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Yugoslavya ve 
Mihver devletleri 
Yugoıla•ya lıarlciye •eldki 

Marko•iç ile ltalya hariciye ve
lcili Kont Ciya110 arasındaki 
lll6!akat yapılmıt ye bu müla· 
icattan ıoara da reıml bir teb· 
llğ Detredilmittlr. Bu tebliğ dlrt 
llladde olarak hDlAıa edilebilir: 

1 - A,navutluk'un ifgalindea 
dotan Yaıiyet iki llariciye Yokili 
•raıında 1ar1,aımtı1t1ır. 
y 2 - Bu r&rBıme aeticesinde 
k •rolla•ya ile ltalya ara11nda-
l m6naıebetlorin pek ıamimf 

oldujıı g6r01lllml.i1tOr. 

'd 3 - Tuna bavıaamda ıullıun 
1 aaaeıi için bir tarafta• İtalya 
~· Yuroılavya diier b~raftan 

a Yugoılayya ile Almanya a
~aıında ıiyaıi ve iktiıadt uha

• 1• birliji yapılmaııaa karar 
•erilmiıtir. 

l 4 - Macariıtanla mbaaebet• 
er tetkik edilmlt ve Belpad 

:1• Badapett• araııncLi bir an• 
•t•• için yol açıldıfı ı&rtll· 
•lıtar. 

PAZARTUIDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR slYASI HALK GAZETESi 

Mecburi askerlik kanunu 
Parlementoda müzakere ediliyor 

Çemberlayn bu vesile ile söylediği nutukta : " Ben harp 
yapmak için değil harbe mani olmak için çalışıyorum,, dedi 

Londra - 27 - Mecburi aı· 
kerlik kanunu projesinin Avam 
knmarasına Yerilmeıi mUnaıe· 
betiyle Baıvekil Çemerlayn mtl· 
ilim beyanatta bulunmuıtur. . 

Batvekil beyanahnda eıct1m1e: 

u Y apbğımıı tetkikat neticeıi; 
timdiki aeferberlik uıulümOzila 
modasının çoktan geçmit oldu
tunu Ye zamanın aıkerlik uıu· 
IDnlln bltlln ıartlarına uyıun 
yeni bir uıul ittihaz etmemizin 
l&zumuDu ı&.termiıtir. 

Ben harp yapmak için delil 
harbe mani olmak için çalıııyo· 
rum .. 
Şimdi harp halinde d"fiJ; fa

kat bir harp haline hazırlanmak 
için her bir vaaıtaya mOracaat 
etmtmiı icap ediyor. Bir kaç 

hafta dtiil bir kaç ıaıt ;çiode 
harbe hazır olmamız. aarın ica· 
batındandır. ,, Demiştir. 

Çemberlaynln 'bu beyanatı üze· 
riae Çorçil kaç kiıioin askerlik 
lı anuau ıumulüne gireceğini 
ıormuttur. 

Baıvekil bu sorguya cevaben 
- Yılda takriben llç yüz on 

bin ki4i. Demiıtir. 
Çemberlayn lordlar kamara• 

( yanatına benzer beyanatta bu· 
lunmuttur. a.a. 
Kan•n derhal merigeltt geçecek 

Londra 27 - Baıvekil Çcm
berlayn Avam kamarasında mec 
burt nıkerlik kanununun esas 
itibariyle kabulO hakkında bir 
takrir Termit ve bu kararın bu 
akıam verilmesini istemittir. 
Avam kamaraıı kanunu mOza-
kereye baı1amıtbr. 

Gazteler amele ve muhalefet 
partilerinin muhalefetine rağmen 
kanunun bftytık bir ekıeriyet· 
le kabul edilecetini yaımaktah 
dırlar. 

K.-nun çıkar çıkmaz meri· 
yete girecektir. Bu hususta icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

Hlll bir harp pek yakın ı&· 
rlllaemekle beraber alıYal &yle 
bir kararaıılık gcbterir ki orta
lıtı YelYeley• vermeden hazırlık 
yapmak bir ıror•t baline rele· 
bilir. ıında avam kımaraıuıdaki be· 

~~---:;::~:==:~===~=~·~======~;:si~~~ .. ~=:=~::===~~~:=::~~~~==~~~--
a.a. 

Gafenko Karar '!Amerika hükumeti 
--- -

la arada bir ~ok ta ziyaret
lerin yapılacatı bildirilmekte
dir. Prenı Pol relecek ayı• 
ildaci nııfında Romaya ridecek. 
Macar hariciye vekili Çaki Bel-
nah t'iv ...... -..1....--ı ,,« _ Londradan ayrıldı resmi Paris ve Vtşingtonda Tayyare adedini 6 bine 

. . . 

Sayıt : 100 Para 

İznıir fuvarına 
. 

gelece~. ecr .. ebilere iki 
aylık ikamt~t hakk1 

veriliyor 

Ankara 27 - 1939 Enternas
yonal İzmir Fuvarına iştirak e· 
decek yabancılara 5 Ağustostan 
5 birinci te,rine kadar Türldye
de ikamet hakkını veren meca· 
ni ikamet tezkeresi verilme i 
heyeti vekilece kabul edilmiş ve 
bu karar Fuvar reisliğine bildi· 
rilmiştir. a.a. ---
Bir Alman filosu 
Tancaya geldi 

Tanca 27 - Bir l<rovzör ile 
liç cüzühtmdan mürekkep bir 
Alman filosu bilen Tancaya 
gelmiş bulunmaktadır. a.a. -· ... -

Macar nazırları 
yarın Berline gidiyorlar 

Budapeşte 27 - Macar Baş
vekili ile hariciye nazırı 29 ni
ıanda Berline a-idecek ve aynı 
akıam Hitler tarafından kabul 
edileceklerdir. 

Başvekil ve hariciye nazırı 
1 Mayıı ak~amı Berlinden ayrı· 
lacaklardu. a.a. 

ta Y agoıla•y• narlciye te"'lnı _. ~ 
Berlbae •aracak. 28 mayııta da 
Macar hariciye yeklli Berline 

Londra 27 - Remaaya bari· 
ciye nazın Gafeako LondradaD 

Londra 27- logilterenln mec
buri askerlik kararı Pariı Te 
V aıington mehafiliode .m•~· 
nuoiyetl• karıılandıi• bıldlrıl· 

v aıılloL" ~' -l•, ·--- · 
biye aeıareti 50 milyo~ dol~r
lık askeri tayyare ıiparış etm1r 

... _ .. 
ilk OKUll9dTd'ı'1:Cftaa--

ıidecek. 
ltalya ile YuıoalaYya araııa· 

aynlmıtbr. 

