi 
kolaylaşhran · 
tedbirler 

Dahiliye Vekaletinin 
mühim bir tamimi 

Dahiliye Veklleti düpnlerde 
yapılacak fuz6li masrafların 3-
nüne geçilmesi ve tiu ıuretle 
evlenme çağına girmit bulunan 
gençlerimizin fuzült masraflar 
yaparak borçlanmadan evlenme-
lerini temin için villyetlere çok 
milbim bir tamim yapmıştır. Bu 
tamimi aynen yazıyoruz : 

., Düğünlerde, israfın meni 
hakkındaki kanunun hilsnO tat
bik ve takip edilmem~ıinden 
gerek febir ve kasabalarda ve 
gerek köylerde e' lt'nme ç>ğına 
giren gençlerin, aakim bir itiyat 
eseri olarak v~rilmesi icap edea 
hediyelerle, dllğilnlerde yapdan 
fuzuli masraflara karıılık olmak 
üzere şuradan buradan borç pa• 
ra tedarik etmek zaruretine 
düştükleri ve bunu yapmıyaala· 
no da paraıızlık yilzQnden akit
lerini icra ettiremedikleri gibi, 
bir çok gençlerin de bu sebep
lerden evlenmekten kaçmdıklan 
anlaşılmaktadır. 

Daha ilk tee11Usilnde fena 
ıar tlar altında kurulan aile yu· 
vaları, ağır borçları ödemek 
için mütemadiyen çırpınmakta 
ve nihayet bu hali; ailenin hu
zur ve ıaadetini kaçırmakta ve 
bu yilzden bir çok ayrılmalara 
sebep olmaktadır. 

Devletin nüfus ıiyaıeti .&ze
rinde menfi akisler yapan bu 
vaziyetlerin ön8ne geçilmeti için 
timdiye kadar umumi meclisler .. 
ce hazırlanmış ve zaman zamaa 
tatbikatına geçilmiı olan tali• 
matnameler hilkümlerinin ta• 
maı:aen ve baHaıiyetle tatbiki 
ile kanun bUkümlerinin yerlae 
getirilmeal ehemmiyetle teblil 
'>lupur.,, 
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BISMARK 
VE 

Alman imparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Vgcliffe Headlam 

Tt1rct1mt1 eden: M. Nedim Müren 
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Son mfioakaıalar da gene bir 
çok barikullde a6z1er IÖ) ledi n 

diyor, diğer bir mektdbunda da 
" Otto Biımark beni vecd için 
de b1rakıyor ,, diye yazıyordu. 

Aııl mlihimmi fU idi ki k1ral bu 
ı6zleri kendi düşllncelerine ta
memen uygun buluyordu. 

Bianar kın nutukları muan:ı:\a 
n nzerinde de mnessir olmakta 
idi. 

Meclis kapanır kapanmaz Biı· 
marck Pomerniaya avdet etti. 
Arbk ona, Terilerin (:ıd yQkıel· 
melde olan ıert ve eğilmez n
mldl nazariyle bakılıyordu. on
jilall aj'uıtos içinde yapıldı ve 
ıelinia genç kuzeni Panı K!est, 
kedehiai damadın terefine kal
dırırken arkadatının fabsındı, 
aekiı yOz ıenedenberi ilk olarak 
adaıının memleketi için yaptığı 
her ıeyi yapalil~cek kabiliyette 
olan yeni bir Otonun yetiımif 
oldutunu a&yledi. 

Yan taka olarak ve dikkat
ıızca ıarfedilmif olan sizler 
otuz ıene ıonra, Kleiıt ayalet 
Bit relıl ikea Biımarckın kız 
kardeıinln dDtBnOnde gene da
mad ıerefine kadeh kaldırıhr· 
ken hatırlatıldı. Bu ileri görn,, 
tahminin fevkinde tahakkuk 
etmifH de bu muvaffakiyet bir 
çok ıea~lik caiının dostlukları 
bahaııaa elde edilmiş, ve mlls
takbel 1enelerin 9erefli mevki
leri bu l'enç Y' ılaran aaadet ve 
aamimiyetini aıla temin edeme· 
•lıti. 

