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lnıan ve Kültür: 

Türkiyenin 
Emniyet sınırları 
Oımanlı impatatorluiunun ta· 

rihioe bir göz atacak olursak. 
onun, kuvetli zaaıa unda da ken
diıine baılıca iki mftdaf aa battı 
teıiı etmif olduiunu g&rllrüı. 
Bunlardan birisi Tuna boyu, dl· 
ğeri de Sina çalünü, Şam badi 
yeaini ve Şat'ı içine al•n cenup 
ıınırıdır. 

Birinin elden git•e•i, düımaoı 
Ayaatafanoıa, diğerinin bir nok· 
tada 2edclenme1i, lbrabim pa• 
favı Kütahyaya sretirmiıtir. 

imparatorluk, bu iki ıınır ate
lerinıle hüciima gttçmif Ye ge•iı· 
lemit fakat hayatının dlStr atrı· 
nı, tedrici bir inkıraza ratme•, 
bu iki müdafaft sınırı ıayeafnde 
devam ettirebilmiıtfr. 

Bugünkn Tftrkiye, imparator· 
luk coğrafyanın içindedir. Ken· 
diıi ile Tuna aruında, burGn 
mllshkil Bılkan devletleri, Sina 
ha~tı ile lcendiıi arasında da, 
her halde harp ve iıtill tema
yftlleri göıtermiyen bir ıtahıquo 
me•cuttur. 

Türkiye f{İbi, bizıat kendiıi 
istila ar~uları g&stermiyen bir 
ınilli devlet , civarına dliıen ıa· 
haların politik ve tcrritorial 
emniyetini. kendi emniyti bıkı
mmdan gözden kaçıramaz Mis
ta kil m"lletler ara,ında oturup 
bunlarla iyi geçinmtğe çalıımak, 
cumhuriyet kurulahdanberi, hl
~umetimizio dı4 politikaaına •
saı olmuıtur. lıter Balkantara 
ister ıarkımızdaki, ister cenubu 
bluzdaki komtulıra bakalım. 
hepsi kendilerini yapmak. me
deniyet •antalannı çoialtarak 
yeni bir dtinya parçatı yarat
rnak pefindedir. "Bizim mahal· 
le ,, adını vercbflecejimiı Ye 
Balkanlarla Ônasyadan ibaret 
olan bu coğrafi b~lgenia hayat 
tiarı, biribirinin iltikliline bir· 
nıet etmek ve beraberce, Av
rupa ile Asya arasında memur 
ve bahtiyar bir medeniyet k6p· 
rüsu meydana getirmektir. 

Balkan birlitini Sidaba'da 
bağlayan Tlirkiyenin, dıt politi
leası01 bealiycn felstfi bayat rö· 
ru,o, budur. 

Bu, saba, vaktiyle, türk fil· 
tubıttının mevzuu idi. F .kat, 
türk fatihlerinin at oynatmak 

kabiliyetlerine, dar ıtlmiftl. 
Onlar, bu sabayı, kudret he
••plarınan temeli telakki ede
rek, Aıya , Afrika ve A•rupa 

Ya doğru ilerltmitler ve ma 
lüm olan ııoırlar dahilinde, im
Par atorlui<lar1nı kurmuılardı. 
l<endilerine, bu buıuıta, bir ba
kımdan da Bizanı deYleti selef 
0laıuıtu. 

F' atih Mehıned, Selçuk devle
tinin politik formülü ile Bizenı 
devletinin politik formiUOnü 
tne;ı;ç ve telif ctmeie munffak 

- Sonu 2 iud Sayfada -· · 

ı · • Burhan BELGE 

MiLLi ŞEF 
Ankara Halkevini Şereflendirdi 

Aokara 25 (A.A.) - MilJi Şef · ka ile dinleyip mütalaa 
lımet lnöno bugün ıayılar1 rit- ederek komiteye kendiliiinden 
tikçe çofalan Halkevlerinit1 ça- memleketin inkilip ve kBltOr 
hpnalarıaın daha enıh Ye ileri bayabnda bOylk veri111ler bek· 
birtekilde plaolaıtırılmaıı için leuen Halkevleri hakkında 
epey zamandanberi toplantılar alınacak ye•i tedbirleri itard 

yapmakta olan Halkevl~ri tanıı buyurmuılar ve direktif vermit· 
aıa komitesinin içtimaınd~ b\i- lerdir. Milli Şef her vesile ile 

Helkevleri çılıfaaaları •• meae
lunmak ihere Ankara Halke- leleri ile bu ilıileri bütün Hal· 
vini ıerefleodirmiılerdir. ke•lilere bir kat daha şr:vk •e 

Verilen izalaah deri11 bir ali- ıeref ver•ekt~dir. 
•7Ji1ii!: &UJ;7if17; =-- ;~c: Zt Ji ii!f __ :ı&:ui= 

General Metaksas 
bir nutkunda 

Yunan vatanının şerefini korumak için 
her fedakarlığı yapacaktır. dedi 

Atina - Atina mftbendiıleri
nin bir ziyafetinde B•tvekil Ge
neral Metaluaı entemaayonal 
vaziyet hıklnada beyanatta bu· 
lunırak: • 

Ordusundan kuY•et abrak 
iftllıar eden YunaD milleti ına 
vatanın t•refine biç bir ıuretle 

dokunuh11aııaa müsaade et· 
mem•i• amaeylemittir. Yunan 
milleti •atanın .. refini korumak 
için her ıeylni. canını •• batta 
milletinin •••cudiyetini feda ey
lımıte karar vermiftir. 

Yunanistanın tamamiyeti bak· 
kında tem1nat verilmittir, de 
mittir. a a. 

ı u 

Romen Hariciye 
nazırı Gafenko 

Lord Halifakstan sonra 8. Çember
laynle de görüştü 

lngiliz matbuah Romen hariciye nazırına hararetli 
bir kabul gösteriyor 

Londra 25 - Romanya ha

riciye aaıın dfta hariciye nazırı 

Lord Halifakıla yaptıra mllll
kattan aonra alqam Bıeri avam 

kamarasından baıvekil Çember· 
laya ile mülakatta bulunmuıtur. 

Gaf~nko mOlikatını mftteakip 
kabine toplaomııtır. 

Avam kamaraaındaki Çember· 

layain odaııada toplanan kabi
nenin mtlz.keratı 2 saat 15 da· 
lrika devam t tmiıtit. 

