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lngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

İngiltere, Alman tecavüz ve 
emri vaki politikasını önlemek 
için giriıtiji tcıebbOste şimdiye 
kadar yaln1z Polonya ile bir 
anlaşma yapabilmittir. Yunınis
taa ve Romanyaya verdiii te· 
rnfnat bir taraflı garantilerden 
ibarettir. Fakat ister Polonya 
ile imzaladığı mukavele gibi iki 
taraflı olsun, ister Romanyaya 
lc~rfı olduğu gibi bir tanflı 
olıpn, bu taahbtitleri11 ifaıı için 
lngiltere Sovyetlerle de anlat· 
nıak meburiyetidedinr. Filhaki· 
ka lngilfz lıOkftmeti, Sovyetferle 
ifcl haftadan beri temas halln
dedir. Fakat ben8z mOıbet bir 
lletfceye vanfmıt defildir. ihti
lafın mahiyeti kati olarak bilin · 
llliyor. Ancalr bayle bir ihtilifa 
•anlmazdın evvel, bir taraftan 
lnriJtere ile Sovyetler, difer 
taraftan lnsrilterenill mOuasebe-

/ Milli~ Şef . / Almanya 
l Bay Potemkini olan 

Polonya ile 
itilifını 

te giriftiji Polo11ya ve Roman· 
Y• gibi devletlerle Sovy,tler 
araıında dallı budaklı bir takım 
llleıelelerin halli icap ettiji an
latılmaktadır. Sovyetlerl~ bugBn 
f ngilt•rede iktidarda bulunan 
konıorvator zümre ara1111aak1 
nıOnaaebetlerin son bir kaç ıe· 
n~.lik tarihi göz önün~ getirile· 
cek olursa, anlaımanın kolay 
olmadığı tebarOz eder. fngilte-

'tde Çemberlayn ve taraftarları 
daima Sovyet Ruıya ile i, bir· 
liiindea çekin mitlerdir. Çekoı-
lovakyanın parçalanmasına ka· 
dar bu ihtiraz devam etmiıtir. 
Billıaua MDnih anlaıması 11ra• 

•ında lngiliz dıı politikaıı, 
Sovyetleri iıtibfaf ve iatibkar 
etnaiıtlr. Çemberlayn, Almanya-
nın SOd~t mıntakaıı &zerindeki 
e111ellerinl tatmin ettikten ıonra 
Almanlann, Ukranya nzerine 
Ylraflp Sovyetlerle dağlifecek
lerini zannetmifti. Şimdi anlqıb
Yor ki MOaih anl19maaının ar
lcaaındaki diifBnce bu imif. 
Filhakika eğer faıizm, Çember .. 
l•ynin iatediji gibi, komonizm 
ile boiuıacak olıaydı, ar ada 
demokratlar rahat ~deceklerdi. 

Almanya, Çemerlayn'in umdu· 
iu gibi hareket etmedi. Bir ta· 
raftan mBıtemlekelerioin geri 
Verilmesini istemekte ısrar eder· 

lren, diğer taraftan da lttlya 
ile elele vererek fngiltere men· 
faatleri için bayati olan saba
lara doğru yfirümeğe başladı. 
Bunun Dıerinedir ki İgiltere, 
bazı devletlere alelicele Karan· 
ti vererek, Alman 'geniılemeıi-
ni derhal 6nlemeği düılindü. 
Fakat aynı nmanda bir takım 
ıark devletleriyle anlaşmalar 
Y•parak bunu dini bir set ha
line getirmeğe teıebbih etti. 
İtte bu şartlar alt1Ddadır ki 
İngiltere Ruıyanın ayaklarına 
kadar ritmek mecburiyetinde 
lratrnaıtar. lnrilterenin bu yoldau 

Dev .. ı 3 inci Hhffede 

A. Ş. ESMER 

kabu) etti 
Ankara 29 - Reisicumhur 

İımet İnönü bugün saat 16,30 
da Çankayada Riyaseticumhur 
köşkünde Sovyet hariciye ko .. 
miser muavinini kabul etmiş ve 
hariciye vekili Şükrii Saraçoğlu 
da baztr bulunmuştur. 

Ve Alman - İngiliz 
feshettiğini 

deniz itilafını 
resmen bildirdi 

Berlin 29 - Alman hükumeti kiimetine tevdi edilen muhtıra 
Loodra ve varşovaki maslahat- da serdedilen aebepler, Afman 
güzarları vasıtasiyle lngiliz ve logiliz deniz itilafının feıhi 
Polonya hükümetleriae bu gOa kakkındaki kullanılan ıebeblere 

Fon Papen 
itim.atnamesini takdim 

etti 
Ankara 29 - Almanyamn 

yeni Ankara sefiri Fon Papen 
bugOn saat 10,30 da Çankayada 
Riryaseticumhur köşkllne gide-
rek Reiıicumhur lımet İoöoüne 
İİtimatnemeıini takdim etmiıt•r. 

