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Mihver Devletleri 
VE 

Balkanlar 
-t--

Orta Avrupa ~vaziyeti, artık 
mihver fdevletlerinin, her halde 
bu devletlerden Almanyanın 
hedeflerine uygun şekilde bal• 
lediJmiftir. .. f talya da mihver 
devletleri arasındaki anlatma 
ile kendine terkedilen Arnavut• 
luiu itgal etti. İki u abpap ça • 
VUf ,, tan her biri, bundan son• 
ra kendi sabasına doğru yeni 
bir adım atarken, demokrat 
devletltr müdahale etmiılerdir. 
Anlaıılıyor ki Almanyanın mak
sadı Romanyaya doğru yürü
mek, balyanın hedefi de Yuna
nistanı iıtili altına almaktı. Bu 
iki devlete verilen lngiliz ve 
Fransız garantileri pifmiş afa 
su kattı. Bu çifte garantinin Ber 
lin ve SomA da uyandıracağı 
akiı biltiln dilnya tarafından 
merak ve alaka ile beklenmek· 
te idi. Gerek Almanya Ye ge· 
rek ltalya, garantinin •erilme
sine mini olmıya cahşhlar. İtal
ya Yunanistanı tehdide kadar 
ileri gitmi,ti. Fakat lngiliz ve 
Fransız garantisinin verilmesine 
mlni olamayınca mihver dev· 
letleri bunun neticeıine katlan· 
md ait- m1>rJ..nriv•H11tl• lr•lrnı•l••-
ır. 

Londradan verilen habere gö· 
re, İngiltere hükumetinin geçeıa 
perşenbe günü Romanyaya ga· 
ranti vermesi, hayretle kartıla· 
mııtır. Gerçi lngiltere hilkümeti 
Romanyaya garanti vermeği 
prenıip itibarile kararla,tırmış· 
tı. Fakat bu garantiyi Roman· 
ya ve Polonya hariciye vekille· 
ri arasında dün yapılan m6ll· 
kattan ıonra vermeii dftşllnmek 
te idi. İngiliz gazeteleri, losPl· 
terenin Romanyaya garanti ver· 
mek için, Polonya ile Romanya 
aruında bir anlaşma yapılması· 
nı ıart koyduiunu yazmakta 
dırlar. Bu anlaşmadan evel ln
gilterenin Romanyaya y-aranti 
vermekte istical göstermesinin 
sebepleri olsa gerektir. 

Bu sebeplerden biri, şüphesiz 
Romanya hariciye vekilinin Ber 
line yapacağı ıeyahatbr. İngil
tere, Gafenkonun Berlini ziya· 
retinden evet, böyle bir garan~ 
ti vermeği l'lzumlu görmiiıtür. 
Filhakika evelki gün Bükreşten 
hareket eden Gafenko, Varşo• 
vadan geçerken Polonya bari · 
ciye vekili Bek ile de görliştük 
ten sonra Berline vasıl olmuş• 
tur. Ve bugtln Hitler ile bir 
mUIAkat yapacaktır. 

Berline davet ve Hitler ile 
mUlikat t., Şu~ingiu ve Haha· 
nın akibctinden sonra bu cid· 
den korkunç bir mi.na ifade 
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Ceza ı B. Gafengo Berlin- 1 

1 den ayrlldı 
l~aarif 

Kanununda yapı
lan tadilat 

Hükumet projeyi dün 
kamulaya verdi 

Hükumet, Türk ceza kanu
nunun bazı maddelerinin değiş· 
tirilmeıi hakkındaki kanun pro· 

jesini dün kamutaya vermiştir. 
Proje ile Türk ceza kanununun 

159, 160, 403, 404 ve 526 IDCI 

maddelerinin değiıtirilmeıi tek
lif olunmaktadır. Projenin ihti-

va ettiii eıaalara g6re türklütl 
tahkir, ve B M. Meclisi ve cum· 
huriyet hük6merinin mlnevi 

ıahsiyetini alenen tezyif ve 
tahkir edenler balck1nda tatbik 
olunacak cazayı g6steren mad· 

deye icra mile11eseleri tibiri de 
ili•e edilmektedir. Esrar ve ko· 
kain gibi maddeleri binsiz mem· 

lekete sokanlarla izinsiz satan
lar hakkındaki madde projede 
geniıletilmi' ve yeni hOkOmler 
ili ve edilmiftir. Bu suçları işle· 
mek maksadiyle bir tcşekknl 

vUcuda getirenlerle, bu teşek· 
külü idare edenlere bir sene· 
den dör seneye kadar hapis, 

intinp cdenl~re altı aydan iki 
seneye kadar hapiı, teıekklllll 
vlicuda getiren veya idare e· 
denlerle bu tetekkille intisap 

edenler aynı zamanda eırar •e 
kokain gibi maddeleri dııardan 
ilzli getirerek satacak olanlar 
d&rt ıeneden yedi seneye ka 
dar hapsa mabkim edilecek· 

lerdir. 
Ba cilriimleri mektep talebesi 

ile ordu ye donanma menıup

larına ve devletin inzibat ve 
asayiıiyle mükellef olanlara, 
mevkuf ve mahk6m1ara satan· 
lar ,tedarik edenler ve kullan· 
mağa teıvik edenlerin cezaları 
üçte birden yarıya kadar arttı· 
rılacaktır. 

Mülhak ve hususi bütçeli 
dairelere verilecek 

teminat 
Mülhak ve hususi bütçeli da

irelerle belediyelerin yapacakla· 
rı alım ve satım işlerine iştirak 
edenler tarafından yatırılması 
lazım gelen teminatların mal 
sandıkları yerine bu idarelerin 
veznelerine yatırılması dahiliye 
vekaletince kararlaıtırılmıt ve 
bu karar alikalı dairelere bil· 
dirilmittir. 

-

...... -
Romen hariciye nazırının Almanya

daki temasları memnuniyet bahş 

İnzibat komisyonu 
toplandı 

Şehrimiz ilk okul öğretmen· 
leri evvelki gün öğleden ıonra 
7 eylül ilk okulunda toplanarak 
2 yıllık müddeti ıona erea vi • 
layet maarif inzibat azalığı ıe· 

çimini yenilemişlerdir. 

Londra 21 - Romanya hariciye 
na:ı:ın Gafenko dün akşam Ber
linden ayrılmıtbr. Gafenko pa· 
zar gDnll Londraya varacak ve 
pazarteıi gOnQ hariciye caıırı 

lord Halifaksla görüşmelerine 
ba,layacaktır. 

Gafenko çarıamba günü Pa
riıe gidecektir. 