Londra gazeteleri Romeıa ha· 
riciye nazarı Gefenko hararetli 
bir kabul g6ıtermelcte ve lnfi
liz naıırının glloftn mt ıeleai 
hakkında lngiltereain vaziyeti
ni yazacaklarını yazmaktadır. 

•••• 
• . e - - s:s::::iL: 

Sovyetlerin lB. Markoviçı 
Londra sefiri İngil-

1 tereye avdet etti 
_ ...,.,.,. .. 

Londra 25 - Haves ajan11· 

nın MoıkoYadan aldıiı bir 
habere sı6re : 

lngiliz So•y•t mUnkerelerl 

hakkında hariciye komiseri Lit

vinof ile görüşmek lizere Moı

kovaya gelen Londra biiyilk 

elçiıi Mayiık'i dün gtce LeDin 
grad S~okliolm tarildyle Lon
draya· =.töooif9tttr. · • ·· · a".a .. ·: 

Venedik mülakatının 
neticesinden memnun 

Belgrad 25 - Venedikhn 
avdet eden Y ogoslavya harici· 
ye nazırı Marlrnviç, gaıettcile
re beyanatta bulunarak; İtalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano 
ile r6rüşme.ıiuden memnuniyet 
duydufunu Yugosla•ya •• İtal . 
yayı alikadar eden meselelerde 
mOıahede eyledij'i görftş birli
ğinin Roma · Belgrad araıındaki 
samimi g-örütmeleriıı tabii bir 
neticesi oldUf'1uu iaYJHliflir. 

s.,...: 100 Para 

lstanbul - Berlin 
Hava seferleri haziranda başlıyacak 
Aakara 25 - fstanbul· Berlin 

• İıtanbul ara11nda muntaı.m 
bava aeferlrri yapmak üzere 
hir Alman nyrllaefer tirketi ile 
bir aydaoberi da.am etmekte 
olan müzakereler ueticelenmtı 
ve tanzim edilen mukavele ve
killer heyetince de tasdik edi
lerlerek burln münakale Ye 
muhabere veklletinde vekil AH 

Çetin Kaya ile tirket mllme11ili 
taraflarından imıa edilmiıtir. 

Mukavt leye glSre 1 baılraa 
939 dan itibaren lıtabul ile Ber• 
)in ve Berlin ile lataabul ara• 
aında muntazam aeferleril bat• 
layacak Ye baY• yolu tebekemiı 
beynelmilel bava yolu tebeke• 
ıine bağlanmlf olacaktır. 

a .a. 

Meclis Halk Partisi 
grubunda 

Başvekilimiz 
hakkında 

Ankara 25 - Cumhuriyet Halk 
Partiıi Mecliı srrubu bu1Un aaat 
15 de Reiı Tekili Haıan Saka· 
auı re· ılljinde toplandı 

Evvela Bıfveldl dolrtur Refik 
Saydam ktırı&ye relcrek beynel· 
milel siyasi vaziyeti iı.b etti 
ve umumi sulh ıayeai •e ili 

A 

umumı 

izahat 
siyas~t 

verdi 
menf •at balumtDdan Tilrkiy• 
bllk6metiain btlyük deyletlerle 
•e komtularile temaata oldutu· 
DU ı&yledi 

Bir çok hatiplerin ıaılerioe 
Hariciye Vekili Şlkrll Saraçotlu 
cevap verdi. Bu izahat k&fi ıl· 
rllerek hGkümetin hareketi it· 
tifakla tanip etti. a.ı. 

_ 1 E 2. l a• 

Bir lngiliz filosu 
Akdenizin şarkında manevralara çıktı 

---------------------Malt.ı 25 - İngilterenin Akdeniz filosundan 32 parça ı•mi 
ıarki Akdenizde manevra yapmak ilure Maltadın ayrılmııtır. Bu 

filoya 3 deretnavt 2 çelik krovzör 1 tayyare gemisi ve 3 diıtro-

yinden mürekkep bir filotih da iltihak edecelltir. a.a. 

Dün Halkevinde 
Bir gürbüz çocuk müsabakası yapıldı 

Halkevi ıoıyal yadım ıubeıi 

ile çocuk esirgeme kurumu ta
rafıodan mliıtereken tertip edi· 
len ıUrbüz çocuk mtiaabakaıı 
diin 11\at 16 da Halk evi ıalo
nunda ıeçme bir mütebaaııa be· 
yd huzurunda yıpımlıtır. 

Müsabakaya muhtelif yatlarda 
bir çok çocuk ittirak etti. 

Yaşlarına rGre altı katagori
ye ayrılan bu çocukladan 9 ay
lak Gltven Göksel ile 13 aylık 
Ertil Ayaydın, Birinci kategori· 
nin bjrirıcilifini. mn,terelcen lıa· 
zanmıılardır. ikinci katoro~inia 
birinciıi 22 aylık Ôıer Orhun, 
ikinciai 23 buçuk aylık Neriman 
Uçaktır. 

De•amı S tl•el aaMfed• 

Cumhuriyet ilkokulu talebeleri dün 
bir konser 

Cumhuriyet ilkokulu ıon ıınıf 
talebeleri bıfta programı mu· 
cibince kendilerine ayrılan ıaat· 
lcrini halkımıza oe9e verici bir 
ha va içinde ge,irmiılerdir. 

Cumhuriyet okulu için ayn
lan saat, ayni okul &iretmen
lerinden Zihniye DemirayJD(çocuk 
terbiyesi) mevzulu konuımasiyle 
a~ılmıı, nıl1teakiben okul~n aoQ 

verdiler 
sınıf talebeleri fiirler olcumuı· 

lar ve bir konıer vermiılerclir. 

Konser, küçüklerimizin cuip 

bir muvaff akiynti ile neticelen

mit ve Halke•İ oparlorlariyle 

tehre verilmiştir. 

Küçük yavrularımızı ,atter

di&dcri muyaffakiyettea dolavı 
tebrik edtriz. 



