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Enver Demiray 

fnHnların heme• her hare· 
ketinde onların bu hareketleri
ni tanzim ve kendilerini mu
vaffak edici bazı d&aturlar var
dır. 

Bu d6ıturlar, riyaziye ile ui· 
raıulara olduğu gibi, hayatın 
her uhHında çalıfanlar içia 
ellerine verilmit birer anahtar• 
dır. 

Bunlar, riyazi ol01", abllld 
olur, içtimar, dini •e iaıant 
olur; 

Hangi kıymet ve itibarda 
oluraa olsun. bu d&starlal", in•••· 
lar tarafından bellenilmesi on· 
tarın ya,adıldara c•miyet için· 
de kendi aahalarındaki muvaffa· 
lciyetlf!rini diıiplinli Ye metotla 
hareketlerini temine yarar. 
Kıymet ve itban, rivad, in• 

aani, ahllld Ye dini olan dtle
t8rlardan başka, birde ( MiLLi 
D0SnJRLAR) vardır ki, bu 
neYİ d8ıturlar, İn9anlann Milli 
bereketlerini Te milli hislerinin 
tezahBrGnü tanzim eder. 

Eier bu nam altında aldıfımır; 
d&ıt•rlar camiaya me1tıup ia· 
sanlar tarafından bellenllmemif 
ve ağrenilmemi,ıe onlar içtn 
bu hal; manevi ye fakat en bG· 
yBk ayıp ve nokıan tellkki 
edileMlir •e bayle inıanlar, içinde 
Yafadıklan cemiyet tarafından 
zaman ye zemini meTzuubabı 
olmıya11 bitap ve tayiplere maruz 
le alabilirler .. 

Ben burada kıymet Te itibari 
milli olan hu dlıturlan k11aca 
•ıralamak ve bunu bilmiyenlerl• 
6irenmiyenleria g&zleri ısn&ne 
termek iıterim. 

Milli bir günde bulunuyoruz .. 
Bu milli rinde merasime i9tirak 
edenler milli marelarını ı5yli
yorlar. veya her hangi bir mu
ıika milli mar,ımızı çalıyor .. 

Bu takdirde hüy&k küçllk 
her ketin, bu marı önllnd~, martın 
bafından ıonuna kadar "yakta, 
olduğu yerde, dik ye ıeuiz kal· 
mııı onun bu mHli d&ıturlardan 
birini bilmesi demektir ki milli 
camialara mensup fertler için 
bu hareket onların bir diieri 
tarafından ayıplanmasına veya 
mualıaza edilmesine fınat 
~ermez. 

ikinci milli dü.tur; bayrak 
çekilirken veya indirilirken, o
nun BnGnden relip geçenlerin; 
l,ayrak çelrilinciye veya indirUin
ciye kadar .. pkaıını çıkararak; 
aıkene, aıkerce aelAm vererek 
beklemeıi, onun milli duypdaki 
olgunluğunu ifadeye yarar .. 

Üçuncl milli dftsturea; aıker 
veya sancak ıeçerken, milli 
btınyenin kuvvet ve kudretini 
temıil eden onları, oturarak de
iil ayakta yine dik ve Yakur 
ıe}'Htmektir. Adeta iıtikl&I 

Milli Şefin 
portreleri 

Toblolar Alman. 
yada teksir 
l ettirilecek 

••r-
C. H. P. Genel Sekreterliğin· 

ce memur edilen, reseamlanmız
dan lbrabim Çallı ve F eyhaman 
Duran, uzun zamandanberi ça
llfarak, Reiıicumbur, Milli Şef 
fımet f oannnün portrelerini ik
mal etmqlerdir. 

Parti Ge•y3nkurulunca tetkik 
edilea bu portrelerin ikiıinin de 
muyaffak olduğuna karar veril· 
mit ve tablolar alınarak, bu iki 
kıymetli ıanatklnmıza C H. 
P. ıiDce (6.250) ter lira ,.eril· 
mittir. 

Tablolar yakında · Almanyada 
renkli olarak teksir ettirilip, her 
tarafa dağıblacaktır. 

Parti ve bnk&metimiıio gDzel 
aanatlar mensuplan hakkında, 
her yakıt olduğu gibi, bu defa 
da gatterdiji bu y&kıek himaye 
Ye teıalıllr bftt&n ıa•atklrları
mısı bihakkın aevindirecek •• 
dalla çok çabımaia •e yetifmi· 
ye ıevkedecek y&ksek bir tq· 
Tik eıeridir. 

' .•.. 
Mareşalımızın 
teşekkürleri 

Ankara 22 - Genelkurmay 
bqkanı Mareşal Fevıi Çakmak
tan anadolu ajanıı qaiıdaki 
notu almııtır : 

23 yatında bayata doymad•n 
gizlerini kapıyan se•rili kızım 
Muazzezin 6li1m0yle duydutum 
acıya cen•ze mera•imin
de bizzat bulunarak veya tazi
ye gCSndermelc suretile ittirik 
eden tayın kıymetli zevata re· 
rek ıahıım ve refikam gerek 
ailem namına ayrı ayrı teıekk8· 
re teeuürftmOz mani olduj'un
dan anadolu ajan11nın tavana· 
tunu ri(a ederim. 

marıımııı dinler, çekilen veya 
akıam üzeri indirilen bayrağı
mız ön6nde yapmamız liz·m 
gellıti ıibi .. 

Bayrak, milli bütiinlllin m6· 
mesailidir,. Ona g6ıterilen ıaygı 
milli biitünlilğe g6ıterilen ıaygı 

ve sevgiyi ifade eder. 
Milli marf, milli inan Ye gu

rur 6nünde eskimez bir yemindir. 
Ona ittirlk etmek veya onun 
iSnlinde dik ve seuiz bir duruı
la neticeye kadar beklemek bu 
yemine; severek, bilerek, anlıya
rak iştirak etmek demektir. Bu 
iştirak keyfiyeti elzem olduiu 
kadar, etmemek keyfiyeti de o 
kadar aayri .kabili af bir hare· 

Holanda hüklimeti 
Bitaraflığı muhafaza edecek askerlik 

müddeti iki seneye çıkarıldı 
Labi 22 - Holaudanm bitaraf

htını mubafaı:a etmek için her 
ttırUl fedakirhğa hazır oldutu 
sallhiyettar mahfillerde ıaylen· 
mektedir, 

Holanda hükumeti askerlik 
hizmetini iki aeneye çıkaran bir 
kanun projeıi neıretmittir. Bu 
kanun memlekette biç bir itirazı 
mucip olmamıtbr. 

Hlikftmet ev elce her ailecleD 
bir kitinin altı ay hizmet etme• 
aini istemişti. Sonra hükOmet 

bu hizmet m6ddetini 11 aya •• 
billahare de bili iıtiıaa herkeı 
için 18 aya çıkanlmıfb. 