Havas ajansının iyi bir men
badao aldığı malumata g8re: 
Romen hariciye nazırı, Roman· 
yanın Fransız lngiliz garantisi· 

Fransız kabinesi -----
EHza sarayında mühim 

bir toplantı yaptı 

-·-
Pari!, 21 - Bugün Eliza ••· 

rayında mühim bir nazırlar mec

lisi toplantısı yapılacak ve alı· 

nacak kararlar Cumhur reisinin 

im zaıına arzedilecektir. 
sufu'~yo~-a .. -.Nıf.a~ J..,.. •"--

termektedir. 
Bununla beraber alınacak ka-

rarlar vaziyetin icap ettirdiği 
teılihatm masraflarını karttla· 

mak fırsatını "Yerecektir· 
yeni kararnameler cumartesi 

güokft resmi gazetede ;ntifar 

edecektir. a. a. 

-·~· ~ 

• 

Hitlerin 50 inci yıl 
dünümü kutlulandı 

Berlin 21 - Hitlerin 50 inci 

yıl dönümü parlak bir suretle 

kutlulanmıştır. 23 memleketi 

temsil eden heyetler gelmiıler 
ve geçit resminde hazır bulun· 

muşlardır. 
Danıig belediye reisi Hit1ere 

Danzigin fahri hemşcrisi olarak 

kabul ediğini bildirmiştir. 
-·~·-

İmar planı geldi 
Şehircilik mütahanııı B. Hil· 

mi Baykal taı afından hazırlan

mış olan ıehriıni:z imar planla

rının vilayete geldiği haber alan-

mıştır. _ ..... 

ne rağmen Fransız, İngiliz ve 
Sovyet paktına kartı ksti ar
zusunu, Alman ricali ile olan 
görilımelerinde tebarilz ettir· 
miştir. Alman matbuatı Gafen
konu!l ~arütmtlerindeo çok mem 
nundurlar. 

Alman ricali, Almanyaya kar· 
fi haamane bir vaziyet alacak 
ve o kombinezona girecek olur• 
ıa Almanyanıu battı hareketi· 
nin ne olacağı hakkında biç 
bir tereddüt bırakmamışlardır. 

ALMANLAR 
919-920 

Doğumluları askere 
çağırıyorlar 

Berlia 21 - Almanyada 1919· 
1920 sınıfları 24 Nisandan 10 
Hazirana kadar askerlik şube
lerinin muayene' komisyonlarına 
_I_ --.&. --....J•I -! - L'!-

Ha va 
Hücumlarında 

Gizli reyle yapılan komisyon 
aıalıj'ı seçimi ıonunda; merkez 

. cumhuriyet okulu baş öiretme
ni B. Mümtaz Mıhçı inzibat ko• 
misyonu azalıiını kazaumıtlır· 
dır. 

Mümtaz Mıbçıyı tebrik eder, 
Ozerine verilen vazifede kendi
sine baıarılar dileriz. 

1 
Bir boğulma facıası 
\ ıs yaşındaki Osman yüz-
1 mek için girdiği çukur-
! dan bir daha çıkamadı 

Karapınara bailı Sınırteke 
köyOnc yakın bulunan bir yerde 
bura köylüleri, yıllardır kerpiç 
keamek için büyük bir çukur 
açmıtlardır. 

Bütün köyün kerpiç ihtiyacı· 
na tekabill edecek toprak için . . . 

Sıhhat dairesi ile ııtma mü· 

Hayvan ve hayvan 
maddelerinin muhafazası 

1 

cadelesioin emir ve tenbiblerine 
rapen köylülerin kapatmakta 
ihmal göıterdikleri bu büyük ve 
derin çukur yağan ıon yağ• 
murlar yiizündcn bir göl haline 

1 
1 
1 
ı 

gelmiştir. 
Evelki gün köy dışındaki göl 

civarında dolaşan 15 yaılarıoda 
köy çocuğu Osman, yllzmek ar

zusilc gird\ii sudan çıkmak imM 
kinı bulamam•f, yağlı toprak 

çocuğun tutuna bilmesine imkan 
vermemittir. 

1 

l Hayli zaman sonra facıa an· 
laşılmış gölde yapılan bir saat

i lık araştırma neticesinde Os-
1 man ölü olarak çıkarılmıştır. 

icra Vekilleri Heyeti, hava. 
hücumlarına kartı hayvanların 
ve hayvanlardan husule gelen 
yiyecek maddelerinin korunması 
hakkında hazırlanan nizamna· 

meyi kabul etmiştir. Nizamna
mede açıkta ve otlaklarda, te· 
bir ve kasabalar içinde ahırlar
da bulunan ve tehir ve kasa
balarda veya kırlarda hizmet 
halinde bulunan hayvanların 
zehirli gazlardan korunması fC• 
killeri, et, ıüt, yumurta, konser
ve diğer yiyecek maddele-

ı rinin mubafazaıı hakkında eıaı
l Verilen haber üzerine zabıta 

hadiseye vaziyed etmiştir. Tab
i kikata devam edilmektedir. 

lı hükümler vardır, 

Seyhan muhteliti 
Muhtelitimizle bugün 

karşılaşacak 
Nazillide 

Seyhan bölgesi muhttlit fut· 
bol takımı ile atlet ve bisiklet· 

gemiz muhteliti ile ilk temasla· 
rını bugün saat 16 da Nazillide 
yapacaklard!r. 

....,,. .. • A.t:..ıe.> • tA~ ._ + + + ~· h • ..._ .. 

çllerden mürekkep bir sporc.u 
kafilesi Perşenbe gecesi Anka-

ctmeie baılam•ştır. Ve Gafen· 
ko İngiliz garantisinden evel 
Berline gitmit olsaydı, belki de 
ikibetinden endişe edilirdi. Fa· 
kat İngiliz garantisi cebinde o• 
lan Gafenko Alman bUkumetile 

AYDINLI: • 
Çocuklarına bayram yaşatan 

milletler, medeni hayatta ön " 
saftadırlar. 23 Nisan günü : 
Türk çocuklarının milli bay~ ~ 
ramtdı. Onların bu gUnlerine ~ 
aaygı göıtermeii anutma.. • 

Dahiliye teftiş 
heyeti reisliği 

Dahiliye ve1'ileti teftiş heye· 
ti rei11tiğine Kırıehir valisi B. 
Mitat Soyalamın tayini haber 

ra trenile Nazilliye gelmişlerdir. 
Sporcular istasyonda mahalli 
spor idarecileri tarafından kar
şllanm1ş va misafir edilmişler-
dir. 