)ş ihtiliflarını uzlaştırma ı Büyük ve küçük Tür~iyenin 
hk• . . devletler Emnıyet sınırları 

. .ve ta ım nızamnamesı Orta Avnıpadaki ılyul mi· Bat ::;.· •• ; •••• Hblled• 

Madde: ·37 bulunurta, ihtillfin mevzuunu yeti . kendJ emellerine uyguo olmakla, 01111aolt devletinin de· 

Tek bıılı iş ihtilafı yapılan 
toplantı sonunda bir uzlaşmaya 
müocer olmazsa, ihtilafın mev• 

olarak şekillqtird iktea ıonra jil, fak_at Osmanlı imparatorlu• 
karara bıg"' lanan uzlaıtırma ıek d k. 

mihnr devletltri, tim i ıar 1 jıınu hakiki müessisi s·ayılmalı• 
lini ve bu ftklin tatbikine, ka· Avrupa ve Balkanlaı: la meııul dır. 
rar ıuretinin ilıili makama tev· b d Ö ı . . 

zuu ve iki tarafın ne ıebeple · ol mı ya aılamıılar ır. Y e an• Her imparatorluk gibi, os· diinden sonra gelen ikinci ve 1 
h laıılıyor ki, talyanın Arnavut· manlı ı·mparatorlu'"• da, tctek-uılaımadıkları açık ve anlatıl· 

ması kolay bir ifade ile 29 ocu 
maddede hah olunan zabıt def· 
terine yazılır ve altı 30 ncu 
maddede anılanlar tarafındaD 
yine ayni maddede beyan olu· 
nan usul dairesinde imzalanır. 

ilçllncft veya dlSrdOncft Ye ya ut 1 JS .. 
luğu istillaı bir ıaye deii • ıe·. knıa e" ıa.ıında yatan oolitik fikir betinci iı haftalarının hangisi· bb n · u 

b Dit ve ıümullii bir teıe ns D yaıadıaı müddetç"e yaıadı. Garp nin ilk gihıiinden itibaren aı• _ batlıcaııdır. Almaaya, · Tuna • 
lanacağını göıterir a~ık ye an; . havzaıına blkim olmak olmak tan relen il millet " fikri, onun 
laşıl~aıı kolay bir ifade ile Oç iıtiyor. itaya da cenup Avrupa.. blinyeıine bir 11 disıolvant ,, gibi 
ntllha zabıt varakaıı tanzim ıını ·h&kimiyeti altına ıeçirmek girdi. 

Madde: 32 
edilerek altları hem kendileri, emelindedir. Almanyanın Ro· ~ Milli kurtulu§ mücadelesiyle, 
hemde it veren veya İf 'erea manyada ve ltalyaıun da Ama- Atat6rk, tnrk milleti adına yeni 

Tek ba,h iş ihtillfıona ilgjli 
İfçiler mt\teaddit olup da ~un
lardan bir knmı uzlaştırma {ek
.tini kabul eder ve bir kıımı ICa 
bul etmene, kabul edenler için 
30 " ncu, knbul etmiyenler için 
31 nci maddeye ıöre muamele 
yüriltUIOr. 

vekili tarafından imzalanır. ·ı.• k B yutlukta ıiriıtikleri taarruz, ı.ı politi formülll ortaya attı. w 
Zabıt vuakaları•ın bir nOı- mihver devleti tarafından yüri- formül, " Milli Miıak" idi. İçin· 

hası 29 ncu maddede beyan 'k · t' ı 
necek elan yolua iıtı ame ın de yaşadığımız: devrin bütDD ta-

olunao zabıt defterine yapııtı· l ld M'h 
yuz:ubla an amıı o u. ı ver ıe deaerlerini t~mıil ediyordu. I rılır. İkincisi 24 ıaat zarfında 1 • 

. deYletlerinin bu gemılem• po i· Türk m. illeti için istiklal istiyor it dairesinin ilıili tetkilltnıa 
k tikaıına Uç cniel vardır: ve imnaratorluktan ayrılan bD · ·

1
1 tevdi edilir veya taahbntln me k r 

tup halinde g&nderilir. ÜçftocO- ,. l - Artık her politi a lmeıil~- tün diğer milletlerin istiklilleri· 1 

Madde: 33 
leıinde beraber yürlyen nı ıı b 

U • d bı· kaç ıure oi de ka ul ediyordu. ı ve ıcap e erte r • ve Frans1z mukavemeti; 
Tek başlı it ihtilafında ilıili 

olanlardan birinin iı kanununun 
79 ncu maddesinin son hükmn 

tl İf yerinde blltün itçileri ko- 2 _ So•yet muka•emeti, Bu bir nevi hHap tasfiyeai 
laylıkla görebilecekleri bir veva 3 _ Doğrudan doiruya yol idi. Heaap taıfiyesioi, Loıanda, 
bir kaç yere hemen atılır. ilzeriade bulunan küçük devlet- la6ull yaptı. Ve bu suretle, tUrk 

mucibince mahkemeye mflracaa~ Bu uzlattırma . kararının tat• leri; mukavemetleri. ·milleti Ye tilrk devleti, yeni po• 
edceği beyanile vukubulacak bikine baılandığ-ı gllnden itiba · Eier bu üç ·mukavemet bir· litik formülün hayata ve tarihe 
talebi üzerine, .31 nci madde ren 26 ncı it haftası reçmiı leıecek olursa mih•er de•letleri• mal edilmui iıine başlam f ol-
mucibiııce tanzim edilmlı bulu- olmadıkça gerek it veren veya nin munffak olmalarına imkln du. Yuurıda dediğimiz ıibi, 
nan zaptın bir ı"'ureti kenC:lisfne it veren vekili, rerek lıçiler yoktur. Fakat Almanya ve ltal· Türkiyenin cumh!Jriyet kurula· 
Yerilir. Bu suretin altı mümeaall tarafından ayni ııaye va ıekil.. b" 1 

ya, btı üç mul(aY.emetin ır eı· lıdanberi, gerek dıf politika, ge· l·,,.ı'ler ile ı'ı veren Yeya it ve· de yeni bir toplululda i• ihti\l.. h 
T "' meıine mani olmak için er ça· rek iç politika bakımından gi· ı ren vekili tarafından imzalanır. fı ortaya konamaz. ı 

f h k . ıı d ,, 7 reye bat vurmaktadırlar. ri•tig·i i•lerin tek ıayesi, ucrrun- · 
1 Ayni tek batlı .iı ihtill ı a nza de : J f l ·1 S l Y Y • 

, k ngi tere 1 e ovyet er araaan· da milli kıyamların en hOyüğG • kında mahkemeye bat vuraca iş dairesinin Hiill teıkilitr, da iıblrlljine ' mini olmak için 
itçiler mnteaddit olursa, ih~ill· toplulukla iı ihtilafı hakhında ingiliz mille~iuin mukadderatını 
fın uzlaıtırma ile kotarılmadı· 36 ncı madde mucibince veril· idare eden mulıalaıakir r:Omr•-
ğına dair bu maddenin yukarı· mit olan uzla9tırma kararınıa nio komUniıtlik aleybdarlıiı yar· 
ki fıkraaı muciöince verilecek iıter tatbikine baılanmıf, iller dır. Almanya bunu istismar et• 
ıabıt ıu.retinin bir tek nüsha baılanmamıı olıun mevcut ka· mek fıraabnı kaçırmamaktadır. 
olması klfidir. · nuni hüktlmlerdeu her han(i - Komftniıtlik korkoıu, Almanya-

Madde: 34 
Tek başlı bir it ihtillfı ıçın 

mahkemeye, baş vuran İf veren 
Teya İf veren vekili ile iıçiler 
ihtilifın daha evvel İf kanunu· 
nun 79 ncu maddeıi mucibince 
uzla9tırma yolule kotarılmış ol
duğunun tevıiki için iıbu nizam 
namenin 33. ncil •addeıioe ilS· 
re alacağ'ı mazbata ıuretini ar· 
zuhalirıi eklemiyo mecburdurlar. 