Hariciye neıareti11i11 neıret
tiii tebllid•~ Romanya H. nazırı 
Gafenkonun Lond.ra ziyareti, Bat 
vekil Çemberlaynl• ve hariciye 

tir. 
Ru:ıvel~ adedi altıbine çıka· 

cak olan tayyarelerin ıipariı 

kontura tosunu imzalamışbr. 
•••• 

Voleybo1 maçı yapılacak 
Bugün fütbo\ ~.ahas~nda şeh. 

rimiz ilk okul küçuklerı arasında 
da bu anlaıaanın ılimul ye e
hemmiyet\ heniz iyice an1aııl
mıı deiildir. Fak.at Arnavutlu· 
iun itr•line muhalefet etmedi· 
ği cihetle, ltalyanın Yuıoslav· 
ya ile Macaristan araıındaki 
dlvayı halletmek için tayauut· 
ta bulundup ve buna muvaf
fak ta olduju anlatılmaktadır· 
Tebliğe ve dijer ıartlara bakı· 
lacak olursa, Macariıtanla Yu
goslavya araıında bir aalaımı· 
ya artık olup bitti nazariyle 
bakılabilir. Fakat bunda• lleriıi 
heatıı malhl değildir. Acaba 
bu, halyan gazetelerinhı iddia 
ettikleri gibi, Yugoslavyanın 
antlkomintern pakta iltihakına 
yol mu açıyor? Yoksa, batka 
bir iddiaya glire, bu anlaıma, 
Macariıtanı ve Bulgariıtanı da 
içine alacak olan bir Yuguıla'f• 
Macar Bulgar - Arnavut kombi· 
nezonunun ilk merhalesi mi ? 
Bunu zaman g&ıterccektir. Her 
halde italyan harici politlkaıı· 
11111 faaliyeti bu aralık Orta 
Avrupa ve Balkanlar lıerinde 
toplaamıtbr. Bu faaliyetia iki 
izahı vardır. 

1 - İtalya bunu mihver na· 

nazın Lord Halifakıle ı&rltm•· 
leri, iki htıkümet arasında nok-

tai naıar teıtiıine vesile olm~t 
ve ı&rllımelerde en kısa tabı-
rile açıklıiı• hakim olduğu ~e 
ikl htUıumet araıında 16r01 bır· 
Utinln teyid edildiği bildirilm•k· 

t d. • .•. 
e ır. 

lngiliz filosonun 
manevraları 

Pire 27 _ Şarki Akdeaiıde 
manevralar yapmakta olan İn
giliz filosunun bir kısm1 Gala-

mtıtaya retmiştir. a.a. 

mektedir. ............. ...-
Von Papen 
Ankaraya geldi 

Ankara 27 _ Almanyanın 

yeni Ankara aefiri ~on Papen 
buglln ıehrimiıe geJm~t ~e lıtaı· 
yonda hariciye vekaletı proto
kol müdlirü ile vekll«:t. hu~us! 
kalem mGdilrO ve elçılık ılerı 
gelealeri tarafından k~rşılanm1f 
tır. Bayan Saraçoglu tar~· 

ı fından Von Papenin kızına bır 
buket verilmiştir. a.a. 

Gafenko 
Pariste Bay Bonnenin 

• 
mesajı 

ı Pariı 27 - Rome~ harici>:e 

k t 'f edi nazırı Gafeoko Parıse ıelmıt 
",.eberleme., olar• avaı t bl: 

T kk k e 1 ye meçhul askerin mezar~n.a 
yorlar. Ve taba u unu, · ı çelenk koyduktan soura hancı· 
keli ı6rdiiklerinden kD~ük dev·. ı ye nezaretine giderek nazır 
letlerin buna ittirAklerıne manı Bonne tarafından kabul edil-

olmata da çalıımaktadırlar .. Fil- mittir. a.a. 

-~-

İngiliz sefiri _ 

Voleybol maçları yapılacaktır· 
Maçlara saat tam 15 le baş• 

lanacak ve bOtiln çoçuklara sa· 
ba açık tutulacaktır. K~ç~~.le-
. . . m""\~rı ümit edıldıgıne 
nmo~ın .... .,. 
göre ç '.>k zevkli olacaktır· 

_. . .-
7 c ı liil okulu 

k\ımetinin Amerika me· . 23 nisan saatını yaşadı 
sajına tamamen iştirakini Proğram mucib•nce büntUn 

Alman hükumetine hu-

bildirdi mekteplere ayrılan konferans ve 
konser saatleri çok giiıel ya· 
şr nmaktadır. . 

Bertin 27 - Haricize nan1rı 

F oıı Ribentroh meşguliyetinin 
çokluğundan İngiliz sefiri Hen• 

deraonu kabul edememiş ve se

fir hariciye mnateıarı ile g&rilş· 
müıtiir. . 

Sefir bu gôrlltmede logiliz 

bUldimetinin, Amerika reisi cum· 

huru Ruıvcltin mesajına tama

men iştirak ettiğini bildirmi,tir · 
........ -

İran veliahdının 
düğünü bitti 

Dün 7 Eylu\ okulun.un saatı 
muallim Yusuf G&ksehn çoc~k 

b
. . \u konucmasıle ter ıyesı nıevzu .,. 

başlamıştır. .. .. 
Mütea" iben küçükler ~nrlerını 

k \ konser verınışler ve o unıuş ar, 
monolog yapmışlardır. 

Muvaffak olan yavrularım1zt 
tebrik ederiz. 
" •• ·~ ......... ~ Aaol' • ~,p •• ""'4l 
Hall<evi l 
Başl~anlığında~ : ~ 

bakika Yugoslavyayı kendi ta· 1 _ ___..,..- • 

raflarına celbed•cek oıurıan• ispanyadaki ita_ lyan 
hem bu de•letin diğer kartı. b k 

Gönülliilerinden ır ıs
tarafa iltihak etmuine manı 

Tahran 27 - Veliahdının dll
glinü için tayin edilen rumt me• 

raıim bitmit olduiundan ecnebi 
heyetler buılinden itibre.ıı mem

leketlerin• avdet ctmcğe bat-

1 _ 30 nisan pazar g\Jnu l 
spor komitemh: tar~fınd ~ ~ 
Ka\f a köy semtine ıidış gelış ~ 
5 kilometrelik bir yürfıyüş ya-

olurlar. Hem de Romanya ve mı döndü 
pılacalcbr. . 

2 - Toplaoına Yet'1 Ha\-

kevidir. 

• 

mma yapmaktadır. Yani Alman
aın da tasvibi, lıattl teıviklyle 
ye Alman meafaatlerinin de 
korunması bakımından, faaliyetin 
bu izahı kaltul edilecek olursa, 
hedef ne olabilir! lnıiltere ve 
Frauıa etrafına bir "aulh cep· 
beıl,, kurmaia çabpaaktadırlar. 

Yunanistan ile allkaa•zlandıra· ' Londra 27 - Romadan alı· 
rak, bu iki devlet üzerine taz- nan bir telgrafa ıöre, gazeteler 

li adedini tav1n etmeden lspan· 
yik yapabilirler. Romany~ ıe· ~ · t ı 

r·ın.. taıwik de bu de9letı, Po· yadan bir k11ım talya~ gemi e· 
" ,. rinin Ceneveye gelmıı Ye ka· 

\amııtır. 
hk olarak bu sabah Fransıs 

heyeti hareket etmiıtir. Ôğl .. 
den sonra diier heyetler hare-

3 _Hareket aaat 7,30 dur. 