Diln istiralıat eclen ve Nasilli 
yi gezt"n Seyhan sporcuları b~l-

Geleu kafile bölgemizde spo
ruD tecsıös ve taammümünde 

çok hizmetleri dokunmuş ve 

muhitimizde iyi tanınan 'Ye ıe· 

vi\en B. Cevdetin baıkaolığın
dadır. 

Misafir gençlere ve başkan
larına boş geldiniz deriz. 

Devaııu " Bnrl ıahU.de 

A.Ş. ESMER ..... 4"VVV-.- •• ,...... • " • ' ,.,,,,,...,...,., • .,...,...,,. 
•erilmc ktedit; 
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ş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizamnamesi 

Dördilncü nüshuı iş veren nez· 
dinde kalır. Beşinci nüshası 
icap ederse bir kaç suretide iş 
yerinde bütün işçilerin kolaylık· 

la görebilecekleri bir veya bir 
kaç yere asılır. 

Madde: 14 
Toplanan rey puslaları seçim 

heyeti tar;ıf,ndan tasnif ediiir. 
Müsavi l'ey kazananlardan ev· 
veli tahsil derecesi, sonra iş 
yerindeki kıdemi ziyade buL.ınan 
ve bunlarda da müsavat halin· 
de yaşı fazla olan tercih edilir. 
Blltiln bu tercih derecelerinde 
mOıavilik giSrilHirse kurraya 
mur2caat olunur. 

Madde: 15 
Seçim heyeti reyleri tasnif 

ederek, seçilmiş olan işçileri 
14 ncll maddeye göre sıraya 
koyduktan sonra, iş veren veya 
it veren vekili ile, yahut bun· 
lardan birinin müessesedeki di· 
ier memurlar arasından tavzif 
edeceği kimse ile, birlikte se· 
çilen işçilerin 8 nci madde şart· 
lanna uygun olup olmadıklarını 
inceleyerek alınan neticeleri 
bildiren bir seçim mazbatası 
tanzim eder. Bu mazbataya, se· 
çilmit olan işçilerden, rey sayı· 
il sırasiyle, 9 ncu maddede ya
zılı sayıda işçilerin adları ve 
ıoyadları, doğum yer tarihf eri, 
ikametgah adresler1, iş yerbde
ki vazifeleriyle varsa işçilik nu
maraları ve her birinin kazan
dığı rey miktarı yazılarak kim· 
lerin müme"ıil işçi ödevlerini 
yapmak ehlir.etini ihraz eyledi-

., - - J -·- • • "" &M ' "'-''-~O:.•• '9~' 

6devini yapmak ehliyetini ikti· 
ıap etmit işçiler ile iş veren 
veya it veren vekili tarafında-ı 
imzalanır. 

Fazla rey almış işçilerden bir 
veya bir kaçmın 8 nci madde-

deki tartlara uygun vasıflarda 
bulunmamaları sebebile yahut 

seçim neticesine göre mümessil· 
lik ehliyetini kazanmış olmak 

vaziyetini kabul eylememeleri 
doliyısiyle yerlerine sıra ile 
onlardan sonra rey almış olan 
diğer işçiler geçirilerek 9 ncu 

maddede yazılı Hyıların doldu
rulması icap ederse, keyfiyet 
0 suretle mazbatada tasrih edi· 
lir. Ve gerek böylece bir ııra· 
sın~an çıkanların, gerekse yer· 
lerıne geçenlerin hüviyetlerine 
mllteallik malumat dahi yukarı-
da yazılı şekilde dercedildikten 
sonra mazbata yine yukarıda 

yazılı kimseler ile, bunlara ili · 
veten, rey sırasından çıkmış 

olan işçiler tarafından da imza
lanır. 

Beş nüsha olarak yazılacak 
bu seçim mazbatasmın birinci 

n~~bası İf dairesinin ilgili teş
kılatına, ikincisi o mahallin en 
bllyük mülkiye memuruna , üçün 
cllsü de o mahallin bağlı bulun
duğu mevkideki zabıta teşkiJ a
tına derhal gönderilir. Dördün· 
cüsü iş veren nezdinde kalır. 
Beşincisi ve lüzum varsa bunun 
bir ka_ç ıureti de hemen iş ~ye
rinde işçiler tarafından kolay
lıkla giSrülebilecek bir veya bir 
kaç yere aa.ılır , 

Madde : 16 
Yukarıki madde.de beyan olun 

duğu üzere mümes'il i,çi ödev· 
lerini yapmağa ehliyetleri taay· 
yün etmi, olan işçilerin hepsi 
birden bu vaziyetlerini kabul 
etmezlerse, yahut 8 nci madde· 
deki ,artlara uygun bulunma· 
maln rı dolayısiyle rey kazanma 

. sırasmd:ın çıkarılan itçi veya 
işçiler yerine 9 ncu maddede 
yazılı sayıları doldurmak üzere 
geçirilecek diger ıeçilmiş i~çi· 

ler bulunmazsa veya sayıları 
kafi gelmezse bütün seçim iptal 
edilerek tekmil işçilere yeni 
baştan .seçim yaptırılır. 

Madde : 17 
İş veren veya iş veren vekili, 

seçim mazbataları ile seçim he
yetince tanzim olunan diğt:r 

evrakı ve rey puslalarını ikinci 
seçim yapılıncaya kadar, mun
tazam ve temiz bir ~ekilde, 

emin bir surette muhafaza et· 
mek ve ilgili makamlar veya 
resmi memurlar tarafından va· 
ki olacak her bir talepte bun
lan derhal ibraz eylemek ve 
icabı heılinde sellhiyettar ma• 
kam veya memurlara götürüp 
tevdi etmekle milkelleftir. 

Madde : 18 
lı daire~inin ilgili teşkilatınca 

lüzum görüldiiğü takdirde, her 
hangi bir iş yerinde ıeçim mu· 
ameleleri. o teşkilattaki memur
lardan birinin nezaret ve mura
kabe!li altında yürütülür. 

Madde: 19 
a) s~çim heyetinin itine ka
UJ 1'.t:naısmın veya ba9ka!llının 

seçilmesini temin için seçicileri 
tehdit etmek, 

c) Rey puslalarını, seçime ait 
evrakı tahrif, tahrip veya yok 
etmek, 

ç) Seçimin ıelimetle icrasına 
mani olacak hal ve hareketler
de bulunmak 
yasaktır. 

Madde: 20 
İt veren veya i ~ veren vekili 

seçim heyetine veya mümessil
lık ödevini yapan işçilere, va
zifelerinin ifası iç,in ihtiyaç ha· 
ııl olduğu takdirde, iş yeri da
hilinde bir yer göstermekle, 
bunların her türlü yazı işlerinin 
vesair muamelelerinin yolunda 
yürütülmesini teminen bizzat 
yahut tavzif edeceği bir memur 
ile icap eden yardımlarda bu
lunmal la ve muhabere masraf
larını ve kırtasiye levazımını 
vermelde mükelleftir. 