Madde : 35 

birine aykırı dOştüillnll görilrae daki aaıi rejimiaiD mOeasir kay· 
tatbikini menneder ve it vere· oaklarından biri olmuıtur. Nazı 
ne veya it veren •ekiliae •• partiıi, bu korka balıaneıiyl• 
milmeHillere ibtilifın ona ıörı iktidara reçmi9tir. Almınyada 
yenide~ bir karara bailanmaıı vaziyetiai takviye etmek için 
lüzumunu bildirir. tedbir alırke•, t;u korkuyu halaa· 

Madde : 38 ae elmiıtir. Fntenaıyonal poli· 
Toplululda it ihtilafı hakkın• lika aahaıında aynı korkuda• 

da 36 ncı madde mucibince ve· istifade ediJmittir. lıpanyada 
rilmit olan uzlaştırma kararını ' ve Çekoılovakyada olduiu ıibi 
İfçiler kabul etmezlerse itirİıı · timdi de Ruzvelt tarafından ya· 
ederler. pılan tekl~fi redderken, mucip 

itiraz 191ğıdaki uıul vı prt• Jebıp olarak, Almanyanın Sov · 
Toplulukla iı ihtillfı zuhurun lar dahilinde yapılmadıkça mu· yetlerlc bir mas~ etrafıada otu· 

da 28 nci maddedeki u•ul dai· teber değildir; flSyleki: ramıyacaiı ileri ıtırtllüyor. 
rcıinde toplanacak olan it ve- a) itiraz, kararın it yerinde in ilterenin SoYyet'erle, bir 
ren veya İf veren vekili ile asıldığı tarihten sonra . i•lcn anla;maya varmak için bir haf· 
mümessil işçiler ihtilifın kota· ikinci it ıününiin akıamına ka • tadan beri tema.ta bulunduiu 
rılmasına girişmeden önce, bu· d.ar, iı yerinde mevcut İtçi ... bildirilmekte iıede beıılb bir 
nun 26 acı maddeye göre top· yısının en az beıte biri ve İfçİ neticeye varılmıf deiildir. 
lukla iş ihtilifı mahiyetinde bu· ıayı1ının beşte biri lO kitiden AIİnan ve İtalyan politikaıı

daha az olaD iı yerlerinde iıe 
lunup buluomadıtını, toplulakla muhakkak 10 İfçi tarafından DQI hedeflerinden biri de k6çük 
iş ihtillfı olduğu takdirde o ta- devletlerle Jngiltere ve Fransa 

yazı ile yapılmıı olmalıdır. 
ribten itibaren 26· r.cı it hafta· araıında bir itbirliii yapılması· 

1 k d l b) Bu yaıının altında itiraz na mioı" olmaktır. Şimdiye ka-sı evve İDe a ar o an zaman eden ifçilerin isimleri, 10yadlara 
f d · ekilde dar ı·kı' alikadar ttraf arasın· zar ın a aynı gaye ve f it yerindeki vazifeleri •• var· 

bir toplulukla iş ihtillfı çıkarı· ıa İfçilik numaraları yaıılmıı da al•an vı italyaa ıeaiıleme 
lıp çıkarılmadığını tetkik eder· ve imzaları ablmıı bulunmalıdır. aiyaaetiae karıı yapılan itbirli-
ler. - Sonu var _ ti,· lnıilttre ile Polonya ara-

Eğet bu zaman zarfında ayni 11oda bir karıılıklı yardım mu-
gaye ve ıekildc bir toplu kavelesiyle lngiltere ve Franıa 

ZABITA 
lukla it ihtilafı çıkarılmıı bulun ıı HABERLERl ıı tar.tfJDdaR Yunaniıtana ve Ro-
duğu ve bu ihtilafın uzlaıtırma manya'ya yerilen bir tarafla ga-
veya tahkim suretiyle neticeye Yaralama rantiden ibarettir. E•aaen al· 
bıilandıgv ı ıabit oluna müraca· man •e italyaıi geiıitlemesioe 

Mesudiye mahalleıinde Muıta· k k · · b gü k d atçıların talebini reddederler Ht çe me ıçın u ne a ar 
ve zabıt defterioe ihtillfın mev · fa oilu Mehmed Uşağı tatla alınaa tek bir müabet tedbir 

ba•ıodan yaralıyan Veli otlu b d L • F k t b t d zuu ile ne için reddedildiğini " un an İDarettır. a a u e · 
Necati adliyeye verilmittir. b' · f fi d y yazarak imzalarlar. ıriR zayı tara arı var ır : u· 

Madde : 36 Tahkir naoiıtana verilen rarantioin 
Toplulukla it ihtilifınua kota· Cuma melıalleıinden Ahmed kıymeti inklr edilemez. Fakat 

rılmuı için yapılan ·toplantı ıo- oğlu Ahmed Çanla ya hakaret Polonya rarantiai: bir mina ifa· 
nunda, ittifakla karar verilmek eden Mehmed ojlu Sabri Gür· de etmek için bir takım prtla-
suretilc, bir uılatlırma 9elıeli aydın yakalaomıttır. ruı tuakb1nı lhımdtr. B1ıt 

.· 

ve en ıereflisi yapılmış olaa ye .. 
ni politik formillüo emniyet ve 

istikrar içinde vücut bulmuıdır. 
Türkiye, bu bayati kararında o 
kadar 11mimi idi lci, yurdua 
içinde yaratmak fstediti yeni 

zihniyet ile yurdun ciYarında ta· 
aavvur. ettiği hayat arasındaki 

mOnaıebeti de, ıay•t veciz bir 
büküm ile tahrif etmekte• çe 

kinmedi Te : yurtta sulh, cihan• 
1 

da ıulb, dedi. 