BOyOlc elçi, Almanya büyDk 
elçiliği erkin1nı det Reisicumhu
ra takdim etrniıtir. 

Bir bölok aıker ihtiram me
raıimi ifa etmiftir. Hariciye 
vekili Şükrll Saraçoğlu kabul 
eaaaııoda hazır bulunmuıtur. 

•••• 
. .... .+ocı •••• 

Atçada :_tj Nisan 
bayramı 

Atça ( Husuıi ) - Bu ıene~i 
milli hlkimiyet bayramı, nabı
yemizde diğer aenelere nazaran 
çok parlak tekilde kutlulanmıı
br. 
Meraıim 11atinden çok daha 

evvel halkımız cumhuriyet mey-
damnı dolnurmuf bulunmaktaydı. 
Meraıime tam saat 8,30 da 

istik ili marşiyle başland. Mute 
akiben halk knransihıll işgal 
eden a;retmen İzzet Yalçınka
ya milli hlkimiyetin değerini 
Ye bunun Türk milleti için olan 
liizum ve ehemmiyetioi tebarilz 
ettirdi. 

ô;retmen izzet Yalçınkaya
nın veciz bitabeıinden aonra 
ba9ağretmen Fruk Özer de 
k8raüye g~lerek milli bikimiye
tia cumhuriyet gençliği önünde 
mana ve değer ini izah etti. 

Daha bir çok gtnçler ıöz aldı .. 
KDçük ve tertemiz giyinmiş o-
lan okul talebeleri kürsüye ge· 
lerek tlirler okudular. 

Gece okulumuz tarafından 
hazırlanan müsamere çok nezih 
•e muvaffak bir şekilde baıa · 
rıldı. 

_ &!Zil .......... ~ ............... ~ 
Halkevi 
Başllanllğından : 

1 - Evimizin spor komi
tesi tarafından bir abf kursu 
açılacaktır. 

2 - Kuı:ı haftanın ıalı ve 
cuma gilnil akıamı saat 20,30 
dan itibaren birer saattır. 

2 - hk ders 2 mayıs salı 
günü akıamı başlıyacaktır. 

4 - Türkün çok eski bir 
ıpora olan at.cılk derslerine 
devam etmek isteyenlerin ad 
larını Halkevi bürosuna kayt 
ettirmeleri. 

birer tebliğ n~rebn;ıtir. benzemektedir. 

Diğer taraftan Berlinin Ame- Alman melıafili; feshedilen 
rika hükumetinin Berlindeki 934 Alman Polonya itillfı bak-
maslabatgüzarına, Ruzvelt 0 me- kında, Aloıanyamn Polonyaya 

yaptığı Acliline bayrıbane tek· sajın-ı cevap olmak üzere Hit- lifleri red ettiğine ve rnezkiir 
lerin nutkunu tevdi etmiştir. itilafla kabili telif olmıyacak 

944 Alman Pofonya itilMır. ın surettte diğer bir devletle an· 
feshedildiğine dair Polonya hii-

1 laşm• yaptığını izah etmektedir. 

• 
Tahrandaki düğün bitti 
Heyetimiz bugün Tahrandan ayrılıyor 

Tahran 29 - Anadolu ajan-
sınıb Tahrana giden hususi 
muhabirinden: 
yapılan şeDliklerden sonra şehir 
normal manıarasını almağa baı· 

lamışbr. Bayraklar yavaş 
yavaı kaldırılmakta ve teklar 
indirilmektedir. Bunların altın

dan modern şehir meydana 
çıkmaktadır. Genç evliler bal 
aylarını . geçirmek Ozere Hazer 

denizi kıyılarında dünyanın cen
neti denilen Madervana gid,cek· 
lerdir, 

Valide kıraliçe Nazlının Mayısın 
ikisinde Tahrandan hareketi 
muhtemeldir.. 

Yabancı heyetler yavaş yavaş -· Mustafa Çakmak 
Ve yaşar Avrupa ikincisi 

oldular 
Oslo 39 ( A. A. ) - Oıloda 

devem etmektde olan Avrupa 
Grekoromen güreş bitir cilikle
rinin bu günkü nihai neticeleri 
şunlard r: 

87 kiloda Mustafa Çakmak 
66 kiloda Ankarah Yaşar Kendi 
puvanlarında Avrupa !ikincisi 
olmuılardır. 