Madde : 21 

Yapılan seçimler hakkında 
her hangi bir suretle iş daire· 
sinin ilgili teıkilatına vaki ola
cak şikayet veya ihbarlar, se . 
çim neticesinin ilanından itiba. 
ren bir ay gaçtikten soora 
mesmu olmaz, 

- Son11 f.lar -----
Leyli meccani talebenin 

şehadetnameleri 
Maarif vekaleti, leyli mecca· 

ni olarak okuyan talebeye ve
rilecek şedahadetname ve tas
diknamelerin mutlak surette 
puldan muıtf tutulmaıını alika .. 
hlara tcblii etrniıtit. 

AYDIN 

ltalyan darbesi 
Karşısında Londra 

A driyatik hidiıelerinin Londra 
da ıebebiyet verdiği heye· 

canı anlamak için, lngilterenin 
Balkanlar da ve yakın tarkta 
muvazenenin f idamealne daima 
atfetmiş olduğu bilyllk ehem
miyeti hatırlamak llzımdır. Ay
nı zamanda! yüz seneden beri 
Boğazlar meselesinin İngiliz dip 
lomasisinde oynRdığı rolü de, 
Londra da açıkça gCSrülüyor ki 
acıklı Arnavutluk safhaıının 
ardında mevzuubahı olan da 
budur. 

Büyük bir devletin bir Balkan 
devleti üzerine el koyması, Avru· 
pada daima vahim kargaıalıklara 
sebebiyet vermiştir. Bahusus ki° 
mütecavizin bir feriki olur, 
ikisi yarımadayı boğmak i-
çin birleşirlerse. Çilnkü italyan 
kuvvet darbesi bilhassa balkan 
devletlerinin karşılıklı yardım 

anl~şmalarını kötilrllmleştirmek 
için birbirlerinden ayırmak mak· 
gütmektedir. 

Nasıl Çekoıtlovakvanın işgali 
küçük anlaşmayı dağılmışsa 

Arnavutluğun işgili de Balkan 
anlatmasını dağıtacaktır. Bal
kan anlatması iıe bassatan 
bnyük devletlerin vesayetinden 
kurtulmak için hir te,ebbilsü ve 
kurtuluş anında Akdenizde he-
gemonya hulyaları günden gü· 
ne ltalyaya kartı bir hareketti. 

Londramn düşüncesine gare, 
uzun zaman düşfinülmüt ve 

İngilterenin tasarladığı biiyük 
baraj rfolayııı1iyle geç kalmamak ' 
için alelAcele tatbikine girişil· 
miş geniş bir plan karsııında 
l ıfnes,, ıiı ışaret iUıği "g:bi 't'u· 
nanistanın tedafüi pakta girit 
hususundaki tereddütlerine ga
lebe çalıtcak gibi görllnmektedir. 
Bugün ftalya tarafından kuşa· 
tılmış olan Yunanistan hakkın
da bu doğrudur. Enıen Atina
nın timdiden Londranın yardı
mını istemiş olduğu s3yleniyor. 

Fakat totaliterlerin taktiği 
bilha11a bulgar revizyonculuğu
nu teşvik ederek Balkan yarım-

adasının cenup kısmını şimal 
kısmında~ ayırmıya mituf gö
ntiyor. Yani Bulgarietanla l<om
şuları arasıodaki mevcut ihti
lifları alevlemek mevzuubabstir 
Ki Macaristanda tatbik edilen 
mstod da hupur. 

Sofya mihvere beğ'landığı'tak
dirde • teminat veren devlet
lerin Romanyaya ve onun üze· 
rinden Polonyaya yardım etme• 
meleri güçleıir. Onun içindir ki 
"Sunday Times,, Dobruca husu
sunda Bulgaristanın tatmin edil· 
mesini Romanyadan elde etme· 
nin ehemmiyetini işııret ediyur. 
Bulgaristanın taleplerinin red· 
d~ditmcsi Sofyayı İtalya va11ıta
ıiyle Yunanistan nzerinde Eıe 
denizinde kendisine bir mahreç 
elde etmek arzusuna kaptıra• 
bilir. 

Her halde keybedilecek bir 
dakika olmadığı ve organize 
edilen mukavemntln başlıca un
suru sOrat olduğu tezabOr et
etmektdedir. 

Londrada mUnakaşa edilen 
diğer bir mesele de lngiliz - 1-
talyan anlatma!nnın feıhidir. 
Arnavutluğun ltalya tarafından 
iıgali, faşist matbuatın ileri 
sDrdilğ'ü bütün delillere rağ· 
men, bu anlasmıya vahim bir 
darbe teıkil etmiştir. 

Londrada kimıe bu delillerin 
kıymeti husunda hayale kapıl 
mıyor. Fakat Londra ile Roma 
arasında köprüyü yıkacak bir 
hareketin neticelerinden ürkü
lüyor. Bazıları, bilhassa alman 

~a-·1itğnte;e·-~e -ltai~a~ı'~· .. ;;;-; 
derecede menfaatli oldukları 
Adriyatık denizi dolayııiyle, 
İ~alyaoın va~iyeti daha iyi id
rak edeceki ümidini terketmek 
istemiyorlar. 

. 'f'!e de olsa, İngiltere Hitler 
gıbı Musolininin de sözlerine 
itimadını tamamile kaybetmiş 
olduğu için mevzuubabı olan 
ancak bir vihimenin idamesidir. 

Edith Bricon 
LA REPEBLIK 

Vasati çek 
fiyatları 

1 Ziraat fidanlığının 
1 Motör işi encümen

de görüşüldü 
Çeklerde ve gümrüklerimize 

gelmiş bulunan mallara ait fa. 
turalarda yazıla bulunan ecnebi 
paralarının türk parasına çevri· 
H,inde nazarı dikkane nfınmak 

üzere mal ıye vekaleti vasati dö· 
viz fiyatlarını tesbit etmiştir. 

Teıbit olunan bu fiyatlar mayıs 
1939 ayı içinde meri olacaktır. 
Borsada kote olan dövizlerin 
va sa ti çek fiyatları : sterlin 

5.9~,75, dolar 126.49, fransu: 
frangı 3.32, 125, liret 6.35,25, 
İsviçre frangı 28.62,25, florin 
67.16,25, rayşmark 50.72,75, 
belga 21.28,25, drahmi 1.08,50. 
leva 1.56, pezeta 6.83,75, zloti 

23.85,25, pengö 24.95,50, ley 
0.90,50, dinar 2.86125, yen 
34.60,375, laveç koronu 30 53 

' 
ruble 23 87. Borsada kote ol-

Şehrimiz ziraat fidanhğına 
alınacağını yazdığımız motor 

için, müteahhitten gelen teklif 

mektubunun daimi encümeniode 
görüşüleceğini de bildirmiştik. 

