
Sayısı : 100 Para 

Harp kokusu 
Kalkarmı? ... 

Enver Demiray 

GünUn meselesi olan Avrupa· 
nın hali 6nilnde, harp ihtimali 
ve bu ibiimalden doğan muhte· 
Uf ve müteaddit şayialar, mil
letler İçin bir endi e ve belli 
başlı bir korku mevzuu oldu. 

DUnya kurulalıdanberi geçin
me derdi karşısında bulunan in-

sanlar, vahşet devrinden mede
niyet devrine atlayınca fazlala

ıan ihtiyaçlara ceYap verebile
cek ~ir zemin bulmak için odun
la giriştikleri mücadele itini, 
modern •asıtalar dediğimiz harp 
alalı ile devam ettirmeğe ko· 
yoldular. 

iptidai insan, dolayısiyle ihti 
yacı az olan insan olmakla; l>t+ 
ki daha az mile dele zarure· 
tınde bulunan bir mabluktu. 

zamanın birbiri ardınca kova · 
ladığı yıllar içinde, tekimill 
merhaleleri kateden be-ıeriyet, 

gnn geldi ki ihtiyaçlarına cevap 
verememek, onlara karş1lık bu
lamamak mevkiine düştü ve o 

andadır ki milcadele hırsı dö
güşmek, yağma etmek zahmet-

siz ve yorgunluksuı mal mülk 
ıabibi olmak arzusu da o nis-
11 ... uoe anu. 

hk asırların harpleri, emin 
olmalıdır ki geçinme ve artan 
maddi ihtiyaçlara cevap teşkil 
edebilme için değil ve fakat 
yalnız nihai ve durdurulamıyan 
bir zafer ihtirasının neticeleri 

olmaktaydı. 
O zamanın harp ve dögüş 

ideolojisi, nihayet kumandanlar 
arasında bir kavgn yaratmak 
ve bu kavgadan nnm ve namlı 
bir kahraman halinde çıkabil
mek sevdasından doğan ulu or· 
ta bir meydan okuma meseleıi 
idi. Bununla beraber birbirinin 

b inek hayvan sürülerini önlerine 
katıp gelen ve bunları zaferin 

ganaimi olarak kendi namü he· 
saplarına istismar eden millet
ler veya aşiretler yok değildi. 
Fakat bu; nihayet bu kadarla 
biten ve kanaat edi'en bir neti-

ce olurdu: 
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ko- Hitler beklenen nutSovyet har·c· 
miser muavini kunu söyledi 

Ankara da merasimle karşılandı 
Ekselans Potemkin şerefine Hariciye Vekilimiz B. 

1 

Şükrü Saraçoğlu bir öğle ziyafeti verdi 

Polonyanın red ettiği Alman teklifle
rinden bahseden Hitler Beynelmilel 
bir konferans teklifi kabul etmiyor 

Ankara 28 - Soyyet hüku
metinin hariciye komiıer mua
vini ekselans Potemkin, bu sa
bah ekispresc bağlı hususi va
gonla şehrimize gelmiı ve Türk 
Sovyet bayraklarile sUslenmİf 
olan istasyonda hariciye vekili 
Şukrn Saraçotlu1 hariciye veki· 
l~ti umumi kltibi Numan Me
nemencioğlu, hariciye vekaleti 
teşrif at umum mil dürü, Ankara 
vali muavini, merkez kuman• 
danı, emniyet direktörü. Çia 
maılabatgUı:arı ve Sovyet bilylik 
elçiliği erkanı tarafından kar
fılanmıştır. 

sefarethanesi ne gitmiştir. 
a.a. 

Ankara 28 - Sovyet hükfı· 
metinin hariciye komiser mua
vini ekselans Potemkin bugün 
saat 10,30 ta riyaseti cumhur 
kötküne gid~rek defteri mah· 
ıusu imzalamı~ ve mütea~iben 
başvekil Refik Saydamı ve ha
riciye vekili Şllkrü Saraçoğlunu 
ıiyaret etmiştir. 

Bu ziyaretler hariciye ve~ili 
tarfından bizzat ve başvekil 
doktor Refilc Saydam tarafın .. ı 
<lan kart bırakmak ıuretile iade , 
edilmiştir. Misafirimiz ıerefine 
saat 13 tc hariciye vekilimiz 
tarafından Anf\dolu kulübünde 
bır yemek ziyafeti verilmiştir. 

Berlio 28 - Hitler bugün 
Rayiıtagda ıöylediği nutkunda 
İngiliz Alman deciz anlaımasının 
ve Alman Polonya anlaşmasının 
feshedildiiini bildirdirmiş, fa~at 
Amerika cumhurreisinin zikret· 
tiği devletlerden ber birine, 
mütekabiliyet eıııına dayanan 
garantiyi vermeğe h :o zır oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Hitler bu nutkunda; 
Danziiia Almanyaya terki, 

hariç ez memleket imt;yaz•ndan 
müstdit olarak koridordan geç
mek üzere bir Alman otomobil 
ve timendlifer yolu yapılması, 
D.mzigde Polonyanın iktisadi 
haklarının tanınmuı, bu arazide 

serbf ıt nakliyatın temini, Al
man leh hudutlarının katı ola· 
rak teıbiti, bir ademi teca•Dz 

paktıoın imzalanma11, Almanya 
tarafın:ian Slovak devletine ve
rilen adtmi tecavüz pakbnıa 

Polonyr ca da tamnması bakında· 
ki Alman tekliflerinin Polonya 
tarafından red edildiğini bildir
mişf r. 

Hitler, Polonyanın İngiltereye 
kartı gösterdiii yakınlığın 1934 

itilifile kabili telif olmadığını 
beyan etmiş ve Polonya tara
fından istenilen heynelmilel 
konferans tcklifioi reddettiiini 
ilave etmiştir. 

Muzika T6rk ve Sovyet milli 
marılarına çalmıt ve bir müfre:ır. 
asker selam resmini ifa etmiı
tir. 