Doıtlannın ıaadet temennile 
rini aldıktan ıonra Bismark ve 
genç karsıı bal ayı ıeyehatına 
çıkblar. Ve Avmturya yoluvla 
ltalyaya gittiler. Venedikte. 
Bismırk Pruıya kıralı~la ~arıı· 
laıtı ve kıralı Milli mecliıte te· 
mıyllz eden bu gençle miltead
dit konuımalar yapb. iki hayat 
arkadatı kıt iptidasında sakin 
bir kay hayatı kurmak maksa
diyle Şönbavzına döndüler. Fa
kat tali buna imkin vermedi. 
Uzun zamandanberi hazırlan
makta olan fırtına Avrupa üze
rinde patladı. Bu fırbna Bismar-

kı da ıllrlikledi ve bu tarih· 
ten itibaren hayatını tamamen 
millet itlerine verdi o kadar ki 
eski aile ocağında karı~n ile ge· 
çirebildiğl aylar tek tek sayıla
bilecek kadar mahduttur. Artık 
çocukluk günlerinin ıilkfınetine 
tekrar kavaıabilmeıi için tam 
kırk sene geçecektir. 

Şubat ıonlarmda Pariıtc pat
lak veren ibtilil silratle Alman· 
yaya da yayıldı. ihtilal sahası 
eıasen bazırlanmııtı. Evveli ce
nubi Almanyadaki karı,ıklıklar, 
sonra da Dreaden ve Münibteki 
na11rlann ııkah duyuldu. Bir 
kaç gtın ıonra bizzat Viyanada 
bir ibtilll bat g6sterdiğ) söy
lendi. Avuıturyadaki ihtilal Ber· 
lin için de bir iıaret demek t_i. 
Nitekim 18 martta orada da 
bat g6ıterdi. Kral hir kanunu 

l4?M•1aafu.alr.At- pMtl 1~ . rtleıı llJ m. 

esasi kabulünü taahhUt etti. 
Sokaklarda. askeri kuvvetlerle 
halk araımda korkunç çarpış· 
malar oluyordu. Kral ayak ta
kımma teıılim olmu,, ve kıtala
rın şehri tahliyelerini emretmiş .. 
ti. Kendicıi de sivil bir milli mu· 
hafızın himaye ettiği şatosunda 
esir dfüm <> k lizerf'ydi. 

Mütemadiyen halktan baka· 
ret glSrüyordu. Alman millt>ti
nio bu hldiıelerden duyduğu 

heyecan ve vahşi Zf'vki tasvir 
etmek mllmkfin değildir. Artık 
matbuat serbe~tti ; hür, büytik 
ve kuvetli olacaklard1. Bütün 
otopitelerin mukavemt-ti kırılmış· 
tı. K~nrfileriyle, idealleri olan 
mllttebit ve hür Almanya ara· 
sına b;ç Mr engel kalmıyordu. 
Bir ihtillllle siyasi bir birlik 
haline gelmişler, ve bu noktada 
lngiliz v~ Fransızlara müsavi 
olduklarını g6stermişlerdi. Hü
rlyetleri vardı, ve yakında bir 
kanun esasiye de malik olacak· 
)ardı. Bismark böyle diişllnmü· 
yordu : orta da, btırmet ettiği 

bir monartinin ve batalarsna 
rağmen sevdiği ye ••ydığı bir 
kıralın tahkir ve terzibinden 
başka bir 'ey yoktu. Bu J ena 
mağldhivntinden daha fena idi. 
Muharebe sahasındaki bir mağ
lübiyetin intikamını almak müm 
l.GndG. Dııc.ıtda tse auşmaoı11r 

memleketinin adamlan idi. Kı
rah Avrupanın maskaraSI ya• 
panlar Pru5yahlardı. 

Henfiz bir kaç ay önce Prus
ya devl~tinin en nezih anane· 
lerinden biri olan kıral ile halk 
arasındaki itimadın kaybedilme
ıi lizım geldiğini iddia etmişti. 
Bu kadar kan döküldükten son· 
ra bu itimadın yeniden tesisi 
miimkün olabilir miydi? Memle· 
ketinin şeref"izH~i ayni zaman
da kendisinin de şerefsizliği 
demek olduğu için, kendisinin 
suratına bir tokat vurulmuf gi
bi hissediyordu. O kadar ki 
hiddet ve kini onu hasta etti 
O yalnız iki şey düşünüyo rdu: 

Evveli kırala cesaret ve inaiicı
nı iade etmek, saniyen bu son 
hareketi yapanlardan intikam. 
Bunu ibtilil ile yapmıyacaktı. 
H emen oturarak kırata, sada· 
kat ve sevgisini ifade edt-n 

ateşli sözlerle dolu bir mektup 
yazdı. Kıral, güvenebileceği 
adamların hala mevcut olduğu
nu bilm E- liydi. 