Ağır ııklette Çoban M~hmet 
72 kiloda Celil Atik üçüncülük 
için güreıeceklerdir. 

--+-

Fransa yeniden 
4 torpito daha yaptırıyor 

Paris 29 - Bahriye nezareti 
dört hafif torpidonun tezgaha 
konulduğunu bil~irmiştir. ~u 
torpidolar 1000 tonılato hacmın· 
dedir a.a. 

Bir Fransız filosu 
Cehelüttarıka gtı idi 
Cebelüttarık 29 - Franıız 

donanmasına men~up iki kru
vaz8r ile 2 torpido buraya gel-
mittir. a. ı, 

d6nrneğe batlamışhr. Meraıime 
iştirak eden tayyarelnimizin 
hareketi n: .. --L-' - · · 
teoıt eunıştır. 

Heyetimiz 30 Nisanda hare
ket edecektir. 

Sadabad pakb konseyi içti 
maında bulunacak olan Irak 
heyeti harbiye veziri riyasetin-
deki be yet Tahrana gelmiıtir • 

Konıey bugOn saat 10 da 
yeni hariciye vilzeratı bioa11nda 
toplanacaktır. Heyet şerefine 
verilecek öğle ziyafetini mnte-
akip ikinci bir toplantı yapıla
caktır. Resmi tebliğin buglin 
matbuata verilmesi muhtemel· 
d :r. 

Bu akşam büyük elçiliğimizde 
bir ıOvare verilecektir. 

İngiltere 
İspanyaya tayyare ihra

cına müsaade etti 
Londra, 29 - Ticaret neza

reti 10 mayıs tarihinden itiba
ren İspanyaya ve İspanyol mllı
temlekelerine, sivil tayyare, mo· 
tör ve tayyare malzemesinin 
yeniden ihracına müsaade edil-
diğini bildirmiştir. a.a. 

•••• • 
Atça Halkevinin 
Sultanhisar gezisi 

Sultanhisar - Y ağdere muhta
rı yazıyor: 

K6yilmilze tahminen 3-5 kilo 
metere mesafede bulunan Atça 
nahiyesi Halkevi measuplariyle 
k6ycülük ıubeıi ara sıra olduğu 
gibi iki güa evvel de k6y0müıe 
gelerek (Yurdum için) '"piyesini 
hem Sultanhisar Halkevinde ve 
hem de köyümüzde olmak ün· 
re iki defa temsil etmiflerdir, 

Piyeste muvaffak olan Atçılı 
arkda1lar1mızın ara ııra vaki 
olan bu gezileri köyfimüzü 
ııevindirrnektcdlr. 

Sayııı : 100 Para 

/ Ziraat lisesi 
Talebeleri geldi 

• 

Dünkü· İzmir .. Dt-nizli poıtuı 
ile Erbeyliye gelip iılah iıtH• 
yonunda tdkikatta bulunan 
Bornova ziraat lisesi talebeleri 
dünkü 16,30 treniyle de şehri 
mize gelmlişlerdir. 

Kafile meketep mOdDriJ iki 
muallim 22 talebe ve dört ıta
jiyerden mürekkeptir. 
Öğrendiğimize göre talebeler 

15 günlük bir tetkik a-ezisİQe 
çıkmışlardır. 

Baı aabah 8/30 treniyle Sul
taohisarına gidecek olan tal .. 
beler oradan Burdur tarikiyle 
Antalya Kütahya Afyon ve Ea-
kitebir ıiraat mıntak .. L1rında 
dolaıaca k lardır. 

Kafile Kütahytl eakiıebir yo· 
luyla fzmire dönecektir, 

• "tB• • 

Orta okulun müsa. 
meresi parlak oldu 

Şehrimiz orta o·, ul talebeleri 
23 niıan milli hAkimiyet bayra• 
mı hafta11nrn •nn ,,,....... -- • 
temsil etmiıler ve muvaffak bır 
mandolin konseri vermişlerdir. 
Müsamerede kızlarımızın zeybek 
oyunları ayn bir güzellik ve 
Defe yaratmıştır. 
Milli bayramımızın ıon gecesini 

tatlı bir bava içinde geçirtea 
talebelerimizi tebrik ederiz. ...... 