4 _ Bu yUrüyliıe bütün ı 
yurddaıların ittirakleri rica 

o1unur. 

Almaay• v• ltalyı, bunu 

lonya Uo lnıUterenio tavsiye raya rıkmıı olduklannı yamıak· 
S.•\l 2 lad aayhda T 

Ş rc.'.'uı;ıR ıadırlar, a,ı. A .. ~n.,. 
k ct t•dectkterdir. • ·•· -_.._...,,..._..~.,.-..,..""""""...,~--..,.... ........ yay •• ,.,....,_,.. ........... ıw • .... 
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ş ihtiliflarını uzlaştırma· c~!~~!~!~~· . d .. d .. kl . 
ahki nizamnamesi ezaevın e gor u erım v 

Madde: 45 
Memurun teklif edeceği uz· 

laıtırma ıekli ittifakla kabul 
edilmiyerek kesin uzlaıtırmcıya 
varılmıı iıe memur ihtilafın 
mevzuunu, kendisi tarafından tek 
lif olunan uzlaştırma ıekllni, 
buna kartı yapılan itirazları •• 
neticede uzlaE:maya muhalif 
kalanhırın isim ve soyadlarile 
vana i~çilik numaralarını ihtiva 
eden fiç nOıba zabıt varakası 
tanzim eder. Bu ubıt varaka· 
ları 44 r, eti maddede anılanlar 
tarafından da imzalenır. 

Zabtın bir nllshuı 29 ncu 
maddede beyan olunan zabıt 
defterine yapıştırılır. Diğer iki· 
ıini ise iş daireıinin ilgili te,. 
killtı tarafından g&nderilmiş 
olan memur alır ve derhal 
Amirine tevdi eder. Keıin uz· 
laıtırmaya gitmit olan memur 
it dairesine mensup olmayıp 
mahalli makamlar tarafından 
tavzif edilmit ise aldığı zabıt 
varakalarını 24 saat zarfında 
it dairesinin ilgili teıkilltına 
gönderilmek tbere kendisini 
tavzif etmit olan makama der• 
hal tevdi eder. 

Üçiincü Kısım 
TAHKiM 

Madd~: 46 
Toplulul<la iş ihtilafının kesin 

uzlaıtırmnya bağlanmadığını • 
glSıteren iki nüshll zabıt vara
kasını alan it dairesi teşkilatı 

ıekkül edecek (it ihtilAfları ha· 
kem kurulu) ou toplantıya ça• 
juır. 

Madde: 49 

Viliyetlerde teşekkül edecek 
iı ihtilAfları hakem kurulu ve• 

ya büyük hakem kurulu, kendi· 
ıine tevdi olunan meıeleyi it 

dairesinin ilgili teıkilatından 
alacağı evrak ve dosyalar üı.e• 

rinde tetkik ederek ve tarafla· 
rın ve icabında iı yerindeki ve 

ya if yerinin dışındaki iıçilerle 
ıabit yahut ehli vukuf ııfatile 
çagıracağı kimselerin ifade ve 
mütalealarıoı alarak rliyet eder 

Bu 11fatlarla çağrılan her ıah· 
ıın kurul huzuruna relerek ıo· 
rulan hususa cevap vermeıi 
mecburidir. Bunlar hakkında 

hukuk muhakemeleri u9ulft ka
nununun ıahitler ve ehli vuku

fa mftteallik hükOmlerl cari 
olur. 

Madde: 50 

49 ncu maddede beyan olu· 
nan hakem kurutları duruı-

uı alarında taraflardan biri ıt 

veren veya iı veren vekilidir. 

Diğer taraf iıe kesin uzlaşhr· 

maya g&nderilen memurun tek· 

lif ettiği uzlaştırma şeklini ka

bul etmiyen mümuıil işçilerden 

terekktlp eder. 
Evvelce iş veren veya iş ve

ren vekili ile mftttefikao teıblt 

Cumhuriyetin cezaevleri, bir nevi atöl
ye olmak istidadında müesseselerdir 

-2-

lkiıer matre kareden fasla 
yer itgal edemiyen atölyeleri 
dolaııyoruz .• Burada evveli ıu· 
nu tebarftz ettirmek iyi olur: 

Ceza evimizde kendi ihtisas
ları dahilinde çahıan sanatkar
lar: vine orada dokunup orada 
dikil~n temiz ve yerli kumaıtan 
atelye elbiHleri geymişlerdir. 
Göz gezdirdiğiniz sanatkarlar 
ıiıe cezalı hi11ini vermekten çok, 
kendi hal ve kavlile hatril· 
neşirolan bir sanat erbabı doy
guıunu telkin edecek kadar 
ciddi nezih ve hllrmetkirdır. 
Hallerinden v~ çalıımalarından 
memnun, kendilerine mOsait bir 
çahıma zemini baı:ırbyan m&
dür B. Niyaziye minnetdardır· 
lar. 

G6züme ilk çarpan atölye bir 
maranrozhane oldu, içerisinde 
rende İ$1İyemiyecek kadar dar 
o\maıına ve modenı techizatı 
bulunmamasına rağmen, vtlcuda 
retirilen sandalye, koltuk, ka
nepe, masa ve emsali doğrama 
eserleri, ince bir zevkin, laile 
ve yalandan uzak bir çalıfmanın 
mahsulndtır. 

Cezaaını yetirmiye çalışan 
genç maranroz ustalara koltuk 
yapıp yapmadıklarına dair olan 
sualime : 

Enfler Demiray 
aıenerek ve hatta rekabet ede· 
rek elbirliiile toplandığı bir İl 
çıkarma at6lyeıidir. Çorapçısın· 

dan f ınilacısına kadar 2eı:diğim 
at~lyelerden ayrılırken B. Niya· 
ıi sön başlıyarak : 

- GUvenerek 'söylüyorum ki 
diyf'r, yaptıkları ı,ıer itimat edi· 
lir itlerdir. Ve verilecek olan 
ılparhlerl de özenerek kabul 
edeceklerine eminim .• Fak t bu· 
raaı Aydın için henOz keşfeditp 
memiş k'içllk bir sanat diyarı 
halindedir. Vapılatt ayakkabı, 
havlu, marangoz İ$İeri, çorRp, 
kadın erkek iç fanile ve jileleri; 
burada asgari fiyatla satılmak· 
tad•r. 

işlerin eyi çıkmasına ıebep 
henOz sahş yapımıyan bu kOçftk 
atelye sanatkbları i, azlığı öniln• 
de, aldıkları herhanii bir iti 
&zenerek benimsiyerek yapıyor
lar. Muttıunl onunla meşgul olu· 
yorlaı" Mil,terilerioi memnun et
meğe çalı,ıyorlar. 