Rivayete göre, kral, bu müt
hit sene içinde bu mektubu açık 
olarak aylarca yaZl ma5aaının 
üstunde ve yaomda bulundur• 
muştur. Biımarck bu mektubu 
yazdıktan sonra icap ettiği tak-
dirde. kralı kıl çla müdafaa et
mek içia Berline koşt u. Buna 
ihtiyaç katmamıştı fakat vaziyet 
onun korktuğundan daha fena 
idi. Kral emniyette idi, faka t 
bu ibtilile teslim olduğn içindi. 
Bu vaziyet karşısauda görüşiluü 
.. Prusya A lmanya içinde erime· 
ğe mahkümdur,, söziyle ilan 
ett i. 

-- Sonu wı,. -

lngilterenin garantisi ..... 1 _R_A_o_vo ____ J 
Garantinin ameli neticesi nedir? ~ ........... ,.._ __________ _,,, __ _ 

Avrupada vukua gelen hidi
seler karıı11Dda harekete 

geçmek veya geçmemek, bek
lemek veya beklememek, izahat 
istemek veya su!!mak, ıilAhlan
mak veya ıilibsıılanmamak. 
mümkOndür, fakat bot ı6zlerle 
vakit geçirmemelidir. Halbuki 
ıu son zamanlarda '' garanti .. 
sözü ıuiistimale uğramaktadır. 

Herkes gibi ben de fngiltere
nin Polonya'ya garanti verdiği• 
ni bi iyorum. Bu da ne demek? 
İngiltere Polonyanın iıtik\Alini 
veya daha sarih olarak Polon
yanın " bayati menfaatini .. mü· 
dafaa edecek deme1ctir. Yani 
İngiltere harekete geçip geçme· 
mekte serbest kalmaktadır. Bun
dan başka müdahalenin nasıl, 
hangi askeri vasıtalarla teeyyüt 
edeceğini tetkik etmek faydas1z 
olmasa gere1'tir. 

Yunanistan hususunda ayni 
muhakeme yürütülebilir. lngilte· 
nio menfaati Yunanistanın müı 
takil kalmalarını amirdir dene
bilir. Korfon;n veya Girit ada· 
sımn mihver devletlerinden biri· 
nin eline geçmesi Mı.,,,, hikim 
olan İoiiltede için bir felaket 
olur. 

Bu nokta Uzerinde herkes 
mutabıktır. 

Fakat bir adanın müdafaaıı 
hususunda zırhhlarsn rolü bllyllk 
te olsa, oldukça genit kara hu· 
dutları olan bir memlekete kar· 
91 bunlar büyük bir şev yapa• 
mazlar. 

1915/18 de lngiUz ve franııı 
donanmaları Türkiyeye kartı ne 
yapabildiler? Asker çıkarma i•i· 
ııi kolaylaıbrdılar. Hepıi bun· 
dan ibaret , Hiç olmazaa 
o zaman tide asker vardı. 
İngiltere o zaman Dominyon· 
larından g6nüllüler topluyor ve 
kendi ada~ında da herkesi ıilih 
altına çağır1yordu. Fransaya ge
lince, o biitiln halkiyle ayak· 
taydı. 

Fakat İngiltere Polonya ıçıo 
ne yapabilir ? Hiç... icabında 
Yunanistan için ne yapabilecek· 
tir? Pek az ,ey. 

Kendimizi Yunan bükümetioin 
yerinde farzedelim. Muhakemeyi 
kolaylaştırmak için Arnavutluk· 
tan h areket eden İtalyanların 
Yuoanistana taarruz ettiklerini 
farzedelim. • Tamamiylc m;\halli 
bakımdan • Hadiselerin ne su
retle cereyan edeceğini anlamı· 

ya çalışalım. 

I• talya bugün Adriyatike bi· 
kimdir, yani iki tarafına yer-

leştirilecek bataryalarla, mayın 
tarlalariyle, denizaltı, torpido 
ve tayyare filolara ile Otraot 
kanalını o suretle kapıyabilir 'ki 
İngiliz zırhhları kanalı zorlamak 
tcşebbüsüoe cesaret edemezler. 