Evvelki gün ilbayımız Özde· 
mir Gündayın başkanlığmda 
toplanan vilayet daimi encünıe· 
ni müteabhio teklif mektubu 

üzerinde durmuş, göıterilen şart
lar dahilinde isterıilen fiyatı 
kabul ederek karara bağlamış· 
tır. 

Haber aldığımıza ve tahkik 
ettiğimize göre: motorun yakı· 
nen görülmesi ve Aydına ){eti· 
rilmesi işi için, encümen başki-

t ibi B. Mazhar Edgüerle, tehri · 

miz sanat okulundan bir öğret
men; bu hafta İzmire gidecek
Jerdir. 

SAYJı512 

Gezi Notları ı 

Türk 
Şümendüferciliği 

O. Becerik 
Aydın demiryolunun, Denizli· 

den ileri kısmını ıon defa, bu 
hattın Devlet demiryollan ida· 
reıine geçtiği sıralarda görmllf· 
tüm. 

Kumpanya zamanında Denizli 
ile Eğridir arasında yolcu ve 
marıandiz hepsi haftada üç tre11 
işlerdi. 

itiraf etmek lazım gelir ki, 
kumpanya için bu Uç treni i•· 
letmek de bir fedakarlıktı. Oto
büs rekabeti bu trenlere yolcu 
bindirmez, kamyon sürat ve 
ucuzluğu yük' verdirmez olmut· 
tu. 

Bu defa beni en çok allka• 
dar eden nokta, bu ısaız ve k&r 
istaıyonları bu gün ne vaziyet
te göreceğim keyfiyeti idi. 

Afyon katarile tafakla Nazil• 
lide ayrıldıktan sonra Kuyucak 
istasyonunda bir yıl evveliıine 
nazaran tanınmıvacak bir imar 
değişikliti g3rdll~. istasyon be· 
ton sedler ve parterlerle tık ve 
güzel lıtir park içine alınmlf, 
boydan boya ağaçlanmıf.. Mü
temadi tamir ameleleri bunları 
tenekelerle taııdıkları ıularla 
euluyorlar. 

Bu çicek ve ağaçlama faali
yeti Eğirdire kadar her i•taı· 
yonda kendini g&ıteriyor. 

lstaıyoularda umumiyetle bi· 
nalar tamir edilmiı, boyanmıı .. 
328 seneıindenberi geçtiğim bu 
istasyonların bepıiode şimdiye 
kadar görmediğim bir kalabalık 
görnltıycr. Yolcu inip binmiyen, 
•..al_ -•-r ---!1-:,.-- a.._L. : ••• ._ 

yondan geçmiyoruz. 
Katı:lık istasyonunda bir mar· 

şandiıle korezman yaptık, me
rak edip soruyorum. Herglln 
Dinar · Nazilli aruında monta• 
zaman karfılıkh marşandiz tren• 
leri işliyormuş. 

Dinardan yukan istasyonlar 
arasında da gilnlOk marıandiz 
katarları vardır. 

Denizliden yukarı istasyoların 
ihracatları hububattan ibaret 
olduğuna göre, 6u mevsimde 
20 - 40 vagonluk marıandiılere 
her gün hamule yetiştirilmeıi 
memlekette yarat.lan ve her 
gün geni,liyen İf ve ticaret 
faaliyetinin ehemmiyetini belir
tiyor. 

Evvelce Karakuyu rampası 
için ihtiyat bir makine bulun
durulan Dinarda istim üzerinde 
4-5 ana hat lokomotifi gördük •• 
Bu istasyonda makinelerin ko
lay manevra yapması için de
miryolu tekniğinin en son kabul 
ettiği büyük bir milıelles ya• 
pılmış .. 

Evvelce kapatılan Karaku)u 
istasyonunu, Afyon-Isparta laat· 
tının açılma resminde faal bir 
halde g6rmüıtüm. Üç ıenede 
bu istasyonu, o gllnkü vaziyeti· 
ni bütün bütün değiştiren yeni 
tesisiaat ve hatlarla takviye 
edilmiş buldum. 

mıyan vasati çek fiyatları : Da· 

nimarka koronu 26.46,25, Nor
veç korunu 29. 78,50, Finlandiya 
markı 2.61,50, Estonya markı 
32.55,75, rupi 44 31,22. 

Motorun getirilmesi ve mon· 
te edilmesi işi, pek ~a~ında ba .. 
ıardmıj ola~aktır: 

Muhtelif istikametten gelen 
dört tirenin birbir arkatından 
yarım saatte toplandığı bu is· 
tasyonda, bir saatte bu tirenler 
yeniden tanzim ve mil• 
tekabit istasyonlarda yollarana 

· ~defam · ediyor. · · 
- Sonu 3 iılı.cli ~•)'fada -
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alayile, adliyedeki eski arkadaş· 
larını buldu. Bizzat krtıl, dava• 
larıoda onları terkettiği halde 
nıon11rşiyi kurtarmak için ne 
yapabilirlerdi ? 

İçlerinden bir kı8mı Prusya 
monarşisini kurtarmak için Rus 
Çarının yardımını istemiye ve 
hatta lazımsa onu Prusya ordu
sunun ba,ında kıraJa karşı ha
rekete geçirmeyi teklif ediyor
du. Halihazırda Bismarkm e!llki 
Amiri kont Arnimin ba kanhS?'ı 
altında liheral bir kabine vardı. 

Pru-.ya kıtal rı Danimarkalı
lara karşı isyan etmi bulunan 
Schle!llwig - Holstein halkına 
Yardım için gönderiliyordu. Na
zırlar Polonvanın kendi kendi!lli
ni idare etme arzusuna taraf
tardırlar. Prusya da bir mües
ıeıan meclic:i toplanacak ve bu
nun tarafından yeni bir teşki

latı esasive kanunu yapılacaktı. 
Bismark elinden gelen her 

feyi yaptı : Şönhnvzma giderek 
orada kırala sadakatlerini arz 
için imza topladı. Şehirlerin ra
dikali7.mine karşı, köylerin sa
dakRtlf'rine miiracaat ederek 
İtimat kazanmak ;stiyordu. Bun
dan sonra yeni intihabı hazır
lamak için toplanmış olan milti 
meclise j tirak için tekrar Ber
line döndü. Mecliste, ihsan ve 
nınsaadeler jçin kırala bir te· 
ftkkür arizası gönderilmesi tek
lif olunuyordu. Bismark bnna 
ınuhalefet etti ve hemen hemen 
tek başına kaldı. 