Ekselans Potemkin, gardaki 
husuıi salonda bir müddet isti
rahat ettikten sonra Sovyct 

Ziyafette dahiliye vekili Faik 

Öztı ak, münakalat ve muhabe· E • Abd I} h 8 Ad M d 
rat vekili Ali Çetinkaya, bari- mır U 3 10 • nan en reS 
ciye vekaleti ve Sovyet sef areti ogv ulları Ankarayal . ehrı·mı·zde 
erkanı hazır bulunmuşlardır. • 

• o • -
~------~~~~~~~=-•t==:=;:;:~~~~~==-~---- _.._)! _ da bulunan belediye reisimiz B. 

~UI İ4iiil' DCI w Qh ~ıyıı 1 il• Şam 28 - Maverayıcrden 
• • Emiri Emir A!Jd,ıllah hazretle· 

B. Lo 
.. bron şerefı·ne bir ziyafet verdi rinin Ankaraya gitmek üzere 

Şama uğrayan oğulları her geç 

Etem Mendres evelki günkü 

\ 

trenle ıebrimiıe gelmişlerdir. ..... 
İngiliz mali heyeti 

Çoö-u ve bayanları iyan ve tikleri yerde pek parlak bir su-
Aokara 28 - Paris elçimiz \ • 1 Ş 

B. Suat Dava!', Reisi Cumhur mebusan meclisinden bir çok rdte karş1laamışlardı~. . ~~ 
B. Löbron şerefine t.ürkiye t:l- zevat, akademi azaları, sivil ve şehri tarihte görulmemış hır gun 

Romanyadan Ati-

çilifinde parlak bit zıyafet ver- askeri erkin ile Paris sosyete- ! yaşamııttr. 
miş ir. Ziyafette Bay ve Bayan sinin mümtaz şahıiyetleri hnır \ On dakikada katedilecek yol 
Lobron, hariciye naztrı B. Bon- hü t · · de d b. bulunmuştur, a a. halkın coşkun teza ra ı ıçm 
ne ve bayam, nazırlar an ır • \ ancak bir buçuk ıaatta geçile 

Amerı.ka ·Japonya Avam ~amara.~~- bilmiştir. kılıç ~ _ Cengaverler ellerine 

ticari münasebeti mecburı aske.rlıgı medhiyeler okuyarak tezahurat 

k b l tt \ yapmı,1ardır. İstikbal merasimin 

tahdit edilecek a ~-e ı de bütün er kanı hükumet, as-
_._ keı i müfrezeler hazır bulun· 

Vaşington 28 - Mebusan 

meclisi, 00 gün evvel haber 

vcrınek şartil .: Japonya ile ti

cari münasebatı tahdit tlmek 

selibiyetini reisi cumhura vermiş-
t
. aa 
ır. 

Alman 
._. .... ..-

Londra 28 - Avam kamıra· 
81 mecburi askerlik kanunuu 
145 munalife karşı 376 reyle 

kabul etmiştir. Lortlar kamara

sı da hükumetin 1'ara mı ta9vip 
ederek layihayı kabul ~tmiştir. 

-··~· .... 

muştur. 

Misafirler maiyetlerile öğle 

yemeğini reisi cumhurun nez· 

dinde yemişlerdir. Akşam Fran 

sız fevkalade komiserinin ziya

feti vardır. Misafirler yarın Ha
lep yo1ile Şamdan ayrılacak-

lardır. 
_ ............. -

na ya geliyor 
Bük reş 28 - Bükreşte mali 

iktindi müzakerelerde bulunan 
rum i İngiliz murahhas hey~ti
nin müzakereleri hitame erdik
ten !oora Atinaya gidecek ye 

\ 

orada Yunan hükümetile müza
kerede bulunacaktır· 

1 
1 -·-

Bulgar meclisi 
kapaı1dı 

Sofya, 28 - Başvekil Köse 

lvanof milli meclisin 24 ncü dev

reıinin ilk içtimamı kapayan 

hükümetin kararnamcıini oku· 

muıtur. Nitekim ilk insanın, eline ge· 
çirdiği avı yeyip doyunca; acı
kırcıya kadar bir şey düşün
mediği ve ba,ka b·r can yakma 
keyfiyeti gütmedıği gi i .. 

Zamanın inkişaf etme yolunda 
yürüttllğü beşerle beraber ve 
ona muvazi şekilde arlan maddi 
ihtiyaçlar, evveli. yakın ve kom

şu kabileler l'rası nda birbirine 
mütemayil ihtiraslar yaratmağa 
başlamış, nihayet bu temayül 
cth.den küle, basitten mürekkebe 
doğru haklı olarak artmağa baş-

Kara ordusu ku
mandanı İtalyaya 

geliyor 
Roma 28 - Alman kara or

dusu kumandanı, İtalya yüksek 
kumanda heyetile görüşmek ü-

Mar koviç Belgrada 
döndü 

Münir Nureddin 
Aydına geliyor 
Şehrimiz Kızılay kurumu men

faatıoa yalnız bir konser vermek 

üzere sanatkarımız Münir Nu· 

reddinin yarın şehrimize gele· 

ceği öğrenilmiıtir. 

Halkevi 
Başhanlığından : . 

1 - Evimizin spor komı
teıi tarafındın bir atıf kurau 
açılacaktır. 

2 _ Kura haftanın salı ve 
cuma günü akıamı saat 20,30 
dan itibaren birer saattır. 

2 - İlk ders 2 mayıı sah 
günü akşamı başhyacaktır. 

4 - Türklin çok eıki bir 
ıporu olan atıcılk derslerine 
denm etmek isteyenlerin ad lamıştır. 

Toprağı fazla, toprak vaziyeti 
maddi ihtiyaçtan &nliyecek de
recede müsmir olan milletler ve 
daha t~plu tabirıle; ihtiyaçları-

De~amı 3 üucl aahtfede 

zere cumartesi günü Romaya 

gelecek ve müteakiben Trablu

sa giderek maraşal ~albo ile 

görUıccekt\r: a 8 

Belgrad 28 - Hariciye nan· 
n Markoviç, ~c-r\in seyahatin· 
den Belsırada dönmüftl\r. aa 

Müoir Nureddin konserini ya· 

rioki pazar günü akşamı Halk• 

evimiz salonunda verecektir. 