Bu barajın emniyeti altında 
İtalya istediği kadar kuvveti 
Arnavutluğa geçirebilir ve Ar· 
ua vutluk hududundan Selin iğe 
100 kilometrelik meHfe vardır. 
Yunanlılar imdada çağıracak

lardır. Fransızlar yardım ede
bilecekler midir? Edemediklerini 
farzdelim. Bu t akdirde İngiliz. 
le; ne ' yapabilirler? Denizde 
İhılyanlarla barbclmek mi 1'a· 
bul ediyorum fak t Y1J.D1'Di taıı 

Piger Dominik 
için ne yapabilir:ler? Evet ada• 
lars kurtarabilirltr. Korente ba• 
hriyeliler çıkararak belki Mora 
yarımadasını da kurtarabilirler. 
Hatta dalıa ileri giderek bir 
Pire ve Selinik CSn6ode mOda· 
fa a edebildiklerini de kabul ede· 
lim. Fakat bu müdafaa ancak 
bütlln filolan kaçıran aju top· 
larm ltalyadan getirilmeıine ka· 
dar silrecektir. 

Sonra? Sonra Yunaniıtan İf· 
gal edilmit olacaktır. Çünk6 
donanmalarla denizlere hlkim 
olunur ama, karaya ancak or• 
dular bnkmeder. 

f ngllttre on d6rdüncll LOi 
ıaltanatının sonlannda, Yedi 
Sene harbi e~nasında ve Napol· 
yon zamanında bizi baıkaları• 
nın ordularını karfımıza çıka• 
rarak matltıp etmi,tir. Napol• 
yon zamanında İngiltere Ho
landa da. İtalya da, Porketeklı• 
de, Belçika da, Napolide, Kor· 
ıikada, bize fenalık yapabile
ceği her tarafta harekete l'eç
miştir. Ve sonunda mavaffak 
olmuştur. ÇtınkO Ru11ya, Pruı· 
ya, Avusturya ve daha az kuv• 
vdli başka devletler araya iİr• 
mitlerdir. Fakat evveli bu ga .. 
lebeyi ancak yirmi dört senede 
temin edebllmittir. Sonra da 
bilmem bu mukayese yerinde 
olur mu ? Buglln. umumi bir 
harp halinde, logiltereye ar• 
bk kendini emniy,,tte hiBBet
meıine imkiıı vermiyecek olan 
l.ewa • ı,, • .., ..... ı .... : : ... 1 •••• -- .... 1• 

tır. Sonra son denizelb 
nio dersleri mllthiştir . 

denizaltları deniılere 
salm11lardır. 

harbi
Alman 
dehıet 

Üçüncü olarak d11, Akde· 
niz ıibl dar bir deniz· 

de, ıırhlılar bel1'i de İ•e yara· 
mıyacaktık. Bu itibarla tayya
relerine kuvvetli fırkalar teı·fik 
edecek olan karaya aıker çı· 
karmak ve OatDnltık imkiınnı 
temin edecektir. Halbuki lo
giltere bu fırkalardan mab· 
rumdur. 

Yunanlılar bütün bunları bi
lirlt-r. İngiltere de bilir. Tempa 
gtçen gün .. tehlikeli bir ıekil
de ., yatamak zaruretini kabul 
etmemiz icap ettiğini ı6yl6yor· 
du. Bu, hava kuvvetlerimizi iki, 
üç misline çıkarmamız, lngilere
nin askerlik mükellefiyetini teıiı 
etmesi lüzumunu s6ylemise mu
adildir. 

Franıada bugOn orduya ait 
olmıyan her feyi ıeri bıra1'a
cak ve İf müddetini uzatacak 
hakiki bir sefuberlik. lngilte
rede askerlik mükellefiyeti an· 
cak bu şartladır ki Yunanistan 
ve Holanda gibi milletler ıer
but kalabilirler. 

Aksi halde adilete, muahe
delere, paktlara. anlatmalara, 
vesikalara merbut milletler keıı 
dilerine fcliketli ıabablar baA 
:zırladıklaranı batırlamabclır. 