Kıymetti mndnr, keUmelerinin 
tonunu değittirerek : 

bir nüshasını barfbeden bahis 
ve keyfiyetin iş ihtilafları ha-

---~ıcem uruluna havale emJmesi 
T p i y~dn c 1 n un n 

uzla~ma tekline 38 nci madde 

- u srardtl~nftz kli~lk v• 
miltayazi C,za evi atCSlyesinde 
-an ı=-- .1_ • • 

·- ......... . 

- Ben diyor, İflerile metgul 
olan cezalılardan korkmuyorum. 
O~lar it sahihi olması itibarile 
benim için bir tehlike te,kll et· 
miyorlar. D&rt senedir bu vazi· 
fedeyim hangi bapiıhaned~ bu· 
lundumsa. bir aanat me1'.te\,i 
mezunu olmakt.c;.1m m" ... :w .. --
aa sanatı filizlendirmeğe ve ni-

lüzumunu mUbeyyin bir yazıya 

ekJediltAfı."lıcırM .. ÇıKtlgı iş yerinin 
bulunduğu vilayet makamma 
sunar. İkinci nüshası dairede 
hıfzolunur. 

Madde: 47 
Viliyetlerdeki iş ihtilAfları 

hakem kurulunda kotarılmak 
üzere iş dairesinin ilgili teşkili 
tı tarafından alakadar vilayet 
makamına 46 ncı madde muci-

bince arzedilen her türlil iş ih
tilafı meselelerinin işbu teşkilat 
amiri tarafından ayni :zamelnda • 
it dairesi genel merkezine de 
müteferri evrakının muıaddak 
kopyaları gönderilmek suretile 
bildirilmesi mecburidir. 

Şayet bahse mevzu olan İf 
ihtilafının iş kanununun 90 ncı 

madde indeki hükümler muci
bince iktisat vekaleti tarafın· 
dan bilyiik hakem kuruluna 
yahut doğrudan doğruya yük· 
sek hakem kuruluna ve yahut 
fevka ilde hakem kuruluna •e
rilmesini icap etf recek mahiyet 
ve ehemmiyette görülmesi ihti
mali varit ise iş ldairesinin ma· 
hnlli teşkilatı Amirinin bu ba • 
kımdan ilgili vilayet makamile 
derhal vaki olacak temas veya 
muhaberesi neticesinde vali 
keyfiyeti iktisat vekaletine he· 
men bildirir. 

Madde: 48 
46 ncı maddede bey.an olunan 

yazı ile buna ekli zabıt vara· 
kasını alan vali müzekkerenin 
vllrudu tarihinden itibaren ftç 
gün içi'Jde meselenin rüyetine 
baılanmak llzerc it kanununun 
82 nci maddeai mucibince t•· 

-- •yy•• ..... ... 
tarafından itiraz edilmeıiade:ı 

dollyı ilgili makamca İf yerin• 

gönderilen memurun kesin uı · 
(aştırma teklifini ıayet itirazcı 

iıçilerin 42 oci maddede beyan 
olunduğu lizere seçtikleri iıçi 

kabul etmezse iıbu itti ile iti· 
razcı işçilerin yeniden seçecek
leri bir iıçi dahi kurulda ikinci 

tarafa dahil olurlar. 

Madde: 51 

Duruşmada iki tarafında ha· 
zır bulunması llzımdır. Taraflar 

hakem kurulunca tayin olunan 
günde. her hangi bir sebeple 

olursa olsun, duru,mada hazır 

bulunmazlarsa yahut taraflardan 

yalnır biriıi mevcut iıe hakem 

kurulu iıbu hazır tarafı dahi 

toplantıya almıyarak ihtilafı 

her iki tarafın birden gıyabında 

rüyet eyler, 

Şu kadar ki ilgili iş yeri ha• 

kem kurulunun teıekkül ettiği 
vilayet merkez l<•zası hudut}arı 

dııarısında bulunup ta mahza 

bu vaziyet dol4yııiyle taraflar• 

dan bir veya ikisi kurula gel· 
memlı olursa, bu takdirde ku-

rul tarafından lüzum rörDleıi 

kimselerin ifadeleri ile aair 

maldmat, kaza kaymaka· 
mı huzurunda istinabe 'uretiylo 

yahut doğrudan doğruya ilgili· 

lerle muhabere edilerek topla-
Dil. 

• 
-- Sonlf t11tr -

kıymetine kadar zarafet Ye in-
celik taııyan koltuk ve oda ta
kaımı haaırlıyabiltl'iı: 

Cevabını vermiflerdi,. 
Oradan hayretle Ye cumlıurip 

yet idare.inin ceıa evlerimiıe 
gösterdiği bu kaderıinaıhit ye· 
ni baıtan takdirle anarak uzak· 
laşıyorum. 

Bir diter atlSlye, yine ayni 
kilçUklDkte bir kunduracı dllk· 
klnıdır. içerisine iki kitinin zor 
girebileceti bu yerde ısmarla· 
ma, hazır her çeıit ayak kabı 
yapılabilirmiı. 

Bana gösterilen ve orada imal 
edildiji söylenen yazlık bir ayak 
kabı, şehir de yapılan ayak 
kaplarından ( kunduracılarımız 
kızmasınlar ama) hem daha çok 
zarif ve sağlam, ve hem de yan 
yarıya aıağı bir fiyatla hazırlana 
biliyor. Ve gününde verilebili· 
yor. 

Diğer tarafta teıgihlarda 
muttasıl çalıı•n dokumacılar gö
ze çarpıyor. Bunlar el ve yllz 
liavlularile istenilen büyftklükte 
hamam takımları hazırlıyan san-

atkiılardır. Hazırlanan takım· 
lardan birisini açan müdür, bu 
nevi dokumanın Buldanda bile 
bulunamıyacağını temin ediyor. 
inanıyorum. 

Hatırımda kaldığına g~re 4 
parçadan ibaret olan bir havlu 
takımı 375 kuruıa kadar verile 
biliyor. Hem de, en iyi ve aık 
dokumalılardan. 

Hülaıa, busrnnkü ceza evimiz 
ceza evi olmaktan çok. kllçUk 
sanatlarımızın keaafet göaterdi
ti •e kOçllk tan.at trbabuıın da 

hayet çiçeklendirmeğe çahştım 
ve zannederim bunda muvaffak 
ta oldum. 

B. Niyazi .cezalılar &zerinde 
sevilen bir otorite yaratmakla 
gayesinde kolaylıkla ve burun 
kanatmadan yOrüyebilen bir 
idare tarzı teıia etmit bulun· 
maktadır. Bu itibarla bugünktl 

1 ceza evimiz cumhuriyet bllkiı· 
metinin sanat erbabımır.:ı ihmal 
etmemek yolunda gösterdiii 
kadirtinaılık karıısında bir ce
ıaevi olmaktan çok bir sanat 
yuvası ve İf vücude getirme 
orranıdır. 
Duyduğuma ve cezaevi müdü

rünün de teyit cttiiine göre, 
cezaevimizin yukarıda göster· 
meğe çalııtığım sanatkirları, 
Halkevimizde bir sergi açacak
lar ve eserltrini teıhir edecekler
dir. Bu eserlerin gerek zerafet 
ve gerek ucuzluk noktasından 
halkımızın alAkuını çekeceğini 
kuvvetle umuyorum. 