Holanda, biç bir de•letin iti· 
ne karı mamaia azm&tmiftir. 

Hol.ında ~arpta oldutu ka· 
dar cenunta da bllttın hududla
rında icabeden tedbirleri alDllf· 
tır. Bir seferberlik anında Ho
landa hlikümeti 300 bin kltilik 
ıillhlı mükemmel bir orduya 
malik olacaktır. a.a 

~ _::::x::sı:m .... - -- • se:ua : • zw: ... 

Kanada Yugoslavya ----- -
Sahillerinde esrarengiz Hariciye nazın V f?Dediğe 
bir tahtelbahir göründü gitti 

Londra 22 - Kanada ıahil- 1 Belırad 22 (A.A.) - Yuıoa· 
lerincle Halifakı limaaıada J•"ı lavya lıariciye aazm dDn aqam 

V eaedit• sitmiftlr .. 
ıuya dalmıt esran eaılı bir Orada ltalya hariciye aazuı ile 
tahtelbahir ıısrlnmlttür · Ba ıörDıecektir. 
denizaltı ne Amerikaya Te ıae· ı .... · 
de tnıiıter•ye .ıd oımadıtı a•: Ankara gücü 
laıılmııtır. Kanada b&kQmeti l . 
teTahill muhafaza için tedbirler · Ateşsporu 6 · O la yendı 
almııtır. a.a. Aıakara 22 - Bu ıün Aaka· 

· ....... · · ra flcl takımiyle Ateııpor ta• 

Almanya - polonya 
müzakerelerde 1 

bulunmuyorlarmı? 
V arıova 22 - Sallhiyettar 

mahfiller, soo günlerde Almanya 
ile Polonya araıında Vaıovada 
müzakereler cereyan ettiii hak· 
kında çıkan haberleri yalanla· 
maktatadır. a.a. .... ) ........... 
İngiliz matbuatı 
Sulh müzakerelerini 

memnuniyetle karşılıyor 
Londra 22 (A. A.) - İngiliz 

matbuata ıulb cephesi tqkili 
için yıpılın müzakereleri mem· 
nuniyete ıayan bulmaktadır. 

ket sayılır. 
Asker geçerken onu ıelimla

mak, milli kudrete bailıhk g5ı
termek demektir. Bu milli kud· 
rete bailılık ıCSıtermiycrılerin 

milli abliklarından fliphe etme
ie hakkımız vardır. 

Talebe geçerken duyulan lıe· 
yecan bir sevgioin, aıker re· 
çerken duyulan heyecan milli 
bağlılığın, milli marı önllndeki 
ilrperiş, var olma ve sonuna 
kadar yaşama inancının ahlaki 
icaplarıdır. 

Bu icaplara itaat etmiyenler 
milli seciyesi noksan unsurlar 
olarak mülahaza •e bittabi mu· 
ahaıaya müıtahlkbrlu. · · 

kUDı ara11adaki maçı, Aakara 
,nen 6-0 kaıanmııbr. 

a. •• -·-
Seyhan muhteliti 
Aydın muhteliti ile 1 - 1 

berabere kaldılar 
Nazilli ıaha11nda yapılacatı· 

tını dank& ıa yımııda yazclıj'ı
mız Seyhaa ve Aydın balreleri 
muhtelitlerinia ilk maçı dla 
aazilli .. hasında kalabalık bir 
meraklı önllnde oynanmııtır. 

Oyun her iki takımm birbiri
ne tefevvuku ile devam etmlt 
ve neticede 1 • 1 beraberlikle 
ıona ermiıtir. 

Aynı takımlar bufl11 aaat 16 
da Hhamızda kartılaıacaldardır. 

Bu maçtan evvel Denizli lise· 
ıi ile eaaat okulumuz futbul 
takımları arasında da bir maç 
yıpılacaktır. 

Mlsabakalara tam .. at oa 
d&rlte başlanacaktır. --
Denizli lisesi tale

beleri geldiler 
Sanat okulummua daveti llze· 

rine iki mektep futbolcuları 
araaında bir maç yapmak Dzre 
Denizli liıeti talebelerinden bir 
grup &iretmenleri B. Refik ve 
B. Mithatm nezareti altıada dua 
akıamki Ankara trenile ıehri· 
mize gelmiıler ve ıanat okulu 
talebesi tarafından karıılaaarak 
mektepte mi.t.afıı edilaıifludit. 

23 Nisan ..... 
TOrk milleti buıOn, zafer 

dolu tarihinden bir ıahife ka· 
nıtırmakla bahtiyardır. 

Aıırların karanlıklarını, bol 
bir ıııkla yararcaıına; milli 
benliğimizin, milli ıuur ve ide~ 
alimiz·u ortaya attıiı milli 
hAkimiyetimiz, biı:e, bntnn 
dünya milletlerinin nazarı bay• 
ret ve ııbtaıını 6zerine top· 
hyan, tebcile ' e ıona kadar 
muhafazaya layık kahraman 
ıavatlarımızdan bir armağan· 
dır. 

Türk milleti, Türk milleti
nha en knçnttınden en yqlı-
ıına kadar olanı, iıtiklllia 
zevkini yudum yudum içmekle 
herglln ve her mlitkllle karıı 
koyabilecek yeni •• diri bir 
k11vvetln sahibi oldupau biı· 
Hdiyor. 

Dejerli 1& vqlarımızın mut
lu anaataaı olan H Milli Ha
kimiyet,, , Tllrk yavrularının 
miaik ellerinde bir meıale, 
mağrur ve aıil omuzlannda 
milll bir iftihar ıayılmalıdır. 

Anı, baba, kardef; canı ve 
kanı bahaıına elde edilen milli 
istiklil ve hak!mlyetlmize ci· 
h.11 milletlerinin kıskandı· 
iıdı ye Tnrk milletinin 
iftiharla dilaya durdukça mu· 
hafazaaıaa aad içtiği, tarifi 
lmkln111 bir emek eseridirki 
onun lnOnde ve karıııında 
aldıtı her hilr nefe1, bu 
emekten doian yorgunlugu
muıu aıil batımıza taç yapar. 
Biı Tftrk mill,ti, TOrk ço

cuklarıi tarihin hercilmerc et
tiii devirlerden bu tarafa; 
tai :Ye 11ilam, diri ve zinde 
6yle birer unıur olarak kal· 
mlflzdır ki, bu kabı; bir pey· 
ıamber mucizeai değil milli 
dehanın ve milli iradenin ha-
rika1ıdu. 

Gayelerimizin tahakkuku 
içi11 bu milli deha, ı6nmeıi 
yeya ıöndthGlmesi imkAnıız 
bir 191k, daima ileriye tutulan 
daüna ileriyi iıaret eden bir 
meıaledir. 