' 

larıoı Halkevi blirosuna kayt 
ettirmeleri. 

v .... .-. ....,....,.... ........... ,.... • ..,-., ,...,,... ••• 
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f ş iilii' afla ını u~i~Şhr~~· 
v ahki nizam amesi 

Madde : 52 
İş ihtilafı hakem kurulu ve 

bUyük hakem kurulu rey-
lerin ekseriyetile karar ve-
rir. Verilen karar derhal taraf· 
lara yazı ile tebliğ edilir. 

Madde : 53 
Kurulları'1 kararlarına daya

narak ilgili makamlara gönde· 
rilecek yazılarla şah1slara yapı · 
lacak tebliğler bu kurulların 
reiılcri hrafırdan imzalanır. 

Madde: 54 
A) (İş ihtilafı hakem kurulu) 

ile (Büyük hakem kurulu) nun 
yazı işleri, iş dairesinin ilgili 
te,kilah tarafından ve bu teş· 
kilit kadrosu mü!!ait olmadığı 
takdirde valinin tensip edeceği 
ıurette iktisat vekaletine bağlı 
teşekküllerden yahut vilayet 
ve belediye teşkilatından tavzif 
edilecek memurlar marifetile 

yürütülür. 
B) Yüksek veya fevkalade 

hakem kurullarındaki yazı işleri 
iı dairesi genel merkez teşkila
tınca temin olunur. 

Madde: 55 

fında itiraz edebilir. 
İtiraz layihası, hakem kurulu· 

nun toplandığı vilayetteki vali
ye verilmek lazımdır. Vali itiraz 
liyibasına hakem kurulu karar
namesin ve taraflardan her bi
rile şahitler ve ehli vukufun 
zaptolunan ifadelerinin ve sair 
lüzumlu vesikaların tasdikli su· 
retlerini bağlar ve bu hususta 
ayrıca yazacağı bir raporla 48 
saat içinde Ankarada iş dairesi 
reiıliğine gönderilmek üzere 
postaya teslitn eder. 

Madde: 59 
Gıyaben verilmiş olan karar· 

lara karşı yapılacak itirazlarda 
kararın glyabi olmasından lbaş
ka meselenin esasına müteallik 
sebeplerin de gösterilmesi la· 
zımdır. Esasa müteallik sebep· 
leri ihtiva etmiyen itiraz layi
haları kanuni müddet zarfında 
itirazcı tarafından noksanları 
ikmal edildikten sonra lvilayet 
makamınca yüksek hakem ku· 
ruluna sevkedilir. 

Madde: 60 

Bornova Ziraat 
mektebi bugün 

gelecek 
Bölgtmiz Ziraat mıntakala

rında tetkikat yapmak üzere 
Bornova Ziraat lisesi bu gün 
saat 16,30 trenile Erbeğliden 
ıehrimize gelecektir. 

Ziraat lisesi ilk tetl<ikatını 
yapmak üzere bugünkü İzmir· 
Denizli trenile Erbeyliye gelmiş 
bulunacaktır. 

Talebeler yarın sabah ta Sul
tanhisarına gideceklerdir. 

Dünya sağlık kon
gresine iştirak 

ediyoruz 
Her iki senede bir toplanmak· 

ta olan dünya sıhat ve içtimai 
muavenet kongresi bu sene Ri-

yo de Janeyroda toplanacaktır. 
Türkiye Kızılay gençlik kuru 

munun da davet edildiği bu 1 

kongre, 6 ağustostan 11 ağus
tosa kadar devam edecektir. ----

$AY1 ı tı 

Hamidiye , gemisi 
Gedikli Erbaş kaydı için yakında 

seyahata çıkacak 
Geçen ıene olduğu gibi bu 

ıeue de Hamidiyc mektep gemi· 
si haziran ayında Karadeniz, 
~e temmuz, ağustos ayında Ak 
deniz limanlarına "Deniz Ge
dikli Erbaş Hazırlama Ortaoku· 
lu,, oa talebe toplama seyahati 

yapacaktır. 
Bu seyahatin maksadı son 

senelere kadar yalnız İstanbul 
ve civarına inhisar eden talebe 
toplama işini bütün yurt yavru
larına teşmil etmek auretile 
uzaklık veya diğer sebeplerle 
bu okula müracaat ve kabul 1 
imkanını kazanamıyan denizcili
ğe istekli ve iktidarlı yavruların 
kolayca okula ahnmalaTını te· 
min etmektir. 

Seyahat esnasmda Hamidiye 
mektep gemisinde gemi subar 
larından müteş~kkil bir imtihan 
heyeti vazife görecek ve ayni 
zamanda müracaat edenlerin 
sıhhi muayeneleri de gemi dok-

toru tarafından yapılacaktır. 
Okula giriş şartlarını haiz 

istekliler gemide imtihan heyeti 
tarafından yapılacak yoklama 
ve muayene neticeleri müsait 
durumda oldukları takdirde kayt 
muamelesi yapılarak okul tale• 
belerine ait elbiseyi giyecek· 

lerdir, 
Bu seyahatta ihtiyaçtan 0/029 

fazla okur toplanması mukar· 
rerdir. Seyahat cınasında deniz 
ciliğe el ıerişli olmadığı anlaıı· 
lanlar Milli müdafaa• vekiletile 
yerlerine kadar iade edilecek-

lerdir. • 
Orta okul mezunlarından şeraiti 

haiz olanlar doğruca Gedikli 
erliğe kabul suretile gedikli sı· 
nıfına kabul edileceklerdir. 

= :c:: 

Güzelhisar okulu 

Bilumum hakem kurulları ka
rarlarına aşnğıdaki hususların 
derci laz1mdır. 

2) Kurul reisi ile azasının isim 
ve soyadları ile hüviyetleri, 

2) Tarafların isim · ve soyad
ları ile ikametgahları, 

Yüksek hakem kurulu iş ka
nununun 82 nci maddevinin B. 
C . Ç. ve O. fık ı alarında beyan 
olunan usul ve şartlar dairesin
de toplanarak meseleyi rüyet 

eder. 
Bu kurulun verdiği \<arar ke-

sin ve o iş yerindeki bütün iş· 
çiler için nafız olup alakadarla · 
ra tebliğ edildiği günün ertesi 
iş gününden itibaren tatbik edi 

1 RADYO 1 

Küçüklerinin konseri 
GüzelbiHr küçükleri Halkevi· 

mizin p rogramı mucibince çocuk 

haftasında kendilerine ayrılan 
saatlarınt yaşamışlardır. 