Binaena,eyh, yeni ttırk de'f'
leti'ni mutlaka mnıtakil millet· 
lerle meıkün bir coğrafi b6lge-

ıartlar henüz tahakkuk etme
miıtir. Sonra · Polonya ile Jngil· 
tere birbirine yardım etm.,yi 
Tadediyorlar. Fakat bu karıı

lıklı yardımı~ nasıl yapılacatı 
teabit .edilmemiıtir~ Sövyetlerin 
ittiriki temin edilmedikçe Po· 
lony~yı istilidan kurtar~bilecek 
bir yudımın yapılabileceii de 
şüphelidir. Binaenaleyh ·inıiliı 
ve franıı z iarantileri ehemmi· 
yelli olmakla beraber, alakadar 
lara tam emniyet vermemek .. 
tedir. · 

Fakat bu aralık alman ve 
İtalyan dıt politika11, .bu genit· 
leme ıiyasetiyle doğrudan . doğ

ruya alakadar olan küçük dev
letler arasında bir itbirliai te
minine mini olmak noktasında 
toplanmıştır. Küçük deTletler· 
den bahıedilirken, bu geniıleme 
yolunun lberindeki memleket-
lerin dok1an milyon nnfu•u teı
kil ettiği ekseriya unutulmakta 
dır. Eter Polonya, Macariıtan, 
Romauya, Yugoılavya, Bulraria
t~n ve Yunanistan aralanada 
anlaıacak olsalar, doksan mil
yon nlfuslu bir kiltle teşekkül 
etmif olur ki, bu, büytk Alman
yanın uüfuıundan da daha bü
yilktllr .· Fakat bu memleketleri 
bir pel.itika . etrafıada t.,ı .. ak 
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Bugünkü 
Kır eğlencesi 

. 
Çocuk haftaıı mllnuebetile 

HalkeYimiı ıoıyal yardım ıube• 

ıile çocuk eıirgeme kurumları 
tarafından ilk okul talebelerin• 

Pınar batında bir kır eğlenceal 
tertip edilmittir. 

Hava müsait olutsa bu ejlen• 
cenin çocuklarımız için çok iyi 

bir gün yaıetacaiı umulmak· 
tadır. 

Kurumlar. kır ej'lenceıi için 
haıırlıjını ikmal etmiftlr. 

• •••• 
Ölüm cezasına 

çarpıldı 

Bundan bir mUddet eYvel 
Sökenin Yortan k&yftnden Hıı. 

ıeyin kızı Meryemi, paraııa 
tamaan &ldtırmekten ıuçlu S&· 

kenin konak maballeainden Hli· 
ıeyin otlu Mebmed G&kı&z ile 

arkadaılan Mehmed otlu Muı· 

tafa Çetiu kaya ve HOıeyin oi 
lu Muıtafa AU haklarında ya· 

pılan duruıma ıonunda bunlar· 

dan ıuçlu Mehmed G&kı6z6n 
&lnm cezaıile cezalandırılmaıma 

arkadaıı Mustafa Alinin 9 ay 

mtıddetle hapsine ve diğer ar· 

kadqt Muıtafa Çetin Kayanın 
da beraatına karar verilmtıtir. 

de tuanur etmek lizımdır. 

Akıi takdirde, türk iıtiklil mll

cadeleainin ortaya atmıf olup 
Türk inlulibınıa diri bir hayat 

akıde.t haline ietirmit olduiu 
yeni politik formtU, tehlikeye 
ıirmiı olur. 

lıte bu balumdan da TGrkiye· 

oin kendi emniyet ıınuları ile 

ko1Df Warımn e•aiyet aınırlan 

araıında 11kı bir milnasebet •• 

bir mukadderat ittiriki mevcut• 
tur. 

Burhaa BELGE 

ıimdiye kadar mümkla olma
mııtır. Buglln de her zamandan 
ziyade ıorleşmııtır. Fakat Av· 
rupa politikaaının bugüakn tart· 
ları · içinde alman ve İtalyan ge· 
nişleme ılyaıetinin muvaffakı
yet Omitleri, her ~eyden ziyade 
küçtlk devletler arasındaki tef-

- rikaya batlanmıı bulunuyor. in .. 
ıiliz ve franıız garantileri kar· 
ıııında Almanya ve İtalya doi· 
.rodan doğruya taarruza ıeçmek· 
ten çekinebilirler. Fakat ıark1 
Avrupayı kanıtırmak için ilet 
olarak kullaaacaklan küçllk dev· 
letleri, bı ıka kllçDk devletler 
üzerine saldırabilirler. 

Hangi devletin hariıioe kartı 
tahrik edileceii bugün için ma· 
lum değildir. Fakat bir kaç 
ıündenberi yapılmakta olan 
Roma a-ör6ımeleriae bakılacak 
olursa, Macaristan b6yle bir rol 
oyııamıya mUıait gibi ı&rllami
yor. Buna kartı en iyi çareyi 
~ene klçük deYletlerin kendile
ri bulabilir. Dokıan milyon nü-
fuılu bir ittilıadın teıkili mü.m• 
ktn olmasa bile, Balkan devlet-
leri ırası.da ııkı bir işbirliii 
temini- mllmkladllr. Ve yalnız 
Balkaa memleketlerinin birlet· 
melari dahi ltu tehlikeyi auli
yebilir. 

A. Ş. FA-.t 
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Biımarck müntebiplerin~ liral· 

la halk arasındaki eıki itimat 
batını tekrar tesis iç;n bütün 
kudretiyle çahıacaiını vaad et
mitti. Mamafi, yeni mec1iste de 
mnfrit sollar galip mevkide bu 
lunuyorlardı. Krala verdikleri 
bir arize ile Berlinden askeri 
muhasaranın kaldırılmuını ve 
18 mart hareketine iştirak eden
ler için bir af illn edilmesini 
istediler. Bismarck af zamanının 
geldiğine kani değildi, zira mti · 
cadele hentız bitmemişti. Bu ta
lep yapılır yapılmaz derhal mu
halefet gösterdi. Filhakika onun 
dediği gibi, mün•kaıa serbesti· 
sine ıiliblı bir balk kalabalığı 
Prusya askerlerinden daha çok 
mani olacaktı. Çok itina göste
rerek ıiSylediği nutkunda affa 
muhalefette bulunarak " af 
mecliıin değil kıralın hakkıdır,, 
diyordu. Bundan ba,ka tekerrür 
eden aflar balkın kanun duygu
aunu yıkıyor, kanunların bari~ 
kadlarda bulunduğu, ve bir ka• 
nundan memnun kalmayan veya 
onu adalete uygun bulmayan 
her kesin, onu mevcut değilmit 
gibi farzetmekte haklı olduğu 
fikrini yayıyordu. Avrupanın bu 
senelere ait tarihini okuyan bir 
kimse bu tekidin doğruluğundan 
asla fOphe edemez. 