Biz bu m'talenin ıııjında 
ve onun aydınlattıiı yolda 
{var) ve {bir) olmak iuar •e 
iddiasındayız... Bu ierar ve 
iddia, Türk milletinin, ( milli 
bikimiyet ) hava11 içindeki 
iaan birlik ve ganül beraber· 
liii kaynatmdan ilhamını al· 
maktadır. 

23 Niıan 1920 ve 23 niıan 
1939 tarihleri ara11ndaki 19 
yıl, Ttırk milleti için ıareılmaz 
bir kuvvet ve onun Cumhu-
riyet hüktlmeti içinde, { fU· 
ur ) ve { beDlik ) dilrüıtlllğil 
ile harçlanmıt qıiz bir temel· 
dir. Milli gayelerimiz iıe bu 
temel üzerine kurulan muvaf-
fak bir inkılip mansumeaidir. 
Biı; onunla matrur ve milli 
blkimiyctimizle mllftehiriz. 

Enfler Demiray 
----~·· .......... "'~· ... 
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Muhayyel petrol 
diyarı Arnavutluk 

·• SAYI ı 51 

Çekirge görülen 
yerler fazlalaşıyor ve tahkim nizamnamesi 

Yukarıda yazılı mühlet içinde 
yapılan tikiyet Yeya ihbar ilze· 
rine it daireıinin ilgili teıkilitı 
tarafnıdan icra edilecek tabki • 
kat neticesine göre 1eçim ya 
tamamile iptal edilerek 15 gUa 
içinde yeniden yaphrılır. Ya· 
but aeçilmit bulunan iıçiler· 
den bir •eya bir kaçı çıkarıla· 
rak yerlerine onlardan ıonra 
rey al•ış olan itçilerden rey 
ııraıı ile tayin edilir. Bundan 
maada: 

a) Seçilmit olan i9çilerden 
hir ••ya bir kaçının aeçilme elı 
liyeti şartlarından birine aykırı 
hali aeçim deTreai içinde her 
hangi bir vakitte ıabit oluraa, 

b) Bu İfçilerden bazılannın 
mlme11illlte ait 3de•lerini yap· 
madılrlanna Ye yahut geregi 
gibi ifa etmediklerine dair w · 
kabulacak tiklyet &zerine y&rtl
tlllen tahkikat neticeainde bu 
laalleri tahakkuk edene 

1, daireeinin ilgili tetkilitı 
bunlsn mflmeHil itçi &devini 
yapmaktan me"nederek yerleri· 
ne mBmeHil &de.ini yapmak clı 
liyetfyle ıeçllmit olanlan rey 
ııra•ile geçirir. 

c) Ancak idari veya inzibati 
bakımdan lllzum g&rftlOrae it 
daireıinin ilgili teıkillh o ·it 
yerinde yeni ba,tan ıeçim yap· 
tırmak aelAbivetini de haizdir, 

f, daireıl te,1cilltı yukanda 
yazılı halterde kevfiyeti it yeri- ı 
Din bulunduiu meYkidcki zabıta 
te,killhna •e iı •eren veya it· 
veren vekiline yazı ile teblig 
eder. Bu yazının bir Yeya bir 
kaç ıureti it veren yeya it ve· 
ren •ekfll tarafından it yerinde 
itçileria g6rebilecefi bir yeya 
bir kaç yere aııbr. 

Madde: 22 
9 ncu maddenin (c) bendi 

mucibince m&me11il işçi ıelihi
yetini kullanarak it ihtillflarını 
kotarma, uzlaıtırma, it •erenle 
veya iı veren vekili ile milza
kve edip anl•ıma 6devlerioi 
yapan ve kanunen muayyen ta· 

yıda olan itçilerden vefat veya 
mttmeHillikten iıtifa edenlerin 
yahut o İf yerindeki itinden 
çıkanların veya çıkanlanlarlD 
yerlerine, milmeuilliğe ehliyetli 
olarak 6nceden scçilmiı bulunan 
diğer itçiler, kazanmıt oldukla

rı ıeçim reyleri miktarlar1na 
g6re ııra ile derhal mümeHil 
olurbr. Bu takdirde bet nüıba 
olarak tanzim edilen mazbata 
mDmeuiller ile it veren veya 
it Yeren vekili tarafından imza· 
lanarak, birinci aOah111 İf dai · 
reıinin ilgili teıkilltnıa, ikiaciıi 
o mahallin en bOyük mlilkiye 
memuruna üç0nc6ı0 o mahallin 
bailı bulunduğu zabıta teıkili • 
bna gUnderilir. d6rdilncüıü it 
Yeren veya it veren vekiline 
verilir. Beşiaciıi ve lüzumu ha
linde m6teaddit ıuretleri it ye
rinde bir veya bir kaç yere 
aıılır. 

Bundan baıka m6messil ııçı • 
lerin toplanblara her hangi bir 
ıebeple gelmiyen aelihiyetli iı· 
çinin yerine dahi evvelce mil· 
me11illik ebliyetile ıeçilmif bu· 
lunan İfçilerden biri o toplantı· 
ya ıııaltauı olıpak üzere, mü-

me11il sıfat ve ıelihiyetile ge· 
çerek kotardacak mesele'lin 
müzakere ve kararına ittirak 
eder. Bu takdirde, yukar1ki fık 
rada beyan olunduğu gibi maz
bata tanzimine hacet olmayıp 
ancak keyfiyetin toplanb zabtı· 
na geçirilmeıile iktifa ·edilir. 

Şu kadar ki ardı ardına liç 
toplantıya, yahut bir ay zarfın· 

da muhtelif bet toplanhya, 

meıru mazereti olmaksızın gel· 
miyen mllmesıil itçiain bu sı · 

fat ve ıelihiyeti kendiliğinden 
zail olarak yerine, milmeııiltiğt: 

ehliyetli diğer ifçilerden en faz 
la seçim reyi almtf bulunanı, 

kati ıurette mtımessil olur. Bu 

takdirde, yine beş nüsha mu: · 

bata yapılarak birinci fıkrada 

yazılı tarzda muamele olunmak 
icap eder. 