Orta mahalle 
ilk olcrulu Halkevinde 
23 nısan çocuk bayramında 

saatlarıoı yaşamak beyecanile 
dlln erkenden ~Halkevi salonunu 
dolduran Ort; mahalle ilk okulu 
küçükleri, kendilerine ayrılan 
bu saatı fiğretmenleri 8. Hay· 
dar Yilcdio " Çocuklarınızı tet· 
kik ediniz ,, adla görüşmesile aç-
mışlar ve koro halind~ ·~~kılar 
okumuşlardır. Küçüklerımızı teb· 
rik ederiz. 

··~004 ...... 

Hitlerin nutku 
Tetkik edilmeden müta

laa yürütülemez 
Londra 29 - Hitler nutkunu 

s6ylemeden evvel bir Alman 
tayyareıi Londraye_Hitlerin nut-
kurı un lngilizce tercümeainin 
yüzlerce nüshasını getirmittir. 

Siyasi mehafil nutuk tetkik 
edilmeden mütalaada bulunmak· 
tan çekinmektedir. - a.a. 

Vefat 
Bir müddetten beri zatlirree· 

den yatmakta olan emekli yüz · 
baıı ve eski gazeteci arkadat· 
lanmızdan Memed Rıza Tıhmın
hoğlunun vefaah teessOrle ha· 
ber alınmııtır · 

Cenaıaıi aıkert meraıimle 
kaldırılan merhuma rahmet di · 
ler ailesi efradrnın acılarını pay
latırız. 

• 
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ş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizamnamesi 

Son HiiJıümler 
Madde : 63 
İş kanunun 82 nci maddeıi 

nin Ç fıkrası mucibince gerek 
uzlaştırma toplantılarına ve ge
rek hakem ve büyük hakem 
kuruluna İfçiler yahut it veren 
veya iş yeren vekili yerine ava· 
kat yahut vekaletname ile dı· 
f&rıdan tayin edilen her hangi 
bir mümessil kabul edilemez. 

Medde: 64 
iş ihtilaflarının kotarılması 

için işçiler tarafından ,verilecek 
layihalar iş kanununun 35 nci 
maddesi mucibince her tUrlü 
reaim ve harçten muaftır. 

Madde : 65 
Toplulukla iş ihtillfının koh· 

rılmaaına ait azlartırma veya 
tahkim muamelelerine başlandı· 
ğı günden itibaren ihtilaf kesin 
ıurette karara bağlanıncaya ka 
dar geçecek zaman içinde it 
kanununun 87 nci madde!li mu· 
cibince ilgili i 1 yerinde eıki i6 
1artların1n tatbikine devam olu-

nur. 
Madde: 66 

Uzlaıtırma toplantılarına it· 
tirak etmesi veya hakem kuru· 
lu huzuruna çıkması icap eden 
itçilerin bu ödevlerinin if aaı do
layııile işlerinin başmda bulun· 
-- .ı · •-• - -· .. --"'" ;,.;" ücretle· 
iı veren vekille~ince keıinti 
yapılamaz. 

Madde: 67 

lıbu nizamnamede ilgili olan
lar tarafından imzalanması tas· 
rib edilen bilumum vesikalara 
okuma yazma bilmiyenlerin im· 
za yerine mühür koymaları ve· 
ya ıol ellerinin baş parmağını 
basmalar1 caizdir. 

Madde: 68 

İtbu nizamname hiiku·· l · · . m erının 
t.ıtbıki doliyısiyle ilgili makam
larca lüzum görüldüğü takdirde 
mahalli zabıta kuvvetleri va4Jı . 
taıiyle haJio icap ettı'rd' w. • • ıgı ınzı-

~at . ve asayişe müteallik tetbir
ıer ıttihaz olunur 1 

Madde: 69 

İt kanununun sekizinci ceza 
hükümleri faslının 134 135 
136 ncı maddelerinde yaz:~ 
hall~rden başka işbu nizamna· 
~eo~n. hükümlerinden her ban. 
gl bırıne muhalif harekette bu
lunan kimseler hakkında Türk 
cez~ kanununun 526 ncı mad
deıı hükmünce takibat icra 
olunur. • 

muvakkat madde : 

~u nizamnamenin 1 nci mad 
deıane tevfıkan 1 mart 939 dan 
31 ma~ıı 93.9 a kadar yapıla
cak mumeasıl işçi seçi mi neti. 
cesinde intihap olunan .. .

1 
. . mumeı· 

". ıfçıler 15 haziran 939 tari-
hınde vazifeye baılarlar. 

Madde: 70 

3~~ numaralı iş kanununun 
be~ınc_ı faslında yazılı hükümler 
daıreıınde kaleme al n 
d 1 t 

ı mış ve 
ev ~ şurasında .görülmüş olan 

bu nızamname hükümleri reımi 
~azetede basıldığı günün erte
ııaden muteberdir. 