Güzelhisar ilk okulu saab 
öğretmen B. Fevzi Yücelin ter-

3) İhtilafın çıktığı iş yerinin 
unvan ve adresi, 

4) İki tarafın iddialarının hü · 
lbası ve ihtilafın mevzuu, 

O} V erılen karar. 

Madde: 56 

İş ihtilafı hakem kurulu ile 
büyük hakem kurullarında rü· 
yet olunacak ihtilaflar bu ku . 
~~Harın ilk içtima gününden 
ıtıbaren 10 iş günü içinde yük
sek ve fevkalade hakem kurul
larında rüyet olunacak ibtilif
l~r ise bu kurulların yine ilk iç 
tı~~~ gününden itibaren 20 İf 
gunu zarfında karara bı.ığlanır. 

Madde: 57 

İt ihtilafı hakem kurulu ile 
iş ihtilafı büyük hakem kuru!u 
kararlarına, taraflara b"ldirildi
ği günden itibaren 12 iş günü 
zarfında itiraz edilm ~zse bu ka 
rarlar kesioleşmiş olur. Kesin-

leşen karara ı, ihtilafile alaka
dar la afların ittibn etmeleri 
mecburidir. Bu karar ayni iş 
yerinde toplulukla iş ihtilafına 
karışmamış olan öteki işçiler 
hakkında dahi nafiz olur. 

KeCJinleşmiş karar kurul tara
fından münasip görülecek vası
talar la neşir ve ilan edilir ve 
iki sureti, biri İf yerinde işçiler 
tarafından görülecek bir yere 
asılmak, diğeri 29 ncu madde 
de b~yan olunan zabıt defteri · 
ne yapıştırılmak üze iş vereu 
veya iş veren vekiline gönderi
lir. 

Madde: 58 

iş ihtilafı hakem kurulu ile 
iş ihtilafı büyiık hakem kurulu 
kararlarına taraflardan biri, 
kararıu kendilerine bildirildiği 
iünden itibaren 12 iş a-nnu 1;ar 

lir. 
Medde: 61 

ouyuK, yuKseK ve r evKaıacıe 

hakem kurullarınca verilen ka
rarların kesinleştiği tarihten 
itibaren 26 ncı iş haftası geç· 
miş bulunmadıkça bunun mev
zuu olan mesele için yeniden 
toplulukla iş ihtilafı çıkarıla· 
ınaz. 

Madde: 62 

A) iş kanununun 82 nci mad 
des·nin B bendinin 3 numaralı 

fıkrasına göre vilayetlerdeki ha
kem kurullarına seçilecek iki 
zata her toplantı günü için (3) 
çer lira, 

B) Kanunun 83 ncii maddesi 
nin B bendinin 1 numaralı fık · 
rasına tevfikan yüksek hakem 
kuruluna seçilecek profesöre ve 
ayni bendin son fıkrası muci
bince yüksek hakem kuruluna 
seçilecek azaya her toplantı 

günü için (10) nar lira huzur 
hakkı verilir. 

- Sonu var r H~ik~~i ... ·· ... 'AI 

ı B~!~~~!!~1!~rag~n; 
spor komitemiz tarafmd n 
Kalfa köy semtine gidiş geliş 
S kilometrelik bir yüriiyüş ya
pılacaktır. 

2 - Toplanma yeri Hal
kevidir. 

3 - Hareket saat 7 ,30 dur. 
4 - 1Bu yürl.ıyüşe bütün 

l yurddaşların iıtirakleri rica ~ 
olunur. f 

Y''t"..-•• ~ ............. ~·~ 

CUMARTESİ 29/4/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

K
Ht4'8 m 1j:t? Kc-..11. 120 Kw. 
es. 20 Kw. 

Celal Tokses, Safiye Tokay. 
19.00 Konuşma ( Dış Politi

ka hadiseleri ). 
19.15 Türk Müziği. 

n~eiı J(am," Cevdet Koza;: 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. , Okuyanlar : Necaıi Riza A
hıskan, Radife Neydik. 

13.30 Program. 
13.35 Müzik ( Eğlenceli mü

zik - Pi. ) 
. 14.00 Memleket saat ayarı, 

aıans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği. Çalanlar: 

Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. 

Okuyan : Mefaret Sağnak. 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi. 
2 - Selahattiu Pınarın . Kür
dili hicazkar şarkı ı _ Aşkınla 

yanan gönlüme. 3 - Artakiı in 
Kürdili hicazl< ar şarkısı _ Artık 
ne siyah gözlerinin 4 _ Ruşen 

Kam - Kemençe tak!!imi. 5 _ 
Rakımın - Kürdili hicazl ar şar

kısı - Demedim ona biç kimsin 
ve nesin. 

6 - Osman Nihadın • Kür
dili Hicazkar şarkısı _ Kaç yıl 

yüreğim sızladı. 7 - .. .. Kür
dili hicazkar saz semaisi. 

14.40-15-30 Müzik ( Karışık 
proğram - Pl.) 

17 30 Program 
17.35 Müzik (Dans saati-Pi.) 
17,55 Konuşma ( Çocuk esir· 

geme kurumu - Haftanın kapa . 
DiŞi ). 

18, 15 Türk Müziği ( Halk 
musikisi Aşık Veysel ve İbrahim) 

Takdim eden : Sadi y 8 ver 
Ataman. 

18.30 Türk müziği ( Karışık 
program). 

Çalanlar : Hakkı Derman 
Etrtf Kadri, Hasan Gür, Ham: 
di Tokay, Basri Üfler. 

Okuyanlar ; Tahısirı KerA-lu:f, 

1 - ••·· Mahur peşrevi. 
2 - Abdi efedinin - Rast ıar· 
kısı • Senin aşkınla çok oldum. 
3 - Yesari Hsımın - Hüzzam 
ş~rkısı - Yine kalbim taşar 

1 aglar. 4 - Reşat Erer - Ke-

1

1 man taksimi. 5 - Refik F ersan 
~~hur ıarkısı - Dün yine gü
numüz geçti. 6 - Mahur şar-

1 kı - Saba tarfı vefadan peyam 

1 

yokmu. 7 - Mahur saz sema· 
isi. 8 - Şemsettin Ziyanın • 

1 Uşşak şarkı - 01 şubi sefa per
veri 9 - Şemşettin Ziyanın -
~!şak şarkı - Şu salkım söğü
dum. 10 - Türkü - Ne zeman 
gö ·sem onu. 