" Son altı ay zarfında fikir· 
lerimi değiştirmiş değilim ,, di· 
Yordu. " Mazi artık gömülmüş· 
tilr. Hepinizden daha acı ola
rak tee süf ediyorum ki, hiçbir 
bcıeri kuvvet onu yeniden di· 
tiltemez. Şimdi ise lcıralhk tacı 
tabutunun üstüne bizzat kendi~ 
si toprak doldurmaktadır. ,, 

Yalnız iki kişi bu teklife men
fi cevap verdi. Bunlarda Bis
traark ve Von Thadden idiler. 
Von Thadden " bu günler de 
meşhur olmak kolaydır. Bunun 
için bir kimsenin muhtaç oldu
ğu şey ufak bir cesaretten iba
rettir ,, diyordu. 

Evet, cesaret lazımdı. Bertin 
dehşet içindeydi. Yeni milli mu
hafızlar niza mı tesisten acizdi
ler. Düzgün bir kıyafetle sokak
lar da dola mağa cesaret ede· 
hilen yok gibiydi. Şehir, henüz 
hapisten kurtulmuş olan bir 
çok Polonya asilerile dolu idi. 
Milli meclis toplamr toplanmaz, 
tııilfrit cumhuriyetçi partinin bir 
organı haline geldi. Dalın mute
dil olanlarla ileri gelenler, F ra r. k 
fortta bulunup, bütün koofede
rasyona emil yeni bir kanunu 
esasi yapmakla meşgul olan 
llıilli Alman meclisine aza ola
rak seçilmeyi tercih etmişlerdi. 
P rtiler arasındaki muvazene 
0 kad<!r çabuk değişmişti ki bir 
kaç ay evveline kadar liberal
lerin lideri olan Viııcke, Frank-

furtta kendisine müfrit muba
fazakir nazariyle bakıldığını 
görmüştü. Frankfort Berline na
zaran daha mutedildi. Bu gün
lerde alelade bir İngiliz radikali 
Almanyada aşnğı yukan bir 
mukabil darbe taraftarı gibi te
lakki olunabilirdi. Bismark mec
lislerin biç biri için reyini koy
madı. Son içtimaında devletin 
selamet ve kanunlarmı:t karşı 

açık bir tehdit gibi görünen 
bir parlamentonun karar'arına 
iştirakle iyi bir şey yapmış ol
mıyacağını hissediyordu. Haki
katen ora da bulunması doğru 
olmıyacaktı. Her iki parlamen
to da müessesan merlisi idi. 
Birinin vazifesi yeni bir Alman
ya diğerinin vazifesi ise yeni 
bir Prusya kurmaktı ve her iki
sinin açıkça ilan ettikleri hedef
leri de memleketlerinin ıslahı 
idi. 

Bismark Prusyanın ıslah edil
mek istendiğinden emin değildi. 

Almanyadaki hadiırntla alakası 
yoktn. Fakat Almanyanın ıslahı 

için yapılan her teklifin, %\m· 

nen, ya prusyanın mahvını ve 

yahutta Pru1Jya kırahnm yaban
cı bir parlamentonun emri al · 

tına alınması gayesini istihdaf 
ettiğini görüyordu. 

Aynı yaz içinde yapabileceği 
her şeyi yaptı. Gazetelere hü· 

kümetin Polonya siyasetine hü
cum eden ve arazi sahiplerini 
kendilerine yapılan hücumlara 

karşı müdafaa eden makaleler 
yazdı. Aylar geçtikçe, Berlin-

deki anarti arttıkça ve mecli· 
sin şiddeti nisbetinde hükume

tinde iktidarsızlığı tebarüz et
tikçe, bir kaç arkadaşı ile bir· 
likte eselerini daha teşkilatla 
bir şekilde duyunna ihtiyacını 

duydulnr. Vaziyeti tetkik ile 
milli mecli e karşı, manevi pan· 
zehiri bulmaları için Berlinin 

meşhur simalarının bir toplantı
ya davet edilmesi Reinfeld'te 

Bismarkm kayınbabasmıa evin· 
de, kendisiyle Hans Kleist ve 
Von Below tarafından karar 

alhna alındı. Zira bu mecliste 
muhafazakar partiyi ve hatta 

mutedil liberalleri temsil eden
ler p .. k azdı. Mevcut olanlar da 

söz alsalar bile tehditle sustu· 
ruluyorlardı. Mühim hadiseler
den biri de Hıristiyan monarşi 

prensiplerini temsil edecek olan 
yeni bir gazetenin neşredilmeğe 

başlanması idi. Bu gazetenin ilk 
nushası temmuzda "yani Prosya 
gazetesi ,, , yahut, umumiyetle 
bilindiği gibi " Kreuz Zeitung,, 
ismile çıktı ki ilerde adını, ken-

disinin bir organını teşkil etli
ği Partiye \'erecektir. Bismark 
bunu tesis edenler arasındaydı 
Bunların içinde Stahl, Gerlacb 
liardeşler, ve Bismarbın bir ta
lum yaşlı arkadaşları da vardı. 

- Soııu uar -
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Gezi Notları ı 

Türk 
Şümendüf erciliği 

_...._ 
O. Becerik 

Baıtaufı 2 lcl aayfada 

İstasyon şefinin kısa emirleri 
hareket memurunun telişını ve 
gürültüsüz direktiflri, bir çok 
hatlar üzerinde toplanan vagon
lerı dağıtıyor. Sayısız maka~ lar 
üzerinde tek akıaklık ve yanhı· 
lık görülmeden başka hatlarda 
topluyor ve yeni tirenler yapı· 
lıyor. 

Birbiri arkasından kampana 
sesl~ri, katar memurlarınm ku
manda borusuna karışan loko
motiflerin düdükleri arası..,da 

katarlar istasyondan ayrılıyor
lar. 

Karakuvudan Baladıza kadar 
tek katar halinde R"elen trenimiz 
bu istasyonda ikiye ayrılıyor. 
Uzun manevraya lüzum yok. 
Karakuyuda hesaplı yapılan ka
tar bu istaıyondR b,ş dakikada 
yeni ilavelerle iki tren oluyor. 

Evelce içecek su bulunmıyan 
bu hat ista4Jyonlarında bugtın 

neler yok. Mısır kavurmatımdan 
kuıu tandırına kadar. Her is
tasyonda ~atıcılar gözüküyor. 