Yeni cezaevine geçildiii tak· 
dirde bu atölyelerin daha mo· 
dern cihazla kuvvetlendirileceği 
de tabiatiyle aşiklrdır. 

Bu görüı ve cezaevlerimizin 
kuvetli idareciler elindeki bu 
giinkü hali, intan olma itibarile 
mesut ve müreffeh yaıama a-a· 
yeaini ıtıden ve fakat nasılaa 

kör bir gafletin gadrı•a uif a· 
yan ıanatklr cezalılarımız için 
Cumhuriyet hük6metinio bir 
lütfü ve kucağına aldığı cemi· 
yet fertlerinin hatalanna bak
mıyarak onları gene insanlık 
dünyasında meıud Ye müreffelı 
Y•t•lma idealbade ola.a yeai 

MYI ı nJ 

Yugoslavya ve 
mihver devletleri 

Bat tarafı blrlacl aahifede 

ettiği tekilde bir anlaıma yap
maktan meneder. Eğer Macaria
tan, Yuıroslavya ve Bulgaristan 
mihver tarafları olduktan için 
Romanya, Vunanietan ve polon• 
ya da orta Avrupada mihvere 
taraftar olan kuvvetli bir blok 
bulunduğu için demokrat ceJ!he 
ile beraber yürilmiyecek olur
larsa, totaliter devletler, çember 
içine alınmaktan kurtulmut o• 
lurlar. 

2 - Bu faaliyetin ikinci bir 
iı:ahı daha Yardır. İtalya Alman 
yanın dostu, ideoloji kardeti ve 
ıiyaıet yolda,ı olmakla beraber 
her şeye rağmen, Almanyanın 

ıarka ve Adrivatik denizine 
dotru iktisadi olıuo, ıiyHi ol
ı•ın, genitlemeainden endi,e 
;tmektedir. Btnaenaley!ı b3yle 
bir blok te_,kil ederken mihvere 
lıiımet eder gibi 'l"g8rftndtltl 
halde hakikatte yalal't kendi 
politikHına hizmet etmektedir. 
Yogoı1a•yanın parçala11ma9l, 
artık ltalyan menfaatlerine uy· 
gun değil, Almanya11111 cenuba 
doğru inmeıine engel olacağı 
için bu devletin mftlkl tamamlı· 
ğını korumak llzımdır. Fillaaki· 
ka Adriyatik denizinin içine 
hap9edi1m1' ve fİmalden cenube 
çenber içine ahnm11 \'e ltalya• 
ya uysRl bir Yugoslavya .arbk 
ltalyan menfaatlerini tehdit et• 
mlyor. 

Bunlann hangisi dotrudur ? 
Belki ltalya bu kombinezona 
kurarken, ikinciıini de dtııOn· 
m~ dlr, akat birtnci mtUA· 
naza Claba virit glSrllnüyor. 

Bununla beraber, her hansriıi 
varit olursa olıun, if burada 
kalacak olursa, bu faaliyet 
Sulh için btiytUc tehlike teıkU 
etmez. Çftnkl her iki ıekilde de 
kombinezon ancak tedaftlt ela· 
bilir: birinciıi otoriter devletle· 
re karıı bir çemberleme ıiyate
tinin tatbikine mani olmak. 

· likincisi de Almanyanın cenu· 
ha doj'ru inmeıloe set çekmek. 
Bunlardan ayrı olarak bir de il· 
çüncü tık vardır ki bu da kom· 
binezo~un iatill için teıkil edil· 
mek istemesidir. Macaristanın Ro-
manyayı, Bulgaristanın Roman· 
yayı ve Yunanıstanı parçalama• 
ları ve daha akla relebilen ye 
gelmiyen bir takım politika ta· 
aruzlars yapılması gibi, filhaki
ka Roma ve Berlinio dinamik" 
adı verilen politikaları, böyle 6-
çüncii bir tıkkı, diğer ikisinden 
de daha yakın gaıteriyor. 

Fakat bu tecavüz ve hattl 
macera politikasından eninde 
sonunda istifade edecek olan 
devlet, kombinezon•n ea kuY
vetliıi olan Almanya olacaktır. 
Eier oynamak istenen oyun 
bu ise, İtalya da dahil olduğu 
halde her devlet, Almanyanın 
politikasına ilet olduğunu, bir 
zaman aolıyacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Türkiyenin muphhaı bir mllm• 
taziyati deiil midir? .. 

Ziyarctcilerin gürilltüıü kulak• • 
larımdan yavaı yavaı ıilioirkeD, 
uzuD bir yolda, gene ~eldiğim 
gibi ve fakat bu ıefer daha 
canlı iotlbalarla ylliUyoram .. 

Uuldqaa ıahir, ba ..fer b .... 
Da ~u y•ldqıy•r .. 
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GlbıUn hakim kelimeai olan ka
nununu eıaat kelimesi inıanların 
bir kavga çıkarmak htedikleri 
zaman kullandıldan bir kelime 
idi. " Prusya' da yalnız Pruıya 
kanunu esaıiıindan çıkan husus .. 
lar kanunu esasi mevzuudurlar. 
Belçika veya Fransa kanunu 
esasilerinde ne bulunursa bulun· 
ıun ancak Prusya kanunu esa
ıiıinde mevcut olan şeyler ka
nunu esaıiye a-irebil~r. ,, Kıra· 
lın hukukunu mlldaf a etmekle 
memleketinin kanunu eıaıini 
ınlldafaa etmit oluyordu. 

Bir kanunu caasi kıralm ha
rekatını tanzim eden kanun ve 
nizamlano heyeti mecmuasıdır. 
Kataunu esasisi olmıyan bir dev 
let, kıralının her keyfi fiile in
kilip ettitl tam bir ıark deı· 
potluğuna benzer. Pruıya'da bu 
neviden bir tehlike melhuz de
lildi. HdtA, o kanun eHıinln 
metni ile tatbilcabnın detittiril· 
Dıeılne bile muhalefet glSıteri· 
yordu. O, blkimiyeti müntahap 
bir parlAmeatoya devredecek 
olan her hangi bir değişıikliğe 
muarızdı. 

Yabancı &rf ve Adetlere mil· 
racaat etmek, hakikaten zama
nın en garip itiyatlarından biri 
idi. Bir gün, Meclislerin muva
fakatı olmaksızın, kıralnı muha
sara hali ilanına hakkı bulunup 
bulunmadığı llstnnde münakaşa 
yapılıyordu. 