Madde: 23 

MOmeuillik ehliyetinde olan 

itçilerin, mtımessiJliği icraya ıe· 

lihiyetli arkadaşlan yeriue geç

mek veya 21 ve 22 nci madde

lerde yazılı sebeplerden dolAyı 

ekailmek auretilc mcvcutlan 

kalmayıpta, if kanununun 78 
nci maddeıinde yazılı sayılarda 

bulunması lizım gelen mümes· 
ıillerdcn dahi ayni sebeplere 
binaen kati surette eksilmeler 

ıraki olursa, · o takdirde eksilen 

mDme11il sayısının Uç mitli iıçi 
yeni baştan it yerindeki bütlln 

itçiler tarafından ~cçilcrck, bun-

1.rın kazandıkları rey miktarı 

ııratuıa göre 6çte bir mümessil 

ve mlilcbaki Dçte ikiıi ise mü· 

metıilliğe ehliyetli işçi olur. Bu 

suretle sonradan seçilen işçiler 

için dahi bq nOsba seçim maz • 
batası yapılarak 15 nci madde
ye tevfikan muamele olunur. 

lıbu yeni seçile:n işçilerin 
mllmessillik ödevlerini ifaya sa
libiyet veya ehliyetleri, ileride 
yapılacak ikinci seçim neticesi· 
ne kadar de•am eder. 

Madde: 24 
9 ncu maddenin ( c) bendi 

mucibince mümessil olan i~çiler 
kendi aralarından, mümessillik 

itlerini dib:gün surette yürütmi

ye en kabiliyetli olan ve okuma 

yazma bilen (tahsili üstün olan) 

biriıini "birinci milmeasil" ola· 
rak ayırd ederler. 

"Birinci mümessil,, her hangi 

bir meıclenin müzakereıi için 
toplanılacak gün ve ıaati İf 

verenle veya it veren vekili ile 

görllıerek teıbit ettikten sonra 
mümessil arkadaşlannı toplan· 

bya çağırmak, mOmcsailler he· 

yetinde kotarılacak işleri tan· 
zim eylemek Ye 22 nci madde-

nin her hangi bir fıkrası hilk
münce mümeasil işçilerden biri-

nin yerine, mfimessil olma eh
liyetile evvelce seçilmiş bulunan 

diğ"er arkadaşlarından birinin 
geçmesi IAzım ırelirıe bu huıu

ıu idare etmek vazifelerini yap· 
makla mükelleftir. 

- Sonu var -

İtalya hegemonyası altında fakir 
ve borçlu bir haldeydi 

Ziraat müdürliiğllnce çekirge 
tesbit edilen bazı mıntakalar• 
dan batka daha bir çok yer· 
ler de çekirge tOrediği haber 
ahnmaktadır. 

Bu yolda yaptığımız tahkikat 
neticesinde viliyete batlı S<Ske 
Bozdoğan, Çine kazaları çekir· 
gcli yerler olmakla beraber bu Arnavutluk, biç ıüphe yok ki, 

Avrupanın en fakir memle· 
rinden biridir. Fakat bir müd· 
dettenberi, Arnavtluğun fakir 
değil, bilakis zengin yeraltı ıer· 
vetlerine sahip bir yer olduğu 
ıC>ylenmiye başladı. 

İtalya, 1929 de Arnavbtluk 
lehinde bir siyast glldmiye bat· 
layınca, dünyanın nazarı Arna
vutluğa döndü. Ve Arnavutlu
iun petrolleri :dillerde dolaşma 
ya başladı. 

İngiliz, amerikan kumpanya· 
ları, bilhassa İogilir • İran pet
rol kumpanyası ile Sinkler gru· 
pu Arnavutlukta petrol kuyuları 
açmak için hararetli mncadele· 
lere giriştiler. 

Ahmet Zogo hUktımetinin su
kutu, ra\(ibi Fan Notinin ikti
dara gelişi, 1934 de logonun 
tekrar avdeti devletin batına 
geçişi gibi hadiseler, hep-petrol 
mftcadelcleriyle münasebetdardı. 

Arnavutluktaki malıut petrol 
damarlariyle, lta.lyanlu da ya
kından "alakadar oluluyorlardı. 
İtalyan demiryolları Arnavut
lukta geniş arzi temin etti. Se· 
lenizza ltalyan 'irketi imtiyaz· 
lar elde etti. Fakat bUtftn bu 
gayretlerin neticesinde pek az 
bir ıey ele geçiyordu. Fa,iıt 
hnkdmetinin bu J?aye için muaz
zam para harcamasına rapen, 
Arnavutluk pdrolları bu emek· 
leri &diyemiyordu. 

ltalyanlar Arnavutluk toprak· 
larında çeşitli istifadeler yapa· 
caklarını dUtünüyorlardı. Meıe· 
li kömür, demir, pirit, bakır 
gibi bir çok madenler bulundu· 
ğunu tahmin etmişlerdi. · 
Arnavutluğun iktisadi inkifaf 

tirketi " S. E. E. A. " bllyftk 
ltalyan b•nkaları tarafından fi
nanse edilmiıtir. Bu ıirket Ar
navuiluku, bir sanayi memleke· 
ti haline getirmek için behbu
dc yere çalıtmış durmuştur. 
Arnavutlukta memnuniyeti mu
cip bir ,ekilde bir tek sanayi 
inkiıafı olmuştur: O da yanmaz 
taı istibsalitıdır. 

Arnavutluk esas itibariyle :zi · 
raatçi bir mcmle:ket olarak kal
mıştır. Arnavutlukun deniz kı
yıları rütubetli, hastalıklıdır; 
fakat oldukça münbit araziler 
vardır. Sahil boylarında hnbu 
bat, zeytin, portakal ve tütün 
yetiştirilir. 

Aroavtluğun çok yeri dağlık· 
tır ve çoraktır. Buralarda an
cak koyun keçi yetiştirilir. Her 
ne kadar halkın yaşama stan
dradı aıağı ise de, Arnavutlu
ğun iç ticareti oldukça hararet
lidir. 

Arnavutluk, 1937 de bugllnkü 
fransız frangı ile 250 milyon 
ithalat yapmı,tır. Fakat ihracatı 
ancak 100 milyon franga çıka
bilmi~ti. Arnavutluk ihracatının 
üçte ikisini ltalyaya yapardı. 
Alacaklar1nın hemen yarısını 
keza İtalyadan alırdı. 

Arna vutluğuıı ticareti müvaı.e· 
nesiz olduğundan dışarıya bilhas
•• İtalyaya epeyce borçlanmışh. 

Arnavutluğa yatırılmış olan İtal
yan sermayesi bir milyar lirete 
yaklaşmııtır. 

Bununla beraber, Arnavutluk 
parasının kıymetini dütürmiyen 

dünyanın nadir memleketlerin

den bir idi. Arnavutlukta 1925 
tenberi bir tahvilat banka4Jı 
vardı. Arnavutluk parasının <Sl· 

çüsü vahidi " Altın - franktı ,,. 

Arnavutluk millt mankası, para

sının kalitesini tcsbit etmek için 
fransız altını ve yüz franklık 

altm bastırmııtı. Kıral Zogo 

Arnavutluktan altın çıkarılma

ması için tedbir almıth. 
(Paris· Midi) 

ina kadak çekirgeden masun 
kalmıt olan Nazilli kaza11nda da 
bu hatereuin çogaldığı öğrenil· 
miştir. 