Bismarck nutkuna ıöyle de· 
vam ediyor: 

"Affa muhalefet ederken is· 
tinad ettiğim OçOncO nokta in
ıaniyet noktu·dır. 

.. Şu seslerde Avrupayı teme· 
lindcn ıaraan ideoloji kavgaları 
uzlaımaya imkan vermiyecek 
nıabiycltedirler. Bu ideolojiler 
zıt temeller üzerinde bulunuyor
lar. Bunlardan biri, meşruiyeti· 
ni, görünflıte millet iradesinden 
hakikatte ise barikadlarda en 
kuvvetli ohndan alıyor, diğeri 
Allabıo yaratma, olduğu bir 
otoriteye istinadla inkiıafını 
ınevcut ve meşru bir kanunu
eıaıt ile temine uğraşıyor ... ,, 

Bu sözler yaloız kendi taraf
tarlarınca değil, basımları tara
fından da alkışlarla alkışlandı. 
Bumarın hakikate ne dereceye 
kadar uygun bulunduj'unu pek 
Yakın bir istikbal gösterecekti. 
Bismarck bu sözleri 22 martta 
ıfSylemi,ti. Et tesi gün Novarn 
ınubarebesi yapıldı, .qe İtalyan 
vatanperverlerinin ıon ümitleri 
de bu muharebe meydanında 
ınahvoldu. 

Birkaç ay zarfında Avusturya 
ordaıu Lombardiya venedikteki 
iıyaaı mllthit bir intikam hi11iy
le baıtırdı. Macariıtan Çarın 
R'tnç Avusturya imparatoruna 
Yardım maluadiye gönderdiği 
kıtalan lSnllnde mecalıiı kaldı 
Ye Baden ile Salcıonyadaki n
lllİtaiıce yapılan son iıyanlarda 
erreç Avusturya orduıu tara
fından baıtırılmağa mahkumdur·· 
lar. Bu auretle ihtilil hareketi 
olmamış ve her zamenki i'ibi 
Yıltılat kuvtelten daha hışiD, 

daha zalım ve daha cesur bir 
kuvvet doğurmuştu. Artık Av
rupanın dizginleri Mdterniclı ve 
Louis Philippe'iu ellerinden çık
mış ve Nikola, Schwarzenberg ile 
üçüncü Napolyonun ellerine geç· 
mışti. 

Prusya kıralı kudretini itidalle 
ku11anıyor ve partililer arasında 
ki mücadele kanuni hudutlar 
içinde ve tc11nun• e!asi çerçeve5İ 
dahilinde de..-am ediyordu. 

Biltün ihtilal paTlementolarını 
htıkUmetler üzerinde tatbik ede· 
geldikleri kontrol hakkını isti
yen Parlamento feshedildi. Ağus 
tos içinde yeni bir meclis top
landı. Kral kendiliğinden intihap 
kanununu değiftirmif ve yt-ni 
parlementoda daha mutedil li
beral parti mühim bir ekseriyet 
temin etmi~tf. B.ımarck eski 
yerini gene muhafaza ediyordu. 
O yapılması lazım gelen bir çok 
şeyler olduğunu g~rüyordu. Nü
fuzu mlltem~diyen utmakta idi. 
Mnfrit ihtilalcilere karşı yaphiı 
hücumda glSsterdiği ayni enerji 
ile da ha mutedil liber.ellerin 
doktrinlerine de muhalefet et 
meğ'e başladı. En mühim mUna
katalar kaounueıasi üzerinde 
yapılan münakaşalardı. O bil
ba11a parlementonun vergileri 
reddi hakkı noktasında bu mü
nakaıalara iıtirak ediyordu. Mec· 
liıi mebusana vergileri her sene 
yeniden reye koymak hakkı 
verildiği takdirde bükümet üze-
rinde tam kir kontrol tesis, 
edebileceğini görüyordu. Mec
li~i mebusan, yeni konacak o
lan vergilerin tetkik ve reddi 

hakkiyle, kıral ve zadegan 
mecli~iyle anlaımak ıartiyle se· 
nelik bütçeyi tesbit hakkını ver
meğe taraftardı. Liberaller ise 
her senelik varidatı reddetmek 
salahiyetinin kanunuesasiye müs
tenit bir rejimin seash bir un
surunu teşkil ettiğini iddia edi-
yor, ve İagilteredeki şekli, Fran
sız ve Belçika kanunueaasUerin· 
de kabul edilmiş olan prensip-

leri misal olarak gösteriyorlar
dı. Oolara göre diğer memle
ketlerde tatbik edilen bir şey 
Pruıyada da aynen kabul edil
meliydi. Bismarckın vatanper-
vuliğini her şeyden fazla ren
cide eden işte bu fil<irdir. Prus
ya niçin başka memlelcetleri 
tenkid edecekti ? 

- Sonu var -

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Hastalara kaput yapılmak Ü· 

zere 150 metre şayak kumaşa 
ihtiyaç vardır. 
Nümunesi encümen kaleminde 
mahfuz şayaktan hastaneye tes
lim edilmek üzre talip olanların 
4151939 tarihli perşanbe günü 
saat onbeşte daimi encümene 
müracaalları ilan olunur. 

~ 
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AYl>IN 

Dün Halkevinde · 
Bir gürbüz çocuk ı. iisa

bakası yapıldı 
Baıtıırdı 1 inci sayfada 

Üçüncü Katogori<le 32 buçuk 
aylık Akşın Alpay ile 33 aylık 

Giiner Dora da müşterekrn bi
rinci sayılmışlardır. 

Dördüncü katagorinin birinci· 
liğfoi 39 aylık Nihan Tükel, ikin-

ci liği de yine 39 · aylık Erdel 
Gürgöz kazandılar. 

Beşinci katagoriye iştirak e· 
den dört çocuktan 40 aylık Kaya 

Ercan birinci, 41 aylık Oral Yağ· 
cı ikinci, 46 aylık Güler Tükel 

üçürıcii, 44 aylık Aydın Akde· 
niz dördüncü gelmişlerdir. 

Altır.cı katogoride 51 buçuk 
aylık Guler Emnalar ile 63 ay-
lık Mete Deniz birinciliği kazan· 
m17lardır. 