. 20.00 Memleket f!aat ayarı, 
a1ans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 T ~ msil (Kor!< ma ~önmez 

bu şafaklarda ). Yazan: Kerim 
Reşat. 

21.15 Ec;ham, tahvilat, kam
biyo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat ). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Sonate - Mesut 

Cemil - Cemal Reşit ) 

22.00 Haftalık posta kutusu. 

22.30 Müzik ( Küçü Orkestra 
Şeş : Necip Aşkın ). 1 - Lölir 

Hülya gecesi-Vals 2 - Brabms 
Macar danıi No. 1-2 3 - Kö-

nischofer - Tirol Entermezo 4 -
Willy Ricbarts - hkbabarda bir 
çift aşıh - Ouvcrture. 

23.00 Müzik ( Cazbond-Pl. ) 
23.45 24 .Sun aj:rns haberleri 

ve yarınki program. 

. biye ami\leri mevzulu konuşma· 
siyle başlamıştır. 

ÖKretmen Fevzi Yücelin ko· 
nuşmasınr, küçüklerin koro ha· 
mıaeKt şarkı ve şiirleri takip 

1 etmiştir. 
1 ı Şiir ve ıarkılar oparlörlerle 
1 şehre verilmiştir. 
! Küçüklerimizi tebrik ederiz. 

! Orta -;;kulumuz 
i Bu gün bir müsamere 

• 
verıyor 

Şehrimiz Orta okul talebeleri 

bugün Halkemizder Çocuk bay

ramı haftasmın son günil müna

sebetiyle bir müsamere verecek· 

ler ve ( Mavi yıldırım ) ı temsil 
edeceklerdir. 

··••Qo+• ...... 

Cumhuriyet 
1 lk okulnun tetkik gezisi 

Şehrimiz Cumhuriyet ilk okul 
talebe ve öğretmenlerinden büyük 
bir grup bazı tetkikat yapmak 

üzere yarın otomobillerle Söke 

Kuıadası ve Selçuğa doğru ha
reket edeceklerdir. 

Grup, aynı günün ak,amı yi
ne aynı istikameti takip ederek 
şehrimize dönecekdir. 

. Kızılay kurumu 
ilkbahar gezisi tertip etti 

Şehrimiz Kızılay kurumu ma
yısın 14 üncü pazar günü Tire
ye bir ilkbahar gezisi tertip et
miştir. 

Gezi trenle olacak ve Aydın· 
dan sabah 6,50 de hareket edi · 
lecektir. Ayni gilolin gecesi ıa
at 20 de de Tiredea dönnl•· 

' ccktir. 
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Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan: Jamesi Wgcliffe Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 
-19-

Hepsi bu kadar değildi. De· 
mokratik bir parlamentonun iyi
liğini ispat için logiltereyi nasıl 
misal olarak gösterebilirdi? İn· 
giltere demokratik değil aristok· 
ratik bir parlamentonun idare
si altında büy6milftfı. 

11 lngiliz reformu Belçika ka· 
DUDU esaıisinden daha gençtir. 
İngiliz aristokratik idaresi gibi 
yeni lngiliz kanunu esasisinin de 
uzun asırlar dayatlabilip daya
nam1yacağıoı g6rmek için bek
lemeğe mecburuz. 

Bir kaç ıene sonra anlıyoruz 
ki Bismarck onun yaııyacağın
daD filpbe ediyordu. lngiliz mü
e11eselerini bir Avrupalı kafa
siyle tenkid ederken (reform Bill) 
ıılabat liyıhasının f ogiliz kanu
nu esasisinin amudifikari~ini kır· 
dığına kani olmuıtu, 1857 de 
yazdıtı bir yazıda: 

"O rı lar Reform Bill 'den beri 
mevruı akılllılıklarım kaybet
miıler, bayağı ve şedit bir hod · 
binlik ve Avrupa kıtasiyle olan 
münasebetlerinde de bir cehalet 
içinde bulunuyorlar,, diyordu. 

Bu telikki, Bi!markın, mücer
ret, aristokra5iye karşı duydu
ğu temayülden ileri gelmiyordu. 
Yabancı nazariyecilerin ileri 
sürdükleri, bu kadar yeni ve 
tecrübe reçirmemiş bir hükii · 
met şeklini kabul etmeden, ve 
bir tecrübe uğruna Pru5yanın 
bütün istikbalini tehlikeye koy
madan önce vatındaflarını dü 
ŞÜoceye davet etmek alnll ıca 
bir harekettir. 

Bir milddet sonra, Bismark, 
bu tarihlerde 'öylemiş olduğu 
nutuklardan çoğu içia özür di
lemiştir. 0 O günler de müthiş 
bir juokerdim ,, diyordu. Biyog 
rafi yazıcıları umumiyetle bun· 
lardan bahsederlerken, ya bir 
tebriyei zimmet yahutta bir özür 
dilemek arzusu görürler. Fakat 
bunun için ortada bir sebep te 
Yok. Mecl iıteki yerinden söy
lediği her ıeyin tatb"k edilme· 
ıi özerine hükumetle anlaşmış 
bile olsaydı, böyle konutmamak 
onun için imkansızdı. O bir na
zır değil, sadece bir parti lide-

riydi. Nutukları fırka namına 
ıöylenmiş nutu~lardı v~ bunlar 
da mücadele ica~ı mübaligalı 
idiler. Bu nutuklar, içinde men
ıup olduğu partinin çok ufak 
bir akalliyet teıkil ettiği hüku
mete, mecliıe ve memlekete bi 
tap eden muhalefet nutukları 
idi. Fakat Prusyada niçio bir 
muhafazakar p arti buluomıya
caktı? 

Koostitüsyonel hayatın tam 
bir iokişafı için bakim vaziyette 
olan liberal parti doktrinleri
ne k 1rşı muhalefet gösterecek 
cüretkir bir ihtiyaç vardır. Bis
ınark, genç Disraeli, Garlyle ve 
Ruıkinio fngilterede yaptıkları
nı yapıyordu. Dilnya koollitüs-
yoııel formüllerle eınni yette ka
lamazdı. 