Slı alan hatiplerin çoğu 
Pruıya kanunu esasisini, lngil
tere ve· Fransadan alınmıt mi· 
••ilerle izaha ttıebbüs etmiıler 
di. Adliye nazırı Fransız lbtilll
linden aldJğı bir bidiıe ile ken 
di hareket tarzını mtıdafaa et
llıİfti. Vatandaılarının, İngiliz 
kanunu esasisinin teferruabnı 
delil, ancak ecnebi mefhumla· 
rın tatbikını kilstabane bir ha· 
reket gibi telakki eden yüksek 

bir itimadı nefsi örnek olarak 
•imalarını iatiyen Biımark gibi 
bir adam için bunun ne menfur 
bir ıey olduğunu kolayca anb
Y•biliriz. 

Bu halin baılıca mihebbibi 
Liberal Partinin, Fransa ve ln
rilterenin tiıtifade etmekte ol
duldarı iıtikllliyet ve şah9i hn
riyeti bu memleklerdeklerle ay
ni dereceye çıkarmak arzusu 

idi. Bunun en kolay yolu, onla· 
rın nıUesaeaelerinin aynen ka
bul edilmesi yolu idi. Mamafih 
lca,ka bir aebeb de vardı: Al
nıanyada Roma hukukunun ted
risi, Almanları bUtiin memleket
lerde tatbik kabiliyetini haiz 
\,ulunan bir takım mutlak hukuk 
kaidelerini aramaya ıevketmişti. 
Bu itibari kafalarını politika 
ıneıelelerine çevirince, kendi 
llılle11elerinin Dıtllae kur.ıbilecek
leri, tabiat kanunları gibi mut
lak, konıtitusyonel hükilmet 
Prenıipleri aramaya baıladılar. 
Bunları bulmak için İngiliz ka
nunu eaasiıinl tahlil ettiler, zira 
f ailt•r• femtili h t ı•ldi-

nin klasik memleketiydi; lnıiz 
kanunu esasisinin vazetmiı ol
duiu kaideleri tıpkı bir Roma 
hukukçusunun enstitllsyonlarıoı 
o\rnr gibi okudular ve bunları 
kendi kanunlarının karanhk nok 
talarını tenvir için kullandılar. 

Bismarck böyle bir düşünceye 
iştirak etmiyordu. Ooun kefası 
bir İngiliz kafası gibiydi. O, 
Pruıya kanunu esasisinin lnıil· 
tereninki kadar tekamül etmiı 
bulunauğuna inanmış ve tıpkı 

bir lngiliz ııibi, kendi tarihinden 
misaller almak ıuretiyle bu ka
nunun karanlık noktalarını ay
dıolatmağa karar Yermişti. 

Ba tarihlerde domokratik bir 
kanunu esasinin mutlak ıurette 
diğerlerine mOtef~vvik olduğu 
fikri, nstllnde pek az kimselerin 
mnnakaşa ettikleri bir nas ribi 
kabul olunuyordu. 

Bismarck bnyti'< bir memle
ketin geniş bir ıerbestiyle inti
hap edilmiş olan· bir parlemento 
idaresinde refaha kavu,abileceği 
dOıUnceıini ispat edebilecek de
lillerin pek az olduiunu söyler• 
ken dinleyenlere bu bir nevi 
paradoks gibi iÖrilnmOştn. Ha· 

kikati ıöylemek IAzım relirse, 
tecrUbeden alınmış biç bir delil 
yoktu. Dediği gibi Fraasa bUtün 
bu çeşit nazariyelerin babası 
idi fakat hali hiçte ho,a gide· 
cek bir bal değildi. 

"Bugün Fransanın içinde bu
lunduğu ıartlarda, Fransız po· 

litika derslerinin Nessus (1) ro· 
bunu ııhbatlı v8cudumu ge-

çirmek için cesaret Yerecek 
hiç bir ıey göremiyorum.,. di-

yordu. Bunun tizerine liberaller 
Belçikayı ileıi ıllrd~ ler. Bu 

ı memleket geçen senelerin fırh
nalarma mukavemet edebilmi,ti. 

Fakat Rusyada bu mukavemeti , 
göstermemiı miydi. Bundan baı-

ka kanunu eıasinia 18 senelik bir 
ömrll vardı. "Bu, beyanlar için 

fevkalade hoş bir yaı iae de ka~ 
nuuo esuilcr için değildir,,. Peki 
logiltereye ne denirdi? 

"Her nekadar lngilterede A
vam kamarası vergileri reddet-

mek hakkını haiz ise de orada 
hükumet serbesttir. Bundan baı 
ka İngiltere ile mukayese bizim 
bahtsızlığımızı meydana çikarır. 
lngilterede mevcut olup bizde 

buJunmıyan her ıeyi bize verin 
lngilizlerin Allah korkusunnu, 
onlann kanuna karıı gösterdik· 
leri ıayııyı, lngiliz ıervetini, 
!na-iliz aulı ıelimini ve bHhassa 
İngiliz avam kamarasını, HulAsa 
bizde bulunmıyan her şeyi te
min edin o zaman size kendi· 
roizi İngilizler gibi idare edebi
liriz diyecej"im,, . 

[1) Ncasua: efsanevi bir 4ahıiyet
tir. Elbiıealoi, ihanet eden kocasını 
tekrar elde etmeai için Herkülün 
kaı-ısıoa vernıl•tiı . Bu keUme, dGzel· 
tilnı~si nıürnkiln olmıyan bir f•n•· 
htı tanıt iç\a kul~ !lır. 

AY 

Türk hava kurumu böl· 
ge direktörlüğünden: 

Sayın balkımırın ve bu arada 
bilha11a köyllilerimlzin Hava 
kuvvetlerine krtı güstHdiği de
rin ilgi vo yükıek mllzahereti za~ 
man zaman liste halinde net• 
retme'cte dan Aydın ıubemiz 
üçüncü liıteyi de aayıa yurttaı· 
larımıza arzetmekle teref vo 
ve iftihar duyar. 

Memleket müdafaasına hl% 
met için çalışan kurum, bu ha• 
mlyet mOsabakasında, civanmert 
Germencik merkez ballutı1n ve 
köyletinin ileri safı işgal ettiii· 
nl, en bOynk şllkran ve minnet 
hisleriyle ha11eteıı kaydeder. 
Lira K. 