Madde : 71 
Bu niıamnauıe hükümlerinin 

icrasına icra vekilleri heyeti 

memurdur. 
iş ihtilaflarını ıızlaş· 
tırma ve tahkim ni
zamnamesine 

izahlar 
att 

"İş ihtilaftırını uzlaştırma ve 
tahkim nizamnamesi,, nin bazı 
maddeleri hakkında aşağıdaki 
izahatın verilmesi faydalı gö· 
rülmüştür : Şöyle ki; 

3 ncü Madde hakkında : 
11 Muvakkat ve munzam mü· 

messil işçi,, seçebilmek ıçın, 
işçiler yekununun iş kanununun 
78 nci maddesindeki ~ni!aplan 
aşması lazımdır. Bu nisaplar: 

50 işçiye kadar 
51 den 200 işçiye kadar 
201 den 1000 işçiye kadar 
1000 den daha faıla 

olmak üzere dört kademedir. 
Binaenaleyh meseli "120,, dai· 
mi işçisi bulunan bir iş yerine 
fazla faaliyet devresi o de 60 
işçi daha ilave edilerek ışçı 
yekClnu "180., e çıkarılsa kanu· 
ni nisabları aşmadığı için "Mu· 
vakkat ve munzam mlimes!lil 
işçi., scçmcğe hacet yoktur. 
Daimi işçilerjn evvelce seçmiş 
oldukları mümeıuiller yeni ge· 
len işçileri de temsil eder. 

bir iş ;~ri~de -de işçil:;;; s:yı-
sı daha ne kadar artbrılırsa 

arttırılsın kanununi nisaba göre 
artık yeniden ııMunzam mümes· 
sil işçi,, seçilmesi varit olamaz. 

"Muvakkat ve munzam mil . 
messil işçiler seçimi,, oe it ye. 

rinde çalışmakta olan gerek 
daimi, gerek muvakkat bilumum 

İfçiler i,tirak eder. Fakat mev
cut mümessillere iliveten seçi
lecek olan işbu "Muvakkat ve 

munzam mümessil işçi" lerin 
muhakkak faaliyet devresine 

~a~s~s olmak üzere alınan ye· 
nı ışçılerin arasından seçilmesi 

lazımdır. Bu itibarla evvelce 
d~imi işçiler arasından seçilip 
nızamnamenin (9) ocu maddesi-

~i~ (c) fıkrasına göre mümessil 
ışçı ehliyetini haiz olarak ye
dekte kalan i•çilerin "M k k ., , uva -

at ve munzam mümessil işçi 

vazifesiııi ifa etmeleri caiz r,: 
rülemez. Çünki İf yerinde s!n . 
radan alınıp kanuni nisabın art• 
mas ~a sebep olan yeni işçilerin 
ke~dı ar~larından ayrıca temsil 
edılmelcrı icap eder . 

1 nd, 4 ncü ve 6 ncı mad
deler hakkında : 

~u ma~delere göre, bir İf 
yerı açıldıgı tarihteD itibaren 
y~ üç ay, on beş gün, yahut 
bır haf ta içinde mfimessil işçi 
seçimleri yapılacağından, bu 
müddetler esaasında ve henüz 
seçim yapılmadan her b · 
b' . 'b . aogı 
ır ış ı tılifı had s olduğu böl-

ge teşkilatınca istihbar edilirse 
o iş yerinde seçimin tacilen 
y~phrılması ve böylece ihtilafın 
bır an evvel tesviyesinin temin 
edilmesi cihetine iİdilir. 

- Sonu var·-

AYDIN 

Akdenizde bir hari> 
çıkarsa 

............. ! ....... 

Alman ve İtalyan donanmaları İngiliz 
ve Fransız deniz kuvvetlerinin karşı
sında bir şey yapabilecek midir? 

ucunda Sicilya adası bulunan 
italyan yarım adası Akde-

nizi biri şark, biri de garp hav
zası olmak U:ıere iki kısma ayır
maktadır. Aşaiıda Sicilya ile 
Af ıika arasında dar bir boğaz 
bulunuyor ki bura da ltalyanla
rın müstahkem Pantellarla ada· 

sı vardır. 
Tulon batlıca üs olmak üzere 

bütün fransız deniz üsleri garp 
tarafta kalan kısımdadır. 

\ 
Eğer İtalya ile ispanya müş• 

ter eken aleyhimizde bulunurlarsa 1 
bu yolun iki noktada inkıtaa 
uğramaaı ihtimal dahilindedir. 