Merkez kazaya bağh Balta 
köyOnde çekir~e istilisı gittik· 
çe kesafet peyda etmıştir. 

Şimdilik 'l kendisinde çekirge 
görülmiyen yalnız Karacasu ka • 
z.ası ve havalisi kalmıfbr. 

Ziraat müdürümüz çekirgeler· 
le mücadele işini takip ve dah., 
esaslı tedbirler ahnmasıaı temin 
için Nazilliye gitmiştir. 

Ziraat müdürü Nazilli, Boz
doğan, Karahayt, Yenipazar 
taraflarında dolaşacak, m&cadele 
memurlanna ve iıçi batılarına 
direktif verei:ektir. 

Sulh cephesi 
607 milyon hep bir 

fikirdedir 
Totaliterler dünya nizamını bu kuvvet 

karşısında değiştiremez 

Bu rakamı nereden mi çıkar
dım ? Sadece İngiliz impa· 

ratorluğu tabalariy!e Fransanın• 
kileri cemederek. Altı yllz yedi 
milyon insan, Paris "" :- Londra 
mihveridir, ve bu da az şey 

değildir. Böylece intan ba:ıan 
nikbinliğe kapıhyor. Dünya top· 
raklarının yüzde 29 unu ve nll· 
fusunun dörtte birini kontrol 
eden iki imparatorluk bir hayli 
ağırlıkbr. 

Biliyorum, totaliterler "0 bir 
ağırlıktır. Fakat kuvvet değil
dir ,, diyeceklerdir. Marna ve 
Verdun pek uzakta kalmııtı 

gibi 1 
Biliyorum ki Alman ba!ını in

giliz\erden bir mürebbiye mil· 
leti diye bahseder. Gerçekten 
lngiliz mürebbiyeleri az değildir. 
Fakat Fransada harp etmiş 
olan İngilizler mürebbiye değil· 
dirler. Her halde mürebbiye 

olsun olmasın, netice 11 ilkka
nun mütarekesi ve Versay mua
hedesi olmuştur. Ben küçük b!r 
Alman çocuğu olsaydım, bu 
mürebbiyelere hürmat ederdim. 

Biz Fransızlar, Almanlar bir 
devlete sahip olmadan çok önce 
İngilizlere karfı harbetmişijdir. 
Yeni çağda biz onları Onaltın
cı Louis devrinde bir defa yen
dik, onlar bizi on dördüncü Lo

uis, on beşinci Louis ve Napol· 
yon devrinde uç defa yendiler. 
Vasıtadan ve büytik adamlardan 
mahrum değildik, fakat vakıa 

meydandadır ve onun içindir ki 
yukarıda yaptığım hesaba lngil
tere 500 milyon, Fransa ise an· 
cak 107 olilyon nüfusla dahil 
olmuşlardır. 

Bu itibarla onları iyi tanırız. 
t~ırilizler kızdırılması a-üç inıao-

Yazan : Piyar Dominik 
lardır, fakat bir kere ortaya 
atıldılar mı ölesiye mncadele 
ederler. Bunu B. Muııoliniye 

ihtar ederim. 

Bir nokta da ha. Berlinde ve 
Romada " bu iki imparator-

luk sağlam değildir. Yalnız sa• 
tıhtan ibaret. Bunlar hakikatte 
mükemmel şikirlard11. ,, denil· 
diğini biliyorum. 1914 • 18 har• 
bi Almanya için bir bayram gB· 
nil olmuş gibi. Hakikat ıudur 
ki bunlar ıağlamlıiı tecrllbe 
edilmiş iki metropoldlir ve ha· 
kikatte ikiıi bir demektir. Gene 
hakikat ıudur ki 'bu iki metro
pol denizlere hakimdir. Atlanti
ğe ve Hint okyanusuna blkim. 
Kap hattına hakim. Ve Akde
niz hattı kendilerine kapatıldıtı 
takdirde bunu başkalarına da 
kapatmıya muktedirler. 

Hakikat şudur ki bu iki im· 
paratorluk - Birleşik devletler 
ve Sovyetler birliği ile mutabık 
olarak • bütün kauçuğu, petro
lün en büyük kısmını ve hattl 
tamamını, pamuğun tamamını, 

demir ve bakırın tamama yalun 
kısmını, ve dünyada bulunan 
kömürün en büyük kısmını kon
trol ederler., 

Halbuki tankların, tayyarele· . 
rin ve otomobillerin petrolle iş· 
ledikleri malumdur. Almanya ve 
İtalyanın petrolden mahrum ol
dukları da malümdur. 

Bu iki büyük garp devleti için 
silihlarmı kullanmak ve ıulbu 
istemek yerine :zorlamak zama
nı belki de gelmiştir. 

Birkaç yıldan beri bu iki im
paratorluk, kuvvetlerinin tam 
bir hesabını çıkarmamıf olabi
bilirler. Meseleyi açıkça 'g6r
bilmekten ve görllfmekten çeki-

D•v•m• S Uacıl aahlfe4• 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 

Yazan : Jamesi Vgclif/e Headlam 

Terct1me eden: M. Nedim Müren 
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Gazeteye en çok yardım eden 

Bi marck'dı, ve Berlinde olduğu 
zamanlar hemen her glin idare• 
hanede bulunurdu. Köydeyken, 
köy işleri hakkında yazdığı ma· 
kalelerini gönderirdi. 

Şnphesiz bu adımlar. vevkii 
iktidarda bulanan liberal ve ih
tilal partilerin dikkat ve ada· 
vetini celbedecekti. Netekim 
Junkler (onlara bu ismi vermir 
lerdi) mukabil bir darbe ye mut 
lak monarıinin yeniden ihyası 
gayelerini glltmekle itham olun· 
dular. Filhakika onların çoğu 
bunu istiyor, ve cemiyetin birer 
uzvu olmak itibariyle bu suretle 
vazifelerini yaptıklarına kani 
bulunuyorlardı. [Kıymet verdik· 
leri bütün müesseselerin, hare
ketsiz durarak, onları müdafa· 
aya teşebbüs etmekıi:r:in yıkıl· 
ma11nı seyretmek mahza ceba· 
net ve uyuıukluk olurdu. Bu 
kadar mUthit bir buhran içinde 
bulunurken, öne atılarak ihti· 
lili durdurmağa teıebbüı etmek 
bllyllk bir cesarate ihtiyaç gös· 
teriyordu. Bunu evveli kanunu 
esaıi çerçevHi içinde, ve teırii 
yollarla temine çahıtılar. Pruı· 
yanın bir aristokrasisi bulundu
gunu ve bu aristokrasınin kork
madığını ıöıterdiler. Kıral on· 
ları terketmiş blunduğu için 
yalnız başlarına çalışıyoalırdı. 
En tehlike bir zamanda muha
fazakar partiyi tesiıten çekin· 
mediler. lıler o vaziyetteydi ki 
tqkilitlı bir muhafazakar parti 
zamanın baıta gelen ihtiyacını 
teşkil ediyordu. 