Müsabakaya S?iren çocukların 
hepisine kurum tarafmd!ln mü
nasip badiyeler verilmiştir. 

Mini mini yavruları ve ebeveynle
rini tebrik eder kendilerine uzun 

sağlı~ la geçecek ömürler dileriz. 

Orijinal pamuk 
tohumları 

Ziraat Vekaletinin Amerika
dan getirttiği yüksek vasıflı on 
ton orijinal pamuk tohumu Mer
sine gelmiştir. 

Burada dezenf ~kte edilen to
humlar Malatya, Sakarya, Na-

zilli pamuk üretme müeuesele· 
rinde teksir edilecektir. 

Amerika hUkt\meti Türkiye 
cumburiyetire bir cemile olarak 

en yüksek vasıflı tohumların 
gönderilmesine müsaade elmiş 
bulunmaktadır. 

-·~·-

Aleni teşekkür 
Oğlum Hakkı Ayaydınm feci 

surette ölümünden dolayı tazi
ye göndermek ve cenaze mera
simine iftirak etmek suretiyle 
teessürUme iştiraklerinden dola
layı hariçte bulunan ahbabları 
ma ve bütün Sultauhisar hal
kına ayrı ayrı teşekkür imka
nını bulamadığımdan gazeteniz 
vasıtHiyle kendilerine 'eşekkür
lerimin duyurulmaıııoı rica ederim. 

Sulta nhisarda Rekmezl i 
Alim oğlu Alim Ayaydın 

lıan 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Kalfa köyünün düz alan mev
kiinde şarkan yol garben Kal
fa klSylülere ait arazi şimalen 
mchmed oğlu Veysel cenuben 
Ömer oğlu HOıeyin ile mahdut 
beş dekar yerin 2510 sayılı ka
nun mucibiace ve meyvelik ta
limatnamesine tevfikan Veysel 
oğ)u Ynaufa verilmiş olduğun
dan bu yerin kimden metrük 
ve hazineye ne suretle geçtiği
nin tahkıki içia gante ile ilin 
tarihinden 12 gün sonra mabal
line keşif memur gônderilecek· 
tir. Bu yerle "bir alakalı olan
lar varsa yerinde bulunacak 
memura ve yahut o iÜne kadar 
1238 fiş numaraıile tapu sicil 
muhafızlığına müracaatları ilin 
olnmn , l 286 

........................................ ~ 
~ 

RADYO 
ÇARŞAMBA 26141939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

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

iKcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 

12.30 Proj"ram. 
12.35 Türk müziji. Çalanlar 

Fahire Fersao, Refik Fınan, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan: 
Mahmut Karındaf. 1 - Oıman 
beyin - Hicaz pepeyi. 2 - Se
laha ttin Pınarın - Hicaz ıarkı -
Sızlıyan kalbimi sev. 3 - Ha
cı Faik beyin - Hicaz tarlu -
Ateşi ıuzanı firkat. 4 - Kemal 
Niyazi [seybun - Kemençe tak· 
simi. 5 - Sadettin Kaynaiıo -
Neveser ıarkı - Hicranla harap 
oldu. 6 - T6rkn . Daiları hep 
kar aldı. 7 - Saı aemıiıi. 

13.00 Memleket saat ıtyarı, 
ajanı ve meteoroloji h•berleri. 

13.15 14 Mlıik ( Riyaseti 
cumhur bandosu - Şef : lbıan 
Künçer ) 1 - Dom~nico - Aı · 
ker marfı. 2 - Mosıkowaky • 
Polonez No. 3. 3 - G. Pare1 ... 
Merasim marşı. 4 - Maıseaet -
Manon operaıının Menuettoıu. 

5 - G. Verdi • " Riroletto " ı 
operasından potouri. 

17.30 İokilip tarihi dersleri 
• Hılkeviaden naklen. 

18.30 Proıram. 
18.35 Müzik (Virtftozlar • Pi.) 
19.00 Konutma (Çocuk eairl'e· 

me) Kukla. 
19.15 Türk mtiij'i(Fazıl heyeti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Et· 
ref Kadri, Hasan G8r, Baari 
Üfler Hamdi Tokay. 

Okuyaı:: Tahıin Karakut· 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Tılrk MOziji 

Çalanlar: Cevdet Çağla. Re
fik Fersan, Zühtü Bardakoilu, 
Kemal Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Muıhfa Çağlar, 
1 - F erabfeıa peırevi. 2-

İsmail Hakkı - Ferahfeza betteıi 
• Çağlaya cuyi ıirikile. 

3 - lımail Hakkı beyin - Fe• 
rabfeıa ıarkı • Ateti Atkıııla. 
4 - laak Varonun • Ferebfeıa 
ıarkı - E:rretmek için. S - ZGh 
tn Bardakojlu - Santur taksimi. 
6 - lımail Hakkı beyin - Fe· 
rahfeıa tarkı • Mehtapta gDzel. 
7 - •.. Ferahfeza ıaı aemaiai. 
8 - .. .. Rumeli tOrküleri. 

•) Dıilar dailar viran dai· 
lar. b) Alitimin katları kara. 
c) Köıktım var. 

21.00 Konuımı ( Çocuk esir• 
Jıreme kurumu). 

21. lS Eıham, tahvilat, kam
biyo • aukut ve ziraat borsası 
( fiyat ). 

21.2S Ne,eli pllklar • R. 
21.30 Müzik ( Saksafoıa ıolo· 

Nihat Esengin ). 
21.50 Müzik ( Neteli pllkl~r) 
22.00 Müıik ( küçük orkeıtra 

- Şef : N~cip atkın ). 
1 - Micbtli - Şen aerenat. 

2 - Mililer - Kilçük ıerend. 
3 - Gabriel - Hafta nihayeti 
Pazar gtlir - Narı. 4 - Sch • 
malıtich - Ormatıda afk. S -
Li e - Venuı ( Valı ). 6 -
Künneke - Melankolik valı. 7 -
Coleridıe • Afrika ıOiti No. 2 
8 - J. Straun • Gih:ıl mu•i 
tuna da. 

23.00 Mtlılk ( Cazbant Pi. ) 
23.45-24 Son ajanı haberleri 

•• yannki program. 

Vilayet Daimi Encü
meninden: 

652 4 lira 20 kurut ketif be· 
delli Aydın memleket baıtaaeıi 
kalorifer teıiıah iıi aç·k ekıilt· 
meye konulmuttur. 

Ekıiltme 8/5/939 paıarteıi 
aDnl aaat on betde Villyet 
Daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu ite ait proje keı\f Ye ıart· 
nameler Aydıa Nafıa mlldiirlQ• 
jilnde ıCSrtUebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
475 liradır. 