Bunlardan birisi CebeHittarik 
tir. Her ne kadar bahsi çok 
geçmişse de bu garpteki tehlike 
sanıldığı kadar mühim değildir. 
Boğaza haldm olan toplar, bu· 
radan serbestçe geçmiye mini 
o!mıyacağı gibi harp gemileri de 
bunu pek yapam1yacaktır. 

4,;:1 .. ; r= ;;;;:----- .. 

ile Balea1 adaııtıclan ge1meai 
arasında pek bllyllk bir fark 

yoktur. 
Bu adalardan yapılacak hava 

hllcumları da yeni bir tehlike 
yaratmıyacak, nihayet mevcut 
bir tehlikeyi şiddetlendirecektir, 

Şurasıoı da unutmamak liıım 
srelir ki Balear adaları da Mal· 
tanın italyanlar tarafından 111.a• 
ruz olduğu bombalanmak tebli· 
kesi gibi Fransadan ve timalt 
Afrikadan bombalanmak tehli• 
kesine maruzdurlar. FranıİzlanD 
hava hususunda almanlardan 
daha zayıf olduklarını da kabul 
etsek ba bombardımanlar bu 
adaları işe yaramaz bir hal• 

getirebilir. 
Hele İngiltere ile Franıanın 

müşterek bir taarruzunu hesaba 

katacak nlursak, o zaman vara• 
cağımız netice daha memnuni· 

yet vericidir. Bunun için şart 
da İngiliz filosunun ıağlam bir 

yerde üs tutmaııdtr. logiliz Akdeniz donanmasının 
da biri Cebelüttarikte, ötekisi 
Maltada olmak üzere iki müs-
tahkem üssü vardır. 

Eğer bir muharebe de lngi\te· 
re ve l~pAnya - biribirlerine 
düşman vaz\yette bulunurlarsa, 
o zaman Cebelüttank boğazı, 
h~m uzun menzilli İspanyol top· 
larınıu , bem de İspanyol tayya
relerinin ateş\ dahilinde buluna
cağından, bir deniz -üssii olarak 
istifadeye elverişli olmıyacaktır. 

Boğazın dar yerleri o kadar 
kısa ve iki yanındaki sahiller 
o kadar sarptır ki en ağır ha· 
reket eden gemiler bile bura• 
dan geceleri karanlıkta rahat 

1 

rahat geçe bilirler. 
Daha mfıhim bir tehlike, ce• 

Bugünkü İngiliz filoıunu ol
duj'u gibi ele alsak, iugiliz •e 

frauıız mitterek donaoma•nda 
altı biiyük ıaf harp zırbhıuıa 
mukabil, italyanlarda ik~ tane 
vardır. Duadan ba,ka bu taraf· 

Bu oradaki ic;tihkamları kay
bedeceğiz demek değildir.Bilakis 
burasının çiğneomui güç demir 
leblebi olduğunu düşünmek için 
bir çok sebepler) vardır. 

Buraya yaklaşa bilmek için 
varcıır kı bu da kayaıBiın uze~ 

rindeki muhafızların tam bir 
muhafazası alt odadır. 
.. Tedafüi bakımdan kayalar 
ıçınc oyulmuş galerileri tilnel
leri, mahfuz mahalleri ~e i~tih· 
k.amları ile Cebelüttarık pek 
zıyade kuvetlidir ve bu bakım· 
dan Toledodaki Alkazara ben
zer ki bunun böyle olduğunu 
herkesten iyi lspanyollar takdir 
ederler. 
Malta, Cebelilttarıkten pek 

farklı bir vaziyette drğildir. 
Her ne kadar, burası bir ada 
ise de Sicilyadan aocak kırk 
mil uzakta bulunan bu ada tay
yare bombalarma kolaylıkla ma- ' 
ruz olduğundan tam ve emni· j 
yetli bir deniz üsaü sııyılmaz. 1 