Maamafi, monarıik bir parti
nin muYaffak olabilmHİ için 
kıralın birlikte çalıımaı elzem 
gelmesi ve karalın da henüz 
liberal akıl hocalarından ayrıl

mağa karar vermemiş bulunma
ıı itibariyle, baılangıçta nüfuz· 
ları azdı. Bismarck ekseriya ıa· 
rayda bulunuyor, ve çok te1ir 
yaptığı görülüyordu. Diğer ar
lcadaılarına yaptığı gibi, karala 
da daima, cesaret ve metanet 
telkin ediyordu. Ona hidiıeler 
Ozerindeki fikirlerini açıkça ıöy
lemekten çekinmiyordu. Bu ıı· 

ralarda birbirleriyle çok sıkı 
dost oldukları Leopold von Ger
lach da kendiıine yardım edi· 
yordu. Uzun müddet telkinleri 
netice Yermedi. Nihayet kati 
kararlar alınmasını lüzumlu kı
lan son bahar hadiseleri baş 
gösterdi: Berlinliler, içinde si
liblarıo muhafaza edildiği Ze
ukbausı zaptettiler. Meclisin 
yapmaltta olduğu kanunu esasi 
kırala hiç bir salahiyet bırak
mıyacak ıekilde baz11lanmaktay
d1. Meclis yeni rejimi beyenmi
yen ıubayların orduyu terkct
meleri için tebliğat yapılmasını 
emreden ibir karar çıkardı. 

Buhran Viyana hadiselerinden 
doğmu,tu. Teşrini evvelde Jel
lachich ve W ndiscbgratz idare• 
sindeki Avusturya ordusu şehri 
zıptotti ve askeri dikt törlllk 

ilin edildi. Bir darbe ile ihtilal
ci hUkümet ~ düfürüldli. Prusya 
kralı da ayni tarzda harekete 
karar Yerdi. Rivayete göre bu 
vazifeyi deruhte edecek olan 
nazırları Bismarck teklif etmiş· 
ti. Bunların içinde en meşhur
ları kralın amcası olan Kont 
Brandenburg ile milli mecliste 
Bismarckla birlikte temayüz et
miş olup Prusya aristokrasisine 
menıup bulunan Otto Von Men
teuffel Hli. Biımarckın m'ltema
diyen nufuzlu kimselerin arası· 
na girip krala cesaret verdiği 
gibi onları da cesaretlendirdiği 
ve sahne arkasından mühim bir 
hareket hazırladıiı ıörülüyordu. 
Gerlach Biımarckın da nazır 
olmasını teklif etmişse de, 
kırat kağıdın bir tarafına 
" Ku:ıl aksOlamefci. Kan 
kokuyor. ilerde faydalı ola
cak ,, diye yazarak bu tek-

lifi reddetmitti. Bismark ayle 
şeyler söylOyordu ki, arkada,
larını bile korkutuyordu. Sak
ıonya nazırı Kont Beut bu ta· 
rihlerde Berline 2elmiş ve Bis
markı ilk defa l.ura da görmüı-

tü. İkiıi mlltbit bir demaırog 
olup mubaıara sırasında Viyana· 
da bulunan Robert Blum'u kur· 

şuna dizdiren A vuıturya hnkQ
metioin tarzı hareketini mllna-

kata ediyorlardı. Bent bu hare· 
keti siyasi bir hata olmakla it-

tibam ediyordu. Biımark ise 
'" bayır, yanılıyoraunuz ,, duşman 
ele ıeçince mabvetmeliyim ,, . 
diyordu. 

Hidisat, Biımarkıo, ceuret 
ve katiyett~n başka hiçbir feye 
liizum olmadığı fikrinin dojru-

luğunu ispat etmişti. Branden· 
burg nazır olduktan ıonra 
W rangelin idaresinde bulunan 

Prusya kıtaları tekrar Berline 
girdiler, muhasara hali ilin e· 

dildi ve medis Brandenburgta 
toplanmak Uzere tatil olundu. 

Bunu reddedenler derhal iç· 
tima mahallinden atıldılar, ve 

Brandenburgda nısabı müzake
re bulunmayınca meclis inhilil 

etti. Dıral kendi kendine yeni 
bir kanunu esasi ilin etti ve 

bunu müzakere ve kabul için 
bir meclis topladı. K1ral ordu· 

nun disiplinine istinat ederek, 
tek bir Alman feda etmeksizin 
otoritesini tekrar kazanmııtı. 

B1ımarck bu yeni meclisin 
toplanma esaslarını kabul etti

ği için bu sefer intihaba i,tirak 
etti, ve W est Havel mıntakasın· 

da intihabı kazandı. O ihtilalin 
düşmanı olarak öne atılmıştı. 

İntihap nutkunda 11Hepimizi tah
dit eden ihtilale karşı mücade
lesi herkes hükumeti tutmalıdır,, 
demişti. "İhtilal ile asla bağır· 
mıyacarız,, sözü partinin beyan• 
namesinde ileri sürdüğü parola· 
Si idi. 
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1 RADYO 
Umumi tevkifat 

cetvelleri 

PAZAR • 23/41939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU(';U 

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

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

12.30 Program. 
12.35 Müzik - ( Küçük orkes· 

tra • Şef : Necip Aşkın ) 1 -
Bucalossi - Pestalozzanın bir 
ıarkun Giribiribin. 2 - Rubins• 
tein - Kostümlü balo süiti. 3 -
f wanow - Kafkas siliti. 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans, meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik ( Küçük orkestra 
Şef : Necip Aıkın ) 4 - Becce 
Birinci İblyan süiti. 5 - Ma· 
inzer - Viyana polka11. 6 -
Levine - Humorcske. 7 - Sid· 
ney Jones - Geyşa operetinden 
Potpuri. 

13.50 Türk müiiği. Çalanlar : 
Cevdl't Çağla, Zühtü Bardakoğ· 
lu, Refik F ersan. Okuyan : ~·
dife Neydik. 1 - Ut~ak peşre· 
vi. 2 - Şevin beyin • UHak 
şarkı - Gül:ıar:t nazar kıl. 3 -
Leminin • UHak tarlu - Siyah 
ebrulerio. 4 - Ce det Çağla -
Keman taksimi. 5 - Bayati 
farkı • Kalbim yine U~gün. 6-
Mustafa Çavu~un • Bayati pr
kı • Çıkahm sayd6tikAre. 7 -
Türkü .. Ela gözlerine kurban 
olduium. 8 - Saz semaisi. 