Polislerin harcirahları 
Bir yerden diğer bir yere 

nakil ve tahvil olunan poliı 
barcirablarının villyet hududu· 
duua kadar dejil, tayin olunan 
yere kadar vuilmeai ka.rarlaıtı· 
ralmı9tır . 

CUMA - 21/41939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Proirtlm. 
12.35 Türk mQziği • Pt. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı -.. e meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karııık pro• 

ıram - Pl. ) 
13. ~O Konuıma (fnkıllp tari· 

bi dersleri · Halkevinden naklen) 
18.30 Program. 
18,35 Müzik ( Operet müzi· 

ği - Pi. ) 
19,00 Konuşma. 
19.15 Tiirk müziği (Faııl be .. 

yeti. )Tahsin Karakut ve arka• 
daıları Hakkı Derman, Epef 
K"dri, Huan Gür, Hamel To
kay Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat). 

20.15 Türk müıiği. Çalanlar: 
Zühtü Bardakoilu, Cevdet Çai• 
la, Kemal Niyazi Seyhan. Oku• 
yanlar ; Haluk Recai, Melek 

To\ı gö_. l - Şemıttin Ziya • 
Hicaz şarkı - Kim görae ıeni. 
2 - Rıfat beyin - Hicaz ıarkı• 
Sislendi hava. 3 - Rahmi be• 

yin - Hicaz ıarkı - Akıam er• 
di yine aular. 4 - ZübtO Bar• 
dakoilu • Santur takıimi, S -
Dedenin· Şataraban ıarkı • Ga. 
zümden giSynümden. 6 - De• 

denin • Şataraban ıarkı • Ge· 
cemiz. 7 - Oskildarlı Ziya be-
vin - Ta";""f\a~l1\r ••• ı.., - Ni"' .. 
nigiba kul oldum. 

20.45 Ttırk mllıiği (Saz eser· 
leri). Çalanlar: Fahire Feraan, 
Refik F eraan. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Eıbam. bhvilit, kam• 

biyo - nukut borsası (Fiyat). 

21.45 Nqell plak • R. 

21.30 Mlizik ( Riyaseti cum• 
bur Filarmonik orkestraıı) Şel: 
Praetoriua. 1 - R. Heuberger· 
Opera balosu: Opernball opere· 
tinden uvertür. 2 - J. Stua· 
u11 - Viyana ormanında mu-ıl· 
ler. 3 - F. Lebar • Albn ve 
giimllş. 4 - J. Strau11 - Gece 
kuşu optrctinden uvertür. 5 -
Strau11 - Güzel mavi tuna. 

22.30 Müzik ( Opera ayarla· 
rı - Pi. ) 

23.00 Müzik (Cazband • Pi.) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

ve yarnıl<i provam. 
- ..... 
Bir 

Trans atlantik 
yandı 

Haver 29 (A.A.) - 34569 
tol'lluk Fransız Pariı vapuru 
dün gece Haver limanında bft· 
ytık Lir yangın neticesinde .bat· 
mışbr. 

Vapur, Nevyork aerıiıine gi· 
den bir çok tahaiyetle 25 mil
yon frank deierinde kıymetli 
eseıler ve tayyareleri hamil ola 
rak bu ınn hareket edecekti. 
Eserler Ye tayyareler kwtarılA 
nufhr~ Tahkikat yapılıyor. 



TOi ı • "' 

Bakım Evi Muayene Saatlan 
Muayene ıGni 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çal'famba 

" 

Pertembe 

,, 

Cuma 

Saat 

2-3 

3-4 
4-5 

2-3 
3-4 

4-S 

S-6 

4-5 

Doktor arkadatımızın adı 

Doktor Fabrettin Sügllr 
(Çocuk haıtalıklan mGtahuaııı) 

Operat8r Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Ctlt haıtahklan mutahuaıu) 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&ıaçan 

(Gaı hutahklan mutah•lll••) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları muta1ıuaıaı) 

Doktor Şe't'ket Kırbq 1 
<intani hastalıklar mutahuaaaı) 

Doktor Mllnif Erman ı 
(Kadın haıtahklan mutahaM111) 

Cumarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Y a"Zgan .. 
" 3 - 4 Doktor Halil Gihaydın .. 