İsteka.terin muvakkat teminat
ları ticaret od111 yeıikaları ve 
bu it için Aydın VilAyetinden 
alacakları ehliyet veıikalarile 
birlikte yukarda yaz•lı ı&n ve 
ıaatta Viliyet Daimi encBmı
Dinde hazır bulunmaları illa 
olunur. 26 28 2 5 1285 

Tatlıcı, Lokantacı ve Aşçıların 
Nazarı Dikkatine 

Aydın Belediye reisliğinden : 
1 - Lokanta, Atçı, Kebapçı, B6rekçi ve emaali d6klcin

ların ıabipleri yemeklerde kwlanacakları yatın ciuini niba· 
yet Nisanın ıon gHnQ aktamına kadar bir beyanaame ile 
Belediyeye bildirecekler ve dOkkAnlanna da bir levha aıa· 
caklardır. 

2 - Tatlıcı dükkanlarında satılan yağh maddelerle ya
pılınıt tatlıların Dzerine banri nevi yaita yapıldığını g&ıterir 
birer etiket koyacaklardır. 

3 - Tayin olunan müddet zarfında beyaname vermeyen
lerle levha aımayanlar ve etiket koymayanlar laakkında be
lediye abkimı cezaiye kanunu tatbik: edilecektir. 
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Çocuk parkına 12 yaşından büyük 
olanların girmesi yasak 

A.gdın Belediye reisliğinden: 
Çocuk parkındaki çocuklara mahsus oyua ve ejlea~e 

vaııtalart ancak 12 ytflD& kadar çocuklar için 
olduğundan 12 yaıından büyük çocuklaruı çocuk 
girmeleri yaktaktır. 
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HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 
Mııay•n• rtnl 

PaıartHi 

Çar,.mba 

" 

Cumartui 

" 

Saat 

2-3 

!-4 
4-S 

2 - 3 

s - ' 

4 - s 

S-6 

4 - s 

2-3 
~-4 

Doktor arkadatımııtı n adı 

Doldor F ah rettin Silf&r 
(Çoo\lk haıtalıkları mGtahuaııı) 

Operat&r Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatalıldarı rıuıtahaa11aa) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6aaçan 

( aa. ba1talıldan mutahut&at) 

Doktor Muluin 
cı, haatahkJarı mutabeMı•) 

Doktor Ş.Yket Kırbq 
<f nta•i haatahld• mutah ... ıa&) 

Doktor MDnif Erma• 
(Kadıa ba1talıkları mataha•ııı) 

Doktor Nafiz Yaııa• 
Doktor Halll G6ıayclın 

........................ 

Gazete Kitap Evi 
G6rillen lftmm lıertne 112/939 tarihinden itibaren Aydıa 

Palaı oteli albna nakledllmiftlr. 
lıtanbal - Ankara - lzmirde mlntqir betan kitap. mecmua 

Ye ıazeteleri temin edilir. Kiralak kitap Yerilir, baluamıyan 
kitap, mecmua ye raıete ntlıhalan en çok bir laafta için
de retirtilerek mOıterilerine takdim etmeti lıerine ahr. ÇeJ 
titli •• temiz kırtaıiye, en çabuk tevsi Ye deruhte yeri. 
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Doktor Şevket Kırbaş 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayeneban~ılni Cumhuriyet malaalleıinde aY•kat 

B. lbıanın eYine na1detmiftir. 
haatalar1nı her rna aaat yediden ıekiı:e kadar •• 

atleden ıonr ıaat içten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, maddei gaita •• ber tlrlll tahlillh icra 

eder. Veremlilerde fennin en aoa tedaviıi olan Pinomo-
torakti ile baıtaları tedavi eder. (971) 

ilin 
Aydın belediye 
reisliğinden : 

1 - Bir kamyonet ıaaesi n
zerine cenaze nakline mabsuı 

karoıer yapılma11 15 ıün müd

detle açık eksiltmeye konul
mllftur. 

2 - Yapılacak karoıerin re
ıim, plin •e fenni t•rtnameıi 
belediye fen itleri müdll ı lDtiin• 
dedir. 

~ - Bu itin muhammen kıy-
meti 600 lira olup mu-
Yakkat teminatı 45 liradır. 

4 - lbaleıi 4 Mayıı 1939 
Perıenbe rOaU ıaat 15 de be
lediye daimi encilmeninde yapı

lacaktır. Taliplerin mOra~aatJarı 
illa olunur. 16 21 26 1272 

lmtlyaa Mhllal n Um11at Netrlyat 

lıl14trl ı Etea lıl-4r•• 
a .. ıWıta yer 

C' il P luıaevl 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tlmea kltaıbaı ihtiyacı 

için binek bay•anı aatın ahna
caktır. 

2 - Aydın b&lgeainde bin•i• 
elveriıli hayYanı olan •e ıatma
ia istekli bulunanların Niaan 939 

aonuna kadar yalnıı Cuma •• 
Cumarteıi rllnltrl ıaat 9 . 12 

ara11nda Alay Satın alma ko

miıyontııaa müracaat etmeleri 

ilin olunur. 

lfil±ZZ& &21 L! ±LSLEi 

:........ Abone feraiti ········ı 
ı . 1 
f Y :llıtı her yer lçln 6 lira. : 
i Altı aylıtı 3 liradır. f 
f idare yeri: Aydında C. H. ! 
ı P. Bunaul. i 
ı . 
J ıaHteye ait yaaıJar için j 

· l yuı itleri mildürUltftne, ilin- ! 
! lar içia idare mldOrlOtl11• l 
i "lllracaat aclllmelldlr. i ........................................................... : 

Her çe4it tuhafiye mallar& ve en iyi ıtrıyat çefitleri her marka 
Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri bil6mum alitı muıi· 
kiye, hurdavat, pipo •e sıhbi aiıara ağlzhkları yasıı yuvarlak 

fantan cep fenerleri ve taze pilleri elektrik llmbaları envai 
ç99it ttaf bıçaklan, oyuncaklar veaaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanmız 
ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çalışan 
radyolarda gelmiıtir. 

,_- 12 ay veresiye satış --

MEHMET GÜRER 
DEMİRYOLU CADDESi 3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııtır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

• ıwz o z awww 2 1 :Zi ... • • 1 • 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiıtir. 

1 

Fiyah: 25 Kuruştur. 

C. H. P. Ba11m•Yİ ....... ; ••••••.•••••••••..••• , 