14.20 14.30 Konutma (Kadın 
ıaatı - Çocuk terbiyesine dair } 

16.30 Program. 
16.35 Milli küme müsakaları 

19 Mayıs statından naklen. 
18.15 Koouıma (Çocuk esir

geme kurumu· Kreıi dinleyelim) 
18.45 MOzik ( Şen oda mOziği 

· lbrahim ÔzgOr ve ateı lxkekleri 
19.15 Türk milziii (fasıl he· 

yeti.) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Et

ref Kadri, Haıan Gür, Hamdi 
Tokay, Ba1ri Üfler. 

Okuy•n Tahıin Karaku,. 
20.00 Memleket saat ayan, 

ajans Ye meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziği: 
Çalanlar: Refik F ersan, Re

ıat Erer, Fahire Ftrsan, Cevdet 
Kozan. 

Okuyanlar: Sadi Hoıses, Sa
fiye Tokay. 

1 - Eviç peırevi. 2 - Ra
uf Yektanın - Eviç be!lte • Hal
kai ziilfO ıiyahın. 3 - Leminin 
• Ferahnak şarkı · Lerzan edi· 
yor. 4 - SalAhattio Pınann -
Eviç ıarkı - Göz yaılarınıı. 5-
Cevdet Kozan - Ut hksimi. 6-
Eviç tilrkn • Şabanen gözler şa· 
hane. 7 - Şu köylünün yosma 
kızı. 8 - Rifat beyin - Hicaz 
ıarkı • Niçin bülblll fegan eyler. 
9 - Udi Fahrinin ·Hicaz şar
kı - Bahar olsa Çimenzar olıa. 
10 - Sadettin Kayna~ın - Niha
vent şarkı - Gönül nedir. 

21.00 Neşeli Plaklar -lR. 
21.10 Müzik ( Riyas ti cum

hur Bandosc - Şef Küoçcr) 
1 -Hubert Batlı - Dt:niz mar

şı. 2 - L Ganoe - Atlılar Vals 
3 - R. Wagner • "Mcisterıin
ger,, operasının üvertürn. 

4 - M. Ravel • Pavenc pour 
une lofante defunte. 5 - F. 
Liszt • Macar rapsucliıi No 6 

22.00 Anadolu ajansı ( Spor 
servisi) 

22.10 Moıik ( Caıhand .. Pi.) 
22.45 23 Son ajanı haberleri 

ve yarmki proıram. 
PAZARTESi 24/4/939 
12.30 Program, 
12.35 Türk mtıziii · Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı Ye metooroloji haberleri. 
13.15-14 MOzik ( Senfonik 

pliklar ). 
18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Operetler - Pi). 
19.00 Konu~ma (çocuk esir-

geme kurumu - çocuklara masal) 
19.15 Türk müziği (Halk tür· 

lrüleri ve oyun havaları - Sadi 
Yaver). 

19.35 Türk oıüziii ( karışık 
proğram ). Hakkı Derman, Eş· 
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basi Üfler. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk milziii ( Klisik 
program. 

Ankara radyosu Küme heyeti: 
idare eden : Mesut Cemil. 
1 - Cemil beyin - Kürdili 

Hicaıkir peşrevi. 2 - Doktor 
Supbi .. Şarkı • birlikte bir ak
ıam. 3 - Rahmi beyin • Şarkı
S6yle ey mıdrıbı nazende eda. 
4 - Arif beyin • ~arkı .. Sende 
acap Uflaka eziyet mi çoialdı. 

5 - Rifat beyin· Şarkı Bu ıep 
recayı dil oldu. 6 - Rifet be· 
yin • Şarkı - Ol ıroncamn etra· 
fanı almış yine güller. 7 - A· 
rif beyia • Şarkı - Kanlar dakü
yor. 8 - Arif beyin • Şarkı• 
Gurup etti gilnet dünya ka· 
rardı. 9 - Ruıen Kam· Ke
mençe taksimi. 10 - Sadullah 
ağa • Hicazkir şarkı· Hıram et 
gillıene. 11 - Çorlulunuo • Hi· 
cazkir şarkı • Aldı beni iki ka
ıın arası. 12 - Kemal Niyazi 
Seyhunun - Hicazkir 1az semaisi. 

21.00 Konuıma. 
21.15 Eıham, tahvilit, kam

biyo - nukut ve ziraat borsaıı 
(fiyat). 

21.25 Ncteli plaklar - R. 
31.30 Folklor ( Halil Bedi 

Yönetken ). 
21.45 Müzik ( Oda mOziği -

Beetboven : Trio ( do minör ). 
Ulvi Cmal Erkin : Piyano. 
Necdet Remzi Atak : Keman 
Edip Sezen : Viyolonael. 
22.10 Müzik ( Küçllk orkestra-

Şef: Necip Atkın). 1 - Becce 
• ikinci ltalyan suiti. 2 - J. 
Strauss - Bu nağmeler seni sar-
sın ey diinya ( Vals ). 3 Lind
ner • Bacchanale ( Şarap ilahı 
Baküs şerefine danı ). 4 - Mic
beli • ikinci küçOk suit. 5 Mun
kel - Venedik hatırası - Sere· 
nad. 6 - Ziehrer - Aıık • Ro· 
mans. 

23.10 Müzik ( Cazbaud - Pi.) 
23.45· 24 Son ajans haberleri 

ve yannki program. 

Umumi, mOlbak ve buıuıt 
b tçlerle hakiki ye hnkmt 9ahıı .. 
lar tarafındau verilen bilumum 
maq, ilcret, ikramiye, nakdi 
müklfat, tazminat, huzur hakkı, 
tekant, dul ve yetim maaıları• 
nın ödenmesinde ötedenberi 
vergi tevkifatının ne ıuretl 
yapılacarında tereddiltler olmak· 
tadır. Divanı Mubaıebat mura• 
kip muavinlerinden 8. Yuıuf 
Kenan Ünsal, bu bo9luğu dol· 
duracak gllzel bir eıer meyda· 
na getirmiştir. Yalnız mal me· 
murlarım değil bütün yurddaş• 
luı alakadar eden bu kitabı 
okuyucularımıza tavıiye eder
ken mu barririni de tebrik er 
lcriz. 

-4'11• 
Motosiklet kazaları 

çoğalıyor 
Şehrimizde motosikletlerin ift

tikçe artması ve bunları idare 

edenlerin zebıtamızın milmanaa• 
tına rcğmen kalabalık yerlerde 

ekzeraiz yapmaları, şuna veya 
buna çarpmak ıribi kazaların ıık
Jaımasına ıebep olmaktadır. 