Bisntatdtın l\:endi p~rli~ mec-

Hplarından bazılarının gayeleri 
ahlAkan meıru ve siyaseten ka
bili tatbik olanı elde etmekti. 
Gerlacb kardeşlerle ponların bir 

çok arkadaşları, ve şefi kralın 
en küçük erkek kardeşi Prens 

Cbarles Fredrick olan Asketi 
parti parlementoyu dağıtmak, 

Ye 1815 den bugüne kadar gö 
rülmemit bir mutlakiyetle mo-

narıiyi yeniden ihya etmek ar· 
zu undaydılar. Kral bunların ar 

zularına môitemayildi. Kanunu 
esasiyi idameye yemin etmiş ol· 

ıaydı belki de "onların dileğine 
göre hareket ederdi. O dindar 

bir adamdı ve yeminine hörmeti 
vardı. Bismarckın böyle müfrit 

bir harekete taraftar olduğunu 
iıbat edc-.cek biç bir delil yok

tu. Hatta hususi muhaberatımn 
neıredilmiş olan kısmırıda bile 

Pru5yayı tamamen parlemento· 
suz bıra1'mak arzusunu bulmak 
mümktıo değildir. 

Onun istediği şey parlamentonun 
vazifelerini 11kıca tabdid ile 

onun devlete tamamen hAkim 
olmasına milsaade etmemek 

idi ki bu ötekinden çok farklı 

bir keyfiyetli. Bismarkın temsi· 

li meclislere ne derece medyun 
bulunduğunu daima hatırlama

lıyız. Milli mecliı toplanmasay
dı, ihtilal tahaddüs etme!leydi, 

belki hayatı, hükumetten mem· 

nun olmıyan ve fakat hiç bir 

nüfuzu da bulonmıyan bir köylü 

bayatı gibi geçip gidecekti. 

Şöhretini parlamentoya medyun 
bulunuyordu, fakat ona olan 

borcu bu kadarla bitmiyordu. 

1847 senesine kC\dar bir Prusya 

tebuının girebileceği yegane 
millet hizmeti, sivil hizmetler 

sahası idi. Yalnız küçük rütbe
li zabitler değil bütün devlet 

nazırları bile onların arasından 

seçilirlerdi. 

Bismarkın ~ivil idareyi tecrübe 
ettikten ıonra keudi isteğiyle 

çekildiğioi gürmüştük. Bütotra

ye karşı duyduğu nefreti, Prus 

ya devletinin başına geçtikten 
sonra bile unutamadı. Bu nef-

ret asılzadelerle katip sınıfı ara 
ıında mevcut tabii ziddiyetten 
ileri gelmişti. Bbmark bu nok

tada, kt ndisinin en büyük sele
fi olup Pruıya tahtında bir va

zife aldıktan sonra 0 eli kalem
li bir hayvan ,, olarak isimlen-

dirdiği Prusya sivil memurları
na karşı duyduğu nefrete hiç 

bir zaman galebe çalamıyan ve 
kendisine maaş teklif edildiği 

zaman hiddetinden gözleri ya

şaran Steio gibi hissediyordu. 

- Sonu oar -

lnıtlyu nhlbl •e Uınunı1 N"Ctriyat 
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Bul a istanın 
olitikası .................... 

Biribiri arkrsından gelen en· 
ternasyonal hidiıeler, burada 
büyilk bir alaka ile takip edil
mektedir. Yakın zamana kadar 
bakim olan kanaata göre, mih
ver devletlerinin tazyikı karıı
sında, Bulgaristanın müşkül va
ziyete dü5eceği santhyordu. 
Halbuki, Bulgaristan, takip d
miş olduğu temkinli politika 
sayeıinde büyük devletlerin 
kombinezonları dışında kalmıya 
muvaffak olmuştur. 

Almanya ya kerfı olan eko
nomik bağhhğına rağmen, Köse 
lvanof kabinesi, büyük devletle 
rin ideolojik ve politik mücade
lesinden kendini uzak tutabil
miştir. Memleketin son derece 
nazik olan coirafi ve stratejik 
vaziyeti, B•ılgar bü.kfımetine , 

de\'letlerin hep~iyle dos' ça mü
nasebette bulunmak zaruret ve 
dolayısiyle de imkanını vermit 
tir. Bulgaristan butün alcikuını 
Balkan meselelerine temerküz 
ettirmiıtir. Bulgariı;tan, bütün 
bu işleri, komşulariyle doğru
dan doğruya halletmek ümidin

dedir. 
Anc<lk, Alman· İtalyan inişi

nin devamı, hüçijk devletler n 
istiklalleri için bir tehHke tt-ş· 
kil ettiği göz önünde tutularak, 
Bulgaristanın, bitaraflığa uzun 
müddet devam etmiyeceği sa
nılmak tadır. Bu güne kadar 
takip edilmiş olan çekingen po
litikaya de\'am edildiği takdir
de, bunun, memleket için za

rarlı ndiceler doğurmasından 
korkulmaktadır. 

Burada, artık kati kararın 
verilme zamanı yaklaştığı hisse· 
dilmekt~dir. Bulgaristan, yeni 

politika istikameti arayıp bul 
mak zorundadır. 

Garp devletlerinin takınmıf 
oldulcları hvır ıayesinde, bu 
emel ve arzuların gerçekleımeıi 
ihtimali kuvvetlemektedir. Ge· 
rek Fransız, gerek Birtanya 
matbuatında, Bulgaristaoın ta
lepleri se. ıpati ile karşılanmak 
tadır. 

Garp matbuatı, Nöyyi sulh 
muahedesiyle Bulgaristana kar
şı hakıuzlık yapılmıt olduğunu 
kabul etmekte, batti Bulgaris
tan tedafüi cepheye iltihak et
tiii takdirde, kendisinio bazı 

revizyon taleplerine müzaharet 
edilmesini ileri sürme\. tedir. Bu 
vaziyet her Bulgar1 yRkından 
alakalandırmalctadır. Şimdi, bir 
çok muhahtaları olan yeni dış 
politika istikametlerinden han
gısınm daha elverişli olduğunu 
herkes birbirine sormaktadır. 