Nazilliden Burdura kadar tre 
nin iki tarafında işlenmemiş bir 
karış tarla görmek mümkün de
ğil.. Ovalar zümrüd renginde 

buğday ve arpa tarlalarile sils· 
lü.. Ekin geçen seneden çok 
fazla., Mahsulün tutumu çok il· 

mitlendirici . Yağmur sıkıntısı 
henüz yok. Hıdırelyas yağmur· 
ları ile bu yıl, bu mıntakada 
görülmedik bir bolluk olacak. 

Cumhuriyet demir yolculuğu 
geçtiği bölgeye imar getiriyor, 
ağaç sevgisi ya"ahyor, çicek 
merakı uyandırıyor, ziraati ge-

nişletiyor, ilerletiyor. Ticaret 
zevkini artırıyor, refah saçıyor. 

Kültür götürüyor. Medeniyet ve 

insanlık duygularını inkişaf et
tiriyor. 

"Türkler demiryolu yapamaz.,, 
diyenlere cevabımızı Erzincan-

dnn haykıran lokomotifin sesi 
verdi. 

11 Şimendifer işledemez. ,, di · 
yenler de, gelsinler Aydın hat

tının Goncalıdan Eğirdire kadar 

olan kısmını görsünler. . idare 
etmiyen hatları, zarar eden de
miryollar& varsa, Türk şimendü-

f c!rciliğinin bu kısım üzerindeki 
üç yıllık muvaffakiyetli çalışma· 
larını tetkik ve etüd etsinler •. 

İdareleri için çok faydalı bil
gi edineceklerini, şirketlerine 
kazanç elde edecek usuller öğ
reneceklerini temin edebiliriz. 

ııan 
İktisat vekaleti maadin 

uınum n1üdürlüğünden 

Aydan v:layetinin Nazilli ka
zasına bağlı Ortakçı köyündeki 
kaplıcanın işledilmesi imtiyazı 
23/1/939 tarihli kararname ile 
ve 60 yıl müddetle bir sene zar 
fmda teşkil cyliyeceği Türk şir
ketine dc.vrohmmak şarlile Türk 
yurtda!Jı Ortakçı köyünde otu· 
ran Mehmet Şenol uhdeıine 
ihale olunmuştur. 1270 

Mihver Devletleri 
VE 

Balkanlar 
Bq tarafı birinci 1&hlf•d• 

başka türlü garüşebilect.k bir 
vaziyettedir. Gafenko buıiin 
Führer ile görüştükten sonra 
yarın da Berlin de kalarak İngi
liz ve Fransız garantisi hakkın 
da Alman hariciye vekili ile 
görüşecek ve ondan sonra da 
Londra ve Parise gidecektir. 

Diğer taraftan Macaristan 
nazırları da bugün yarıo, Roma
yı zizaret edeoceklerdir. Roma
nın Arnavutluk darbesinden 
sonra Balkan memlektleriyle ya 
kından alRkdar olmıya başladı· 
ğı haber verilmektedir. 

Bir habere göre, ltalya, Ma
car nazırlannın bu ı:iyaretinden 
bilistifade, Balkan antantını 
dağıtarak, Macaristan, Yugos
lavya, Arnavutluk ve Bulgaris
tan arasında yeni bir antant 
teşkil etmiye çalışacaktır. Daha 
doğrusu Y•goslayayaı Balkan 
antantından ayırarak kendi hi· 
mayesi altında yeni bir kombi
nezon kurrcaktır. 

Çiloki bu yeni antanda gire· 
ceği bildirilen Arnavutluk ltal· 
yanın kendisinden başka bir 
devlet değildir. Böyle bir 
kombinezonun hedefi, Yunannis· 
tan ve Romanya olabilir, lta)ya 
bir taraftan Yuoanishna teca· 
vüz etmiyeceğine dair en kati 
teminatı verirken, diğer taraf· 
tan bu devlete karıı tecavüz 
maksadıoı istihdaf eden kombı
nezonlarm kurulmasına önayak 
olması ltalyan sözüne itimat e· 
dilmiyeceğini bir defa daha (is
pat etmektedir. Filhakika Yu
goslavyadan gelen haberler, 
bu devletin son zamanlarda is· 
ter istemez, mihverin cazibesine 
kapıldığım bildirmektedir. Bu· 
nunla beraber, Yugoslavyanıo 

böyle bir maceraya girmiye ra · 
zı olacağı şüphelidir. Unutmama
lıdır ki Romanyaya ve Yunanis· 
tana verilen garanti, yalnız al
man ve İtalyan tecavüzüne kar· 
şı değil, her tecavüze kartıdır. 
Bunu Bulgaridan da, Yugoslav• 
ya da, Macaristan da bilir. Bina
enaleyh böyle maceralar peşin
de koşacakları yerde Yugoı
lavyanın Balkan antantı çerçe-

vesi içinde· kalması ve Bulga
ristanın d!'l Romanya ile anlaşa
rak Balkan blokunu kuvvetlen· 

dirmesi kendileri de da bil oldu· 
ğu kaide bütün alakadarlar 
için daha bayırlı olur. İtalyanın 
balkan yarımadasına ayak ha· 
sar basmaz bu meselelerle meş 
gul olması, balkanların istikbali 
için iyi bir alamet değildir. 

A. Ş. ESMER 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Hastalara kaput yapılmak Ü· 

zere 150 metre şayak kumaşa 
ihtiyaç vardır. 
Nümunesi encümen kaleminde 
mahfuz şayaktan baıtaneye tes
lim edilmek üzre talip olanların 
4/5/939 tarihli perşanbe gunQ 
saat onbeşte daimi cncUmeuc 
müracaatları ilan olunur. 

(1275) 20 22 26 29 

YOZ 

[:RADYO] 
CUMARTESi .. 22/41939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLuau 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kc , 

13.30 Progr.am. 
13.35 Müzik ( Bir konserto • 

Pi. ) 
14.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği (Halk tür· 

küleri ve oyun havaları) Sivuh 
aşık Veysel ve İbrahim. Takdim 
ed~n : Sadi Yaver Ataman. 