Bundan baıka motosiklet H• 

hiplerinin henüz acemilik dev• 

rinde iken bazılarını arkalarına 
alıp ıağa ıola yalpa vurarak 

dolaımaları nihayet ikisinin bir• 
den dtişllp ağır veya hafif yara• 
lar almaları neticesine varmak· 
tadır. 

Biz Lu gibi motosiklet kullan• 
makta henilz acemi olanların, 

ekzeraizlerini milmklim olduiu 

kadar umuma aid olmıyan açık 

mahallerde yapmalarım ve hele 
acemilik de·nesinde dilek ve 

iarar ne olursa olsun arkalarına 

fU veya bunu almamalarını ken· 
dilet inden bekleriz. 

Sulh cephesi 
Battarafı 2 lcl uyfarla 

oerek tivizlerde bulunmakla 
hata etmiı olabilirler. Fakat 
artık bunu yaomak ve oldukla-

rı ııibi görüumek zorunda kal
mıtlardır; madem ki karşı ta· 
raf kuvvetten bahsediyor, blitiin 
kuvvetlerini! aynı zamında zeka 
ve cesaretlerini de ortaya koy· 
m hdır. 

Tabii ben burada yalnu: İn
gilizlerle Fransızlardan bahıe-

diyorum. Ruılar hakkında bir 
fCY ıöylemedim. Amerikalıları 
hesaba katmadım. Kısacası yüz 
elli milyon adam (Habe9istanı, 
Avusturyayı, Bohemyayı, Mo· 
ravya ve Arnavutluğu da hesa
ba katıyorum ). Japonyayı da 
Ha ve ederseniz üz yüz milyon 
adam dünyaoıu nizamını deiit· 
tirem ez 

Vilayet daimi encümeninden: 
Şahioali M~odres geçit gemiıi bir seneli" icarı! Verilen bedeller li-
İmam köy Narlıdere ılıcalarının iki ,, ,, yık had iÖrülmedi· 
Gölhisar Mendres geçit gemisi senelik ., iinden 
Dalama Mendrcı geçit gemisi 1 

Karahayıt ,, 11 ,, ~ Talip çıkmadığından 
Dereköy 11 ., 11 ı 

Yukarıda adları yazılı buıuıi muhasebe akarabodan üçüne 
verilnıi, bedelleri llyık had görülmediiindt'n ve üç adedine 
de talip çtkmadıiından 4/5/930 tarihli Per4enbe günU saat on 
beşte ibale edilmek üzere on gün müddetle artırmanın uzatıldığ'ı 
ilin olur. ,. 1280 
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H A L K E v 1 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Muayene aünü Saat Doktor arkada,ımıaın adı 

Paz:arteai 2-3 Doktor Fabrettin SDglr 
(Çoeuk Jautalıkları mBtahıeaıaı) 

" 3-4 OperaH5r Medeni Boyer 

Salı 4 - 5 Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt b .. tahkları mutahuaı11) 

Çartamba 2-3 Operat6r Nuri Erkan 

n 3-4 Doktor Şevket Gaıaçan 
(GlS. baıtalılclan mutabauı11) 

Pertembe 4-S Doktor Mulııln 
(iç haatahkları mutahuaı11) 

" 
5-6 Doktor Şeyket Kırbat 

· (lntaal hHtalıklar mutahuu11) 

Cuma 4-5 Doktor Mllnif Erman 
(Kadıa haatahklan mutahaN111) 

Cumartesi 2-5 Doktor Nafiı Yaııan 

H 3-4 Doktor Halli Gazaydın 

•• dlM'•a~•a•*'•••aa~·• ... 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer • 

Gazete Kitap Evi 
G6rillen lüzum llıerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
lıtanbul - Ankara - lımirde mtınteıir bütün kitap, mecmua 

Ye gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulunmıyan 
kitap, mecmua ve gazete nftıbalan en çok bir hafta içi.a· 
de getirtilerek milşterilerine takdim etmeif &zerine ahr. Ça
ıitli Ye temir kırtaıiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 

• 
~ 

• Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 
entani hastalıklar mütehassısı 

• ı Muayenebaneaini Cumhuriyet maballeainde &Takat 
t B. ihsanın eYine nakletmitlir. 
f haıtalarw her gtın ıaat yediden ıekiıe kadar ve 
: aileden ıonr saat Uçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
•ı kan, balgam, maddei gaita ve her tilrlll tahlillb icra 
ı eder. Veremlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo-
t toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

ilin 
Aydın nafıa eksiltme 
komisyonundan 

299 lira 19 kuruş keıif be
delli Söke kazasının Akkay 
nahiyesindeki hafriyat binaıı 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 8/5/939 Pazartesi 
gllnü saat on beıte Aydın Na· 
fıa mUdürlüğii odaıında yapıla· 
caktır. 

Bu işe ait ketif ve ıartname 
cafıa mtıdtırlüğünde görillebllir. 

Mukakkat teminat miktarı 
23 liradır. 

isteklilerin yukarda yazıb 
riln ve ıaatte Aydın Nafıa 
mildllrlilğü odasına gelmeleri 
ilin olur. 

22 27 1 5 1277 

lmttyu uhlbl n Um11•t Neplyat 
llGdGra ı Etem Meıulrea 

Baaaldıtı yer 
C H P a .. ıaıevl 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tlhaea kıtaab•ı ihtiyacı 

için binek hayyanı aatın alına
caktır. 

2 - Aydın b6lreainde bineie 
elverifli bayyanı olan ve ıatma
i• iıtekli bulunanlann Niaan 939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumarteıi gtınleri ıaat 9 . 12 
araıında Alay Satan alma ko
misyonuna mOracaat etmeleri 

ilin olunur. 

---------·· --
:........ Abone ıeraiti ··-·: 
: ı i Yıllıtı her yer için 6 llra. J 
i Altı ayhtı 3 U...dır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
ı P. BaaımHi. i 
i ıueteye alt yuılar lçiD i 
İ yası itleri müdürllP.e, llh- İ 
i lar lçla idare mGd&rliitla• ~ 
: 'Dlraeaat edilmelidir. i ................................................... 

ATBf' 

Her çqit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat çqitleri Jıer marka 
Gramofon ve en son çıkan plaklar, iğneleri bilimum alitı muıi· 
kiye, hurdavat, pipo ve sıhhi ıigara ağızlıkları yasaı yuvarlak 
futazi cep ' fenerleri ve taze pilleri elektrik limbaları envai 
çe,it trat bıçaklan, oyuncaklar veıaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

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

pyanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiıtir . 

,,.- 12 ay veresiye satış --

MEHMET GÜRER 
DEMIRYOLU CADDESi 3212 AYDIN 

Okul talebelerine 

PTI ı 51 

Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. Basnııevi 

-