Bazı mahfiller, Dobricanın 

cenup kısmını geri verme~i için 
garp d~vletlerinin Romanya !lez
dinde te,ebbüste bulunmağa 
hazır oldukları kanaatindedirler: 
ancak, Sofyada bu da kafi gö
rülmemektedir. Diğer tarsıftan 
Bulgaristan Balkan blokuna gi
rip bütlln Balkan devletlerinin 
istiklalini birlikte müdafaaya 
kalkacak olursa, büynk bir 
fedakArlıkta bulunmuş olacak· 
tır. Şurasını unutmamak lizım
dır ki, bugün, Bulgaristandaki 
istib.allerin en büyük müşteri
si Almanyadır. Bu itibarla her 
an Bulgaristan üzerinde bir 
tazyik yapabil,cek mevkidedir. 
Bu vaziyet: daima bisseddilegcl· 
mck te olan çelsin gen politika ya 
saik olmaktadır. 

----------~~ ...... ~--...~·--------~ ...... ----~----
Yugoslavya 
Bulgar görüşmeleri 

İşçi ücretlerinden 
kesilecek cezalar 

Bu günlerde Belgrad'ta Sofya Bu gibi paralar, hüküme· 
arasında Avrupanın umumi va
ziyeti ve hususiyle Balkanlarda
ki durum etrafanda fikir teati .. 
sinde bulunnlmuştur.Geı;en cuma ,, 
günil bulgar başbak~nı ile gö· 
ıü,müş olan Yugoslavyanın Sof· 

ya elçisi, hükümet.ue izahlarda 
bulunmak Uzerc Helgrad'a git
BlİŞ ve tekrar Sofyaya avdet 

etmiştir. 

Dostluk anla~nıumda tasrih 
ecilmiş olduğu veçh.le, iki dev-

letin sıkı müuasebette bulunma
larına, hadiseler etrafında biri 

birlerini karşılıklı olarak tenvir 
etmelerine karar verilmiştir. 

Büyük ve şümullü bir Avru
pa anlaşmazlığı olduğu veya 

Akdenizde ciddi hadisler çıktığı 
takdırd, Belgrad'la Sofya ara

sında hiç bir menfaat ayl~ ırılğı 
olmıyacağıoa Yugo.ilavya da 

muhakkak göziyle bakılmakta
dır. 

Mamafi, buııa rağmen, Yu
goslavya, Bulgaristanın revizyon 
taleplerini büyük bir alaka ile 

takip etmektedir. Bulgaristanın 
Romanya ve Yunınistana kar.şt 

olan talepleri karşısında, Türki· 
yenin taYassutuDdan başka, Yu
go~lavyımın da t avassutta bu· 
}un.aca;ı Hıtılmaktıdır. 

tin kontrolu altında ema
net olarak muhafaza 

edilecek 
" İktisat Vekaleti i~ dairesi 

rdsliğinden tebliğ edilmjştir,,: 

İş kanununun 30 uncu mad
desi mucibince işçi ücretlerinden 
yapılan cezai kesintilerin, işve· 
renin mülkiyetine tlabiı t..tu!mı
yarak, yardım veya tekaüt gibi 
busu~at için işçiler lehine san
dıkları bulunan iş yerleriode İf · 
bu sandıklara yatırılması ve böyle 
sandıklar bulunmadığı takdirde, 
işverenin kıınunen yapmakla mü
kellef olduğu hususlardan hariç 
olmak şartiyle, ancak işçilerin 
menfaatlerine yarıyacak ve İk· 
tı~at Vekaletince tayin edilecek 
bir cihete ha~r ve sufedilmek 
üzere hükümetin kontrolüne a
made bir emanet olarak muha
faza olunması icap etmektedir. 

Bugüne kadar itbu kanuni 
hükme hakkiyle riayet edilme-
diği anlaşıldığından, alakadar 
İş\'erenletio gerek şimdiye ka 
dar topladıkları gerekse bundan 
so~ra iş ç i ücretlerinden cezaen 
yapacakları kesintileri merkezde 
açılacak hususi bir hesaba kay 
dcdilmek üzt:re Ankarada lktı
sat Vekaleti mrine ziraat ban-
kasının mahalli fUbc ve ajanla-

Harp kokusu 
Kalkarmı? 

Batlarah 1 inci eayfacla 

nı kendi hudutları içinde kartı
lama kudretine sahip bulunabi
len cemiyetler, tckemmlll etmele· 
rile muvazi şekilde artan ihtiyaç 
ihtiraslarını oracakta, kendi top
raklarında tatmin edebilme yol· 
farını bulabilmiıler ve faakat gay
risi, ıiyaı ~ yaratılııının icaplarına 
şunun veya ~enuo ıararanı dil
tünmedeo tatbik edebilme yolu· 
na sapmıılardır ki buıiln ihtiyaç· 
lan tekemmülleriylc değiımez 
bir nisbette artan milletler bu 
prensibin zaruri tatbikcileridir. 

Bina· naleyh tatmin edilmesi 
beşer için zaruri, maddi ihti· 
yaçlar var oldukça, kendilerine 
daha verimli ve bu ihtiyaçları 
daha çok karşılayıcı şartlar ve 
vasatlar aramak mecburiyetinde 
kalan milletler, dünya üzerinde 
harp korkusunun ve nihayet har
bin kalkmasına tabiatiyle müıa
de t'demiycceklerdir. 

İhtiyaçlar, arzu ve iste\,ten 
doğma ihtiyari zorlamalar olma
dığındandır ki, onların tatmin e
dilmesine vuıta olan harp ta 
bir temenni neticesi değildir. 

Harp, birbirini kovalayan ve 
nihnyet .. ııdhdud bir sahada komp· 
lekı bir ~ekil arzetmeğe ba,lı· 
yan müteaddit ve mütenevvi ihti
yaçların, dahilde buıule getir
diği tehlikeli tazyıklerin barice 
alelAde bir intilıalidir. 

Bu intikal keyfiyeti ne olursa 
olsun, nasıl ve ne gibi ıartlara 
isteklere bağlanırsa bağlansın, 

dahili ibtiyacların ihdas ettiği 

tazyıkın kuvvet ve devam nis
betine göre ıiddet ke5bedecek
tir. 