Bu nokta, 1935 ve 1938 buh- ! 
ranlarında Akdeniz filosu tara- 1 
fından sessizce itiraf edildi w • 1 
.. d. k' d . . gı ı ıçın ır ı enız üssü lskenderi- i 

yeye naklolunmuştur. Fakat bu
rada da Cebelüftarikte olduğu 
g.ib.i, tahliye oranın zaptedilme· 
sının müınkün olduğu manasına 
gelmez. Buraya İtalyanları as
ker çıkarması hem g ilç, hem de 
tehli~ eli bir şeydir. 
. İtalyan üslerinin hepsi lta\

ya dır, Sicilya ve Sardünya da 
dır. Bir de Trablusgarpteki Tob
ruk ufak bir üs ile 011 i\d ada· 
~ardaki Leros adasında gizli bir 
ils mevcuttur. Buraya hiç bir 
ya~ancımn girmesine müsaade 
edılmemektedir. Fakat Maltanın 
Sicilyaya yakın oluşu gibi, bu
rası da Şürk sahillerine yakın 
dır. Buraıt da bava hücumlarına 
maruz bulunacaktır. 
Akdeniz de bir muharebe ola-

cak olursa, İngiliz donan-
masının ı lacaj'ı bütün ted f". 
tedbirler. deniz ticarer yolu:•~~ 
muhaf .. ıaıına matuf olacaktır. 

nubi . İspanyadan boğazm ıark 
sahillerine yapılacak bir bücum
dadı r. Fakat böyle bir hücum, 
şarkın daha ilersinden yapılan 
diğer hücumlarla koordinasyon 
halinde idare edilemez. 

Öteki ve daha tehlikeli nok ' 
ta, Sicilya ile Afrika arumda
ki boğazdadır. Buradan geçecek 
gemiler, alman tayyarelerinin 
de iştiraki ile Fransaoın cenubi 
Akdeniz sularındaki Fransız 
geçecek-ölan fi!YyaN1naV'JİY~t~ · 
larının toplu hücumlarma muruı . 

kalacaklardır. 

Bunlarla birlikte toplu deniz
altı gemileri ve torpitolar da 
hücum edebilirler ve italyanlar, 
~u !ilahlar hususunda bir hayli 
üıtun mevkidedirler. 

Böyle bir dütman kuvveti kar· 
şısında zorla t icaret gemilerinin 
geçirilip geçirilemiyeceği hak
kındaki fikir ve miltalealar fark
lı dır. Fakat bunun imkana Ye 
imkansızlığı ingiliz filosunun ku .. 
vetine ve onun yapacağı taar· 
ruz hareketlerine bağlı buluna-
cakbr. 

Kendisinden bfiyilk neticeler 
beklenen taarruz hareketlerinde 
ıerbest kalabilmesi için Akdeniz 
filosunun Akdeniz ticaret müna· 
kalesini muhafaza etmek işinden 
kurtulmuş olma~u çok arzuya 
şayandır. 

Bereket veraio bu nakliyat 
birw .ç o~larının sandığı gibi, aiı; 
degıldır. Süveyş yolu ile fngil
tereye gelen eşya, gelen bütün 
mal ve eşyanın ancak yüzde 12 
sini teşkil ederken bunu da nö· 
betle Kap yolundan temin et
mek mümkündür. 

Akdeniz içiudeki memleket
lerle olan ticaret münakalesi de 
bütün münakalatuı yüzde onunu 
teşkil eder. 

. En mühim olan nokta şudur 
kı Cebelüttarıktan geçecek in• 
giliz erzakının biç birioin, ica
bında, başka yollardan gctiril
mes~ imkansız değildir. 

f f ans~va!gelince, Bl'lear ada
. a~ı ıle onun fİmali Afrika 
ıle munakalasınıo kesilmesi me
se!esi,. pek o kadar ballandırıl
d1gı gıbı kötü bir şey değildir. 
~u _Yolu tehdit edecek gemi

lerın ıtalyan iAıleriaden r•ımeti 

ta iki tane tayyare tatıyaa ge
mi vardır ki bunlardan ihlya•· 
larda hiç yoktur. Bu tarafta on 
ağar, dokuz ağır krovaz&re mu• 

kabil italyanlarda yedi ve 18 
vardır. 64 destroyere mukabil 
İtalyanlarda 59 deıtroyer va,. 
dır ve fransız destroyerlerin• 

den otuz tan~si bilhaasa bft-
yük ve kuvetli gemilerdir. 

Ra\vl,r hir lcnmbineıon kartı• 
sında ıtalya, şüphesiz, geri ka• 
lacaktır. 

jtalya'nı~ ithalihndan yUzd~ 
58 i denizden, yüıde 70 i de 

Sn\ eyş kanalı veyahut Cebel Ot· 
tank boğazından gelir. Bu yDz· 

de 58 ithalat eşyaaı artık ltaı.. 
yaya gidemiyeceği gibi, Hak• 
şistan ve Trablusla olaa müna• 
kalesi de keailucektir. 

ltalyanın gayet una ıabilleri 
vardtr ve bir çok büyllk ıebir 
ve kaıabalan da ıabildedir. 
Allah göstermesin, harp olur 
ve tayyareler ,ebirleri bombala
mıya bqlarlana o .zaman im 
fehirlerde gemi topları jçia k ... 
laylıkla tikir olacaklardır. 

ispanya, her ne kadar, ltalya 
derecesinde deniz tehlikesine 

maruz değilse de o da gene de
nizden büyük bir tazyika ma· 
ruz kalacaktır. 