lo 00 Ahır lıöyden keçi oğl•1 
Mehmet ad1na M Bayram 

10 00 Balta köyden Kerim Zey
bek adına Ali Zeybek 

5 00 Balta k6yden Fatma Gün 
Adına Hüıeyin Gnn 

22 00 Turanlar köyünden ça· 
lık kızı Hatice adına 
Abdullah Çatal 

8 00 Ômerbeyli kövünden ha· 
cı Bekir kızı Şerife a
dına Şnkrtl lçelya 

5 00 Kızılcagedik k6yiınden 
Hüseyin kızı Ayşe adı
na Hüseyin At. a 

5 00 Kn:ılcagedik köyünden 
Hiiseyin kızı Ayşe adı· 
na lsmail Yıldız 

22 00 Germencik Camiikeblr 
mahallesinden İsmail U
zun adına Ayşe Uzun 

7 00 Ômerbeyli Kö. Küçük 
Fadime adına Ahmet 
Terzi 

4 00 Dal Karaagaç 'Kö. Fe
rit Çalışkan adına Halil 
Çalıtkan 

9 75 ÜzümUi k6. T. H. K. 
Köy idare heyetinden 
Abdullah Dirik 

35 00 Karaaçalı K6. Kırlı Mus 
hfa Arslan adına efİ 
Ayte 

20 00 Germencik Camiikebir 
M. Fatma helvacı adına 
eti Ômer helvacı 

10 00 Reis köyden Kirit Meh· 
met kızı Emir Dudu a
dına Eatma Bozdağ 

30 00 Reis köyden Osman Ali 
kızı Raziye adına hem
tiresi Necibe 

10 00 Rais köyden babası adı
na yine ayni Necibe 

10 00 Dağ Karaağaç Köyü Kö
ıe oğlu Abmet karısı 
Hatice adına kızı Ayıe 

5 00 Elengüllü Kö. Mustafa 
Cengiz adına oğlu Hay4 

rullah Cengiz 
30 00 Çam köyden Yusuf kızı 

Emine adıne Halil İbra
him Kırbıyık 

10 00 Abdurrahmanlar Kö. Mch· 
met bedel adına oğlu 
Ali bedel 

10 00 Germencikten Şerife Zin· 
circi adına Mehmet Zin
circi 

75 00 Germencikten Mesudiye 
maballeıinden Fadime 
bacı Ali Obalı 

10 00 Dağ Karaağaçtan Şem· 
ıettin eıi Hafize adına 
Fadime 

15 00 Turanlar köyünden Ger
mencikte sakin Emir 
Ayşe Kırbıyık 

Kuyucakta 
23 Nisan bayramı 

Kuyucak ( Muıusl ) - Nahi· 
yemiz de 23 Ninan Milli Hiki· 
mlyet bayramının 19 uncu yıl 
danOm6nQ cotkun tezahnra tla 
kutlulanmıştır. Bntiin kurumlar, 
hayır mUeaseaeleri, mektepler 
cumhuriyet meydanında toplan· 
mış ve meraıimden evel Ebedi 
Şef Atatıırkün: ebedi şahsiyeti 
önünde üç dakika tazim snkutu 
icra edilmiştir. 

Bilabara cumhuriyet meyda· 
nını dolduran nahiye halkına 
hitabeler ıöylenmfı ıiirler okun• 
muştur. 

Günün gecesinde gençlerimiı 
tarafından hazırlanan m6samere 
halkımıza bedava ıeyrettirilmi~ 
ve muvaffak olunmuştur. G "ce 
geç vakta kadar eğlenceler ter• 
tip edilmff tezabOrat yapılmıı 
muhtelif vesilelerle milli duygu· 
lar izhar edilmiştir. 

Bir teşekkür 
mektubu 

Yüre1'öy muhtarı İsmail Çelik, 
Mastavra muhtarı Ali Çakmak 
ve Nazilli de mütekait vtızbafı 
Mehmet Ali Tab imzalariyle 
aldığımız bir mektupta; Nazilll 
nüfus memurluğuna tayin edilen 
Mustafa Aydının halkçı bir zih
niyetle dairede iti ol~nlara ksr· 
fi ğösterdiği naziklne muame
leden dolayı tcıekkllr edilmek
tedir. 
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ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q, 19,74 m. 15195 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri, 
13.15 14 Müzik (Karışık prog

ram • Pi. ) 
17 3t inkılap tarihi dersleri • 

Halkevindeu nakten. 
18.30 Program.\ 
18.35 Müzik ( Neşeli ptaklar) 
19.00 Konuşma ( Çocuk esir· 

geme kurumu - Çocuk tarkıları) 
Mu!iki mual im mektebi koro 
heyeti tarafından. 

19.15 Türk milziği ( Fasal he
yeti ). Çalanlar : Hakkı Der
man, Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Buri Üfler. 

Okuyan : Tahsin Karakuş. 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Tilrk müziği ( Klas1k 

eserler program1 ). Çalanlar : 
Vecibe, Cevdet Çağla, Refik 
Fersan, Ruşen Kam. Okuyan : 
Muallim Nuri Halil Povraz. 

20.45 Türk müz;ği. Okuyan : 
Semahat Özdenses. 1 - Sela· 
haddin 1P1narın - Hüzzam şarkı 
Ümidini• kirpiklerine. 2 - İsmail 
Hakkının • Hüzzam ıarkı - Bek
lerim her gün. 3 - Hacı Arif 

Ayd1n Tapu Sicil Mu- beyin - Hüzzam şarkı - Meftun 
hafızlığından : olalı. 4 - Lembiıı · Hüzzam 

ıarkı - Aman saki. 
Fit No. 12

43 
21.00 Konuşma (Haftalık ıpor 

K&tkün cıvannda yllrnk bab- ıervisi ) 

çeıi namile maruf mevkide Agop 21.15 Esham, tahvilat, kam-
vereselerinden metrüken hazine· biyo _ nukut ve ziraat borsası 
yo kalan ve bilmibayede Hasan ( fiyat ) 
KAmile satıı edilmiı bilahara 21.25 Neşeli plaklar - R. 
mumaileybde Ahmet ve Nuri 21.30 Müzik ( Riyaseti cum· 
Şakir otullarına devir ve ciro bur Filarmonik Orkestrası ) Şef: 
eylediği tarkan çoban oğlu fi· Praetorius. 1 - Pierre Maıırice 
danhğı ve dürük zade otlağı lılanda balıkcısı - Pecbeur d' 
garbcn bacı y orri bahçesi ve lslanda ( Piyerlotioin romanı 

üzerine ~senfonik parça ) 2 -gidece gidtn bahçesi ıüneyi yol 
Paul Dukas • Çırak sihirbaz -

ile çevrili 275 d6nUm mlktano- L'appreoti sorcier Senfonik 
daki bağ ve bahçe ve tarla ve Scberzo ( Goethenin bir bala· 
z~ytinliğin tapuca bulunan ka· dından mülhem ). 3 - Char-
yıtlar mahallinde tatbik edilmek pentier _ ftalya intihapları -
suretile tasarrufunnn tahkiki İmpressions d'İtalie : Oı kcslra 
için gaz~ te ile ilin tarihinden ıüiti. a ) Serenade. b ) Çeşmede 
11 gün sonra mahalline memur c) Küçük katırlarla gezinti. Ç) 
gönderilecektir. Dağ tepelerind~. d ) Napoli. 