Netice itibarile yaıama ve var 
olma hakkı ve iddiası mevcud ol
dukça ve bu iddia karfuında da 
maddi ihtiyaçlar be.şer topluluk
larını mütt:madiyen bir tazyık 

çenberi içine alıp tesirini ıiln 
begün artırdı~ça, dünya üzerinde 
harbin ve harpten mütevtllit kor
kunun kalkmasına imkin tasav
vur cdilemiyecektir. 

Yalnız devletlerio üzerinde 
durması i ot tcııilcn bir cihet var-

sa, o da, bu günkü sulhu bir 
gün ve ondan sooraki diğer 

bir gün için garantile neğe ça
lışmaktır .. 

Artık bu garanti rıin devletler 
aruıoda nasıl ve ne ğibi şart· 

larla başarılacağı veya bu ga 
rantinin mücadeleyi zaruri b:r 

gaye edinen devldler için neye 
mal olacağı ayrı bir mt".vzu ve 

ıosyolojik bir t ahlil ile meydana 
çıkaı tılabilir ... 

Son cümle olarak şunu kay
detmek lazımdır ki, harp na11l 
ekseri devletlerin aleyhine bir 

hareket ise sulh garantisi de 
bazı devletler için zarart mah · 
zolan b.':" kayıttır, 

Fakat bu kaydm daha çok 
ekseriyetin lehini istilzam iti 

bakımından temini de bir ıarttır. 
En ver Demiray 

rına tevdi etmeleri ve bu su
retle yatırılan meblağ·arın bir 
yıllık yekununun hesabını, yeni 
yılın şubat ayı iptidaıma kadar 
doğrudan doğruya iş dairesi ge
nel merknine bildirmeleri li· 
zımdır. 



Her çe'it tuhafiye malları ye en iyi ıtnyat çefitleri her marka 
Gramofon Ye en ıon çıkan pllklar, iğneleri biltmom allh musİ· 
kiye, laurdaYat, pipo ve sıhhi siıara ağu:lıklan yas111 yaTarlak 

futul cep fenerleri Te tue pilleri elektrik llmbaları e•••İ 
tetit traş bıçaklan, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz flatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

Markoni Sparton ve A G A Baltic radyolanauz 
.. yanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çahıan 
radyolarda gelmiıtir. 
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t HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

lllaayene rtnl 

Pazartesi 

" 
Salı 

" 

Perşembe 

,, 

Cama 

Saat 

2-J 

J-4 
4 - 5 

2 - 3 
J-4 

4 - 5 

s - 6 

4-5 

Dekter arkadatımı:ıun adı 

Doktor Fahrettln SUfGr 
(Çocuk hHtalaklart mfltahus111) 

Operatör Medeni Boyar 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Qlt lııaatahkları mutabusı11) 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şe•ket G&ııaçan 

(Glb hutalıklan mutaha..,..) 

Doktor Muhsin 
(iç hastahklan mutahaH111) 

Doktor Ş.-.ket Kırbat 
(latant baıtahkl• mutabaHısı) 

Doktor Mllnif Erman 
(Kadın baatalıklan m11tahaN••) 

Doktor Nafiz Y aıgaa 
Doktor Halli G6ıay4'nı 

f~j Doktor Ş'?vket Kırbaş 

Ilı ::~::!:::.~~:~E;;e~~:=~:::! .:kal 
t B. ihsanın eyi ne nakletmiştir. 
f bastalannı her g&n saat yediden aeme kadar t'e ! &ğledea sonr ıaat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
t kan, balgam, maddei gaita ve her tiirlli talallllb icra 

[•... eder. Veremlilerde fennin en son tedavili olan Pinomo-f•' toraksi ile haıtaları tedavi eder. (971) . ,~~~pıı;ı b~~~ıZ~C:.~~~;ıı.;;•.·.-....~· 
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t Gazete Kitap Evi 
1 

i GiSrillen lfizum Uzerine 112/939 tarihindea itibaren Aydln 
Palas oteli . altına nakledilmiştir. 

1 İstanbul - Ankara - lımirde mlhıteıir btitln kitap, m•m•a 
ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bulua•ıyaa 
kitap, mecmua ve gazete ntıabalan en 4ok bir hafta içi•· 
de getirtilerek müıteıilerine takdim etmeği tilerine al•r. Çe
titll Ye temiz kırtaaiyc, en çabuk tevzi Ye deruhte yeri. 

Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtaatmı ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına

caktır. 

2 - Aydın bölgesinde bineğe 

elveriıli bayYanı olan ve satma

ğa istekli bulunanlarm Nisan 939 

sonuna kadar yalnız Cuma •• 

Cumartesi günleri saat 9 • 12 

aruıoda Alay Satın alma ko· 

misyonuna müracaat etmeleri 

ilin olunur .. 

·-·- Abone şeraiti ........ 1 
Yıllıtı her yer için 6 lira. } 
Altı aylığı 3 liradır. · i 
fdare ·yeri: Aydında C. H. i 

P. Buımevi. i 
: 

. gazeteye ait yaaılar için : 
ya:r.ı itleri müdürlüğüne, ilin- i 
Jar için idare müdürlüiüne : 
-nflru.aat edilmdidir. i · .... -............................................ . 

1215 

.... ı 
Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Hastalara kaput yapılmak n· 
zere 150 metre ıayak ku.ınaıa 
ihtiyaç vardır. 
Nümunesi encllmen kaleminde 
mahfuz şayaktan hastaneye tes· 
lim edilmek üzre talip olanların 
4/5/939 tarihli perşanbe gUnll 
saat onheşte daimi encftmene 
müracaatları ilan olunur. 

(1275) 20 22 26 29 

Aydın Vilayeti Def
terdarlığından : 

Muamele ve kazanç vergisin
den 391 lira 33 kuruş borcll 
olan Koçarlıda değirmenci Ah
met oğlu Cemalin mez.kür yer
deki fabrikasında haciz edileo 
25 beygir kuvvetinde Fovuslad 
markalı bir adet motorla valısi• 
ve elel<trikıiz bir un değirmeni-
3/S/939 çar9amba günll yerinde 
salılacaktır. · Almak iıtiyenleri11 
dairesi tahıildarbğına , mDrac•"' 
atları. · ·· · ·· : 1300 