14.40 15.30 Müzik ( Neşeli 
müzik - Pl. ) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Danı saati- Pl.) 
17.55 Konuşma ( Çocuk esir-

geme kurumu - Çocuk haftası• 
Din açılışı ) 

18.15 Türk milziği ( Fuıl he· 
yeti ) Celal Tokses ve Safiye 
Tokay. 

19.00 Konuşma ( Dış politika 
badinleri) 

19.15 Tilrk milziği. Çalanlar: 
Vecihe, Reşat Erer, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Saz eıerleri ve 

Mustafa Çağlar. 1 - Tl\nburi 
Cemil · Şetaraban peşrevi 2 -
Tanburi Cemil - Ferahfeza saz 
semaisi. 3 - Vecihe - Kanun 
takıimi. 4 - Tanburi Cemil • 
Suzidilara saz semaisi. 5 -
Haydar bey • Penbe kız. 6 -
Selabattin Pınann - Bayati şar .. 
kı - Artık yetişir. 7 - Udi Ah· 
medin • Karcığar şarkı - Tiri 
çeşmanınla. 8 - Udi Ahmedin· 
Karcığar şarkı - Beni biginemi 
sandın. 9 - Şevkı beyin • Uş
tak şarkı - Bu dehriogermü ıer
dindeo. 10 - Türkil - Ekin ek
dim çöllere. 

20.00 Ajf\ns, meteoroloji ha
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20. l 5 Temsil ( Hamid gecesi ) 
Radyo temsil kolu tarafından. 

21.15 Memleket saat ayarı. 

21.15 Esham, tahvilat, Kam
biyo • nukut borsası (fiyat) 

2125 Neşeli pla~lar • R. 
21.30 Müzik ( Küçük orkes

tra - Şef : Necip Aşkın ) 1 -
W acek - Marş. 2 - Brusselman 
·Köyde kar. 3 - Stilp · Marş 
4 - Komzn k · Geceliyin Viyana 
5 - Grunow - Berlia Viyaoa 
Valsı 6 - Hartmann - Güneş 
ıf ığanda dan~ 7 - Hippmann -
Fantaıi. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 

22.30 Müzik (Bale mü.ıiği-Pl.) 
23.00 Müzik (Ca:ıband - Pl.) 

23.45 24 Son ajans haberleri 
ve yarınki proüram. 

ilin 
Aydın Defterdarlığından 

Emvali umumiyeden aydın 
defterdarlıiına 1474 lira 98 ·u
rut borcu olan dalamalı balcı 
hacı nuri oğlu Şükrünün imez
kur köydeki fabrika ında ~haciz 
edilen bir adet 35 beygir~ kuv
vetinde tongiş motoru ile ban
kuı markalı dtğirmen makinası 
24/4/939 pazaı tesi günü yerin
de satılacaktır. Almak isteyen
lerin dairesi tah,ildarlıiına mü· 
racııttJan 1278 
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HALKEVİ 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Muayene rüni 

Pazartesi 

,, 
Salı 

Çarıamba 
,, 

Perşembe 

Cuma 

Cumartesi 
,, 

Saat 

2-3 

3 - 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

4-5 

5-6 

4-5 

2 - 3 
3-4 

Doktor arkadaşımızın adı 

Doktor Fahrettin Süglir 
(Çocuk hastalıkları miltahaasııı) 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutahaa1111) 

Operatör Nuri Erkan 
Dokf or Şevket GlSzaçan 

(Gaz hastalıkları mutabaa11aı) 

Doktor Muhsin 
(iç hastalıkları mutahuıı11) 

Doktor ŞeTket Kırbat 
(intani hastalıklar mutabaaaııı) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hutalıkları mutahanııı) 

Doktor Nafiz Yazgan 
Doktor Halil Göıaydın 

,lll'l\.J"'!l..tlllr.>.Ar.'r>.-ı:ı~'::,ıı'.::' ............... tı 

Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gaze e Kitap Evi 
Görülen l11zum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 

İstanbul - Ankara - lzmirde münteşir bütiln kitap, mecmua 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyao 

kitap, mecmua ve gazete nüsbalan en çok bir hafta için
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
titli ve temiz kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

\ 1215. 

~······;•.• ... -:.ıu•~il'.:ıı~ıı:t~~Eij ırr ııo.ıuıw.ııll>W.;ı=:;<r~lıbd? rlıi:dıl -ır. :Nıı'ti "'~'lır.,.;llıiiı::ıı.a.G~~.,._,lliid -ılı 

! Doktor Şevket Kırbaş ! 
ve 

• entani hastalıklar mütehassısı • . .. 
f Muayenehanesini Cumhuı iyet mahallesinde avukat t 
•l B. ihsanın evine nakletmiştir. t 

l~~ hastalarını her gün saat yediden sekize kadar ve +. 
~~i öğleden sonr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, !l 

1
:1 kan, balgam, mnddci gaita ve her tilrlü tahlilib icra / 
• eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- • 
• toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) j• 
Da~~· .~~~······~~~~·-

lıan 
Aydın ııafıa eksiltme 
homisyonllndan 

299 lira 19 kuruş keşif be
delli Söke kazasının Akköy 
nahiyesindeki hafriyat binası 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 8/5/939 Pazarteıi 
gllnü saat ·on beşte Aydın Na
fıa müdürlüğü odasında yapıla

caktır. 

Bu işe ait ke,if ve ıartn me 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Mukakkat teminat miktarı 

23 linadır. 
lıteklilerin yukarda yazılı 

ıün ve saatte Aydın Nafıa 

müdürlüğü odasına gelmeleri 
ilin olur. 

22 27 1 5 1277 

imtiyaz allhlbl ve Umumt Neşriyat 
Mlidllrll : Etem Mendrea 

Baaıldıit yer 

C H P Ba1ınıcvl 

ilin. 
Binek hayvanı ahnacak 

1- Tümen kıtaabnı ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına

caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 

elverişli hayvanı olan ve satma• 

ğa istekli bulunanların Nisan 939 

sonuna kadar yalnız Cuma ve 

Cumartesi günleri saat 9 • 12 
araıında Alay Sabo alma ko

misyonuna mUracaat etmeleri 

ilin olunur. 

&! -

r······ Abone 1eraiti ·-·····ı 
: Yıllığı her yer için 6 lira. i 

· i Altı aylığı 3 liradır. ~ 
i idare yeri: Aydında C. ti . i 
i P. Basımcvi. i • • i gazeteye ait yaZ.Jlar için j 
i yaz1 itleri müdürlüğüne, Hin- ! 
: lnr için idare müdürlüğüne i 
~ '1lÜracııı::.t edilmelidir. • i . . ••••• • •••••••••• • •"••••• ••• •••ft••~•••n•tn•••• 

• • • • • • • • • 

ATl>IN 
•: r *' ; .. m 

Her çe,it tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çeşitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilumum alalı musi
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlıkları yassı yuvarlak 

fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik lambaları envai 
çeşit traş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlnrla 
tecim evimizde satılmaktadır . 

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

ram IATI ı 51 • 

~:ı -- 12 ay veresiye satış 

~! MEHMET GÜRER ~~ 
!L~:.~~~:u~~~~~~:~s~Eaj 

;;;;;;: 7 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 
• 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesi~aları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. BasımcYi 