Bir diyeceği olanlar varsa 22.30 Müzik ( Opera aryala-
tahkikat gllnll yerinde buluna- · n - Pl. ) 
cak memura ve yahut o güne 23.00 Müzik ( Cazband • Pl. ) 
kadar idaremize müracaat et- 23.45 24 Son ajans haberleri 

mesi ilin olunur. 1299- Ay'dın Tapu Sicil 

3 00 Germeucikten Kadayifci 
Hilıeyin Güvenç ( ıeki
zinci defa 

5 00 Hıdırbeyli köyünden Nu
ri Keskın 

6 00 Çamköyden Çakır HQ-
ıeyin 

5 00 Mursalhdan Salih Ö .: cl 
2 00 Turanlardan Halil oğlu 

Kizım 

60 00 Moralı köyünden Kara 
Hüseyin oilu Cemal 

40 00 Elengllllö köyünden Dur
muı Kara 

334 00 Germencik Meıudiye m11-
halleıinden HOıeyin e,i 

Muhafızl1 ğından : 
Karapınar nahiyesinin akçef· 

me köyünün kaşıkçı mevkiinde 
doğ-usu yol batısı dere kuzeyi 
mer A güneyi kara İbrahim kızı 
Ayfe ile çevrili 25 ağaç zeytinli 
incir bahçeıi kocabıyık lsmailin 
olduğundan bahsile köy heyeti 
ihtiyariyesi tarafından verilen 
ilmühaberden anlatılmıştır. ~Ve
resesi namına tescilden sonra 
aatııını i temektedirler. Tapu 
fihrist defteri üzerinde yapılan 
araştırmada kaydı olmadığından 

iazete ile ilin tarihinden itiba· 
ren 11 gün sonra mahalline me
mur g<Snderilecektir. 

14 00 Dağ Yenik6yden Abdur-
85

4 75 
rahman Klhya 

Emine GUlçen Bu yerle bir !alakalı olanlar 
vana yerinde bulunacak memu
ra ve yahutta o güne kadar 
1241 fit numarasilt müracaat· 3 00 Dağ Karaajaç köylln· _991 16 Evvelki yekt\n 

don Hill _yta oJha Durnrnt 
1
1845 91 ları ilan olunur. 1298 . 
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HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

•••yene flnl 

Paıarteli 

" 
Salı 

Çar .. mba 

" 

" 
Cuma 

Cumarteai 

" 

Su.t 

2-J 

J-4 
4 - 5 

2 - 3 
J - 4 

4 - s 

5-6 

4 - s 

2 - 3 
!-4 

D.tıter arkada .. muua adı 

Doktor Fabrettlıa Slrth" 
( Ç0e1ak lautabldsn mltahu ... ) 

Operat8r Medeni Boyv 

Doktor Fut Bayraktar 
(CClt Jı.aatalıldsn •••ba~11) 

Operat&r N•ri Erlraa 
Doktor ŞeYket Ga .. çaa 

( Gaı lautalddarı •••ha ..... ) 

Doktor Mulula 
de ba.tahklan matahuu11) 

Doktor Ş.Yket Kırbq 
<latıaal haıtalıld• makbuu•) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadıa b21tahldan ••taba••) 

Doktor Nafiz Y aıgaa 
Doktor Halli Gazaydaa 

Gazete Kita.p Evi 
GlSrOlen lftzum tizerine 1/2/939 taribiadea itibaren Ayma 

Palaı oteli al bna nakledilmiftir. 
latanbul - Ankara - lzmirde mhtetir bitin kitap, mecmu 

Y• gazeteleri temin edilir. Kiralak kitap Yerilir, balmnaıyaa 
kitap, mecmua ye gazete allıhalan en f()k bir laafta itfa· 
de getirtilerek mtııterilerine takdim etmeii herine alır. Çe
ıitli ye temiz kırtasiye, ıa çabuk tevlİ Y• deruhte yerL 

1215 

Doktor Şevket Kırbaı 
Memleket hastanesi bakteriyoloğ ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Muayenehane.ini 'Cumhuriyet •ahall81iııde ankat 

8. hı.anın eYine nakletmiıtir. 
baatalannı her gln saat yediden tekin kadar Ye 

qleden 11e>nr saat Oçten alhya kadar kabul eder. ltlrar, 
kan, balgam, maddel gaita ve her tirle tabllllb icra 
eder. Veremlilerde fennin eu aon tedaYiai olaa Pinomo-
torabi ile baıtalan tedaYi eder. (971) 

ilin 
Vilayet Daimi EncÜ· 

meninden: 
6324 lira 20 kuruı keıif be· 

delli Aydın memleket haıtaneıi 
kalorifer tesisatı iti açık ekailt
meye konulmu,tur. 

Ekıiltme 8/5/939 pa:ıarteai 
gQnll ıaat on beıde Viliyet 
Daimi encilmeninde yapılacaktır. 

Bu iıe ait proje keıif ve ıart
nameler Aydnı Nafıa mtldürll
ğ'ilade g6r01ebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
475 liradır. 

lıteklilerin muvakkat teminat· 
ları ticaret oda11 veıikaları ve 
bu İf için Aydın Vilayetinden 
alacakları ehliyet ve1ikalarile 
birlikte yukarda yazılı giln ve 
ıaatta Vilayet Daimi encUme-
niade hazır bulunmaları ilin 
olunur. 26 28 2 S 1285 

lmtty .. Mhlbl n UmRmt N .. rlyat 
llldthl ~ Bt.• llelMireı 

Ba .. Wljı ,_ 

CHP ı.-ımnl 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tl•e• kıtaatanı ihtiyaca 
için binek bay•aaa ntın ahaa· 
caktar. 

2 - Aydın b6Iı .. inde binep 
elveriıli bay•anı olan Ye ıatma· 

i• iıtekli bulananların NiHa ''' 
sonuna kadar yalDıa c .. a ye 
Cumarteıi gllnleri ıaat 9 • 12 

araaında Alay Sabll alma ke

miıyonuna mfiracaat et•elvl 

llln olunur. 

--·- - . -- -- - .... - - -

r······ Aboae ,eraiti ..••••.. 1 i Yılhtı her yer lçla 6 Ura. i 
i Altı aylıJı 3 liradır. i 
: idare yeri: Aydında C. H. i 
ı P B . • 1 • UllDH1, f 
i pseteye alt yuılar i~a i 
! yası itleri müdürUİt6ae, illa- İ 
f lu ifia idare mldGrlqtae i 
t • 
i 'Dtlracaat edllmeltdfr. · • f ............................................ ___......, 

Her çetit tuhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat çefitleri lıer •arka 
~amofon ye en ıon ,ıkaa pllklar, itneleri bil6•um allb •ui
kiye, laurdavat, pipo Ye 11labt lirara atııhklan yasa yuvarlak 
fubızl cep ' fenerleri Ye taze pilleri elektrik lAmbalan eaYai 
çefit trat bıçaklan, oyanealdar vuaire gibl •aKar ucuz ftatlarla 
tecim eYİmİl:de aatıl•aktacbr. 

Markoni Spartoa ve A G A Baltic radyolanmız 
f&Yanı tavıiyedir. Batarya ve akimlatörle çabıan 
radyolarda ıelmiftir. 

,.- 12 ay veresiye ıatıı --

MEHMET GÜRER 
DllllRYOLU CADD!.sl 3212 AYDIN 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlan11uıtır 

Tanesi 5 Kur11flur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vcıikalan iyi teclit edilmit olarak tab edilmiıtir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. l•m•Yi 