............... ' .. 9 •• .-

l'~a .. A~6*ta~dla••ı .. ıiııaılı6666dlıA~ 
1 Süleyman Gezer-Osman Sezginer S 

J Gazete Kitap Evi • 

i Garillen lll:ıum nzerine 1 /2/939 tarihinden itibaren Aydın 
Palas oteli albna nakledilmiştir. 

lstanbul - Ankara • lzmirde mllnteıir btıtnn kitap, mecmua 
: ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
• kitap, mecmua ve gazete nllsbalan en çok bir hafta için· a. 
• de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği nzerine ahr. Çe-1 
4111 ıitli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 
41 1215 ............ ;.,,. ............ ~ 
lF·:·:·:·~~·*'~~~~··· ... ~-ta~ .......... • .. •1ı 

! Doktor Şevket Kırbaş 
• • Memleket hastanesi bakteriyoloğ ·ve 
• entani hastalıklar mütehassısı • • 
f Muayen~haneıini Cumhuriyet maballeıinde avukat 
• B. ihsanın evine nakletmitlir. 
: baıtalannı her gtln ıaat yediden ıekize lu~dar ve 
r·ı ağleden ıonr saat tiçten altıya kadar kabul eder. idrar. 

l
•ı kan, balgam, madd~i gaita ve her tnrlll tabliJih icra 
t eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
• torakıi ile hastaları tedavi eder. (971) 
L,.9!••"~ 
U!ii.:9'.•,..~~~·························· .. .;-'·•······...::. 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden: 

1 - Bir kamyonet şasesi n
zerine cenaze nakline mahsus 
karoıer yapılmaaı 15 glln müd
detle açık eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - Yapılacak karoserin re
ıim, plin ve fenni ıartnameai 
belediye fen i~leri mildtlrlilğün· 
dedir. 

3 - Bu işin muhammen kıy• 
meli 600 lira olup mu· 
vakkat teminatı 45 liradır. 

4 - İhalesi 4 Mayıs 1939 
Perıenbe günü saat 15 de be· 
lediye daimi encümeninde yapı
lacaktır. Taliplerin müracaatları 
ilin olunur. 16 21 26 · 1212 

latiyu uhlbl ve Umumt N-.riyat 
MUdUril ı Etena Mendre. 

Buıldıtı 7er 
~ fi p auırııevı 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tümen kıtaıbnı ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına
caktır. 

2 - Aydın bala-esinde bineğe 
elveriıli hayvanı olan ve ıatma· 
ia istekli bulunanlann Nisan 939 
ıonuna kadar yalnız Cuma •e 
Cumartesi günleri saat 9 • 12 
araııoda Alay Satın alma ko
misyonuna müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

r-··- Abone teraiti ........ 1 

f Yılhtı her yer için 6 lira. J 
i AJtı ıylıkı 3 liradır. ı 
j idare yeri: Aydında C. H, J 
i P. Bıwme.i. İ 
1 gueteye ait yUJw içiD i 
f yuı itleri mOdilrlDt6ne1 llb. i 
f lar için idare mildfirUltOrıe ; 
: 'Dirac:aat edilmelidir, i 
....... m._....,...... ...... ~ • .,........,~.,, , ...... ,.......,.: 

,. 
ATDIN IA'Yl ı S 

2 .. uı c : ı : u,;1 ıı :ı::;'.;s; z.s 11 " il ; •:-

• 
:~ 
il 
~~ 
(•~ 
:ı~ ••• • Her çeşit tuhafiye mallan ve en iyi ıtnyat çefltleri lıer marka 
• Gramofon ve en son ~ıkan plAklar, iğneleri bil6mum alltı muıi· 
+ kiye, hurdavat, pipo ve ııhbl ıiıara ağızlıkları yassı yu•arlak 
• fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik limbaları envai 
: çeıit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
• tecim evimizde ıatdmaktadır. 

------ -------
Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 

sayanı tavsivedir. Batarva ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiştir. 

-- 12 ay veresiye satış 

• • • • 
' • • • 
' • • 
tı 

: MEHMET GÜRER , ' 
l.z~::=:.~.~:~~-~~~·-·-=-+<·~~j: -=- -------·---- i:Pt iilllli'iid~ .-; ~~ 

C. H. P. 

BASIMEVI 

Belediyelerimiz icin Son f or-, 
mül üzerine 939 yılı bütceleri 

' 
hazırladığını sayın müşterile

rine arzeyler. 

.. 

1 
1 