Atlas denizi sahillerinde ku
vetli bir lngiliz donanması, Ak· 
denizde fransız müşterek donan• 

ması ve hududunda da fransıı 
ordusu bulunan İspRnyanın bü
tün ticaret yolları kesilecektir. 

O ne kazanabilir? İhtimal ki 
Cebelüttarıkı . Fakat İspanyol 

topları boğaza hücum da etse , 
beri taraftan da fransız kuvet• 

leri İspanyol fasına doğru iler• 
. liyccektir. 

İspanya totaliter devletlerle 
birlikte harbe girerse bundan 
kendisi pek az bir ıey kazana· 
cak, bu iştirakin faydası, olıa 
olsa, Almanyaya dokunacak
tır . 

Bundan sonra İspanyol liman· 
larına giden alman doaanmaımı 
hesaba katmıya aıra . gelir. Fa
kat bu filo, Akdenmle ki deniz 
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Bir kaç sene !onra " Muhtar } 

bir prenıi tek bir nesilde alel· 
ide bir milntehip vaziyefüıe düşü· 
rebilen Prusya kanunlarının ge· 
mirici humzundan,, şiklyet etti. 
Pruayaya ibtila i ıokanıo baki· 
katte börokrasi olduğunu ~öyle• 
mekten asla yorulmadı. Nutuk· 
lanndao birinde biiriyetio düş· 
manları olmakla ittibam edilme · 
leri üzerine kendisini ve :ırka· 
deılannı müdafaa ederken: 

11 Mutlakiyet Gebeimratb'ın 
mutlak kudretiyle, yeşil masala
rının arkasına oturan profesör· 
lerio kibirli bilgileıriyle, Prusy• 
tedriı metodunun ıaruri bir 
mabıultı olarak bize bağladır. 
8Urokraıi ismini verdiğim bu 
malısulll hiç bir zaman se\' 
medim ,,. diyordu. 

Biımarck elrıeriya yaptığı 
gibi Pruıya p rlamentosunun 
halkı temıil etmediğini ı8yler· 
ken o hu mecliste subayların 
mntefevvlk vaziyette bulunduk
lar.nı dUtOnllyordu. Dalma ha. 
brlamahyız ki milfrit liberal par· 
ti \'e onun bazı faal liderleri 
ayni umanda kır hn hizmetinde 
bulunuyorlardı. · 

devlet tebaiyeti, bütün ıuaballt 
imtiyazların kaldırılma11, ve 
bilhassa Fransız müesseselerin· 
den alınmış müttehit bir hükü-
met si&temintn kabulü manaları
nı da veriyordu. 

Pru•va bnkumeti dördüncü 
Fredrik WHliamm ilk dört ıe• 
nelik saltanatı devri mUstesna 
olmak üzer.-, tamamen kelime
nin bu son manasında hir Jibe· 
ral olmuştu ve Bismarlda arka
daşlar1nın İhtilAlin getirdiği li
beraliım de bu idi. 
Bismnkın bu çeşit meseleler 

Uzerinde en vaz1h tavnnı takın· 
dığı Anı, medeni nikAbın mec .. 
hurt olmasını teklif edeu bir 
kanun lAyıbasına muhalefeti sı• 
rasında bulmak mnmkDndUr. Bu 
liyılıaya, bir çok senelerden 
ıonra, şimdi muhalefet göster· 
miş olduğu şevin hemen hemen 
ayni olan bir tedbiri bizzat 
kendisi teklif ettiği zaman mu
halifJerinio kendisine karşı ikti 
bas etmiş oldukları bir nutku 
ıByliyerek muhalif kaldı. 

"Medent niklh ecnebi bir 
muenese, Fransız kanunlarının 

bir taklididir. Bu halkın hınıti
yanlık itikadını yıkacaktır 11 di
yor ve şöyle ilave ediyordu 
"son senelerde alelade bir kim
senin insaniyete bir tehlike teşkil 
etmesi için az çok bir hırııti
yanlık bilgisine sahip olması 
llıım geldiğini söyliyeo bir çok 
m6nevver arkadaş glSrdOm.,, Bu 
adeti memlekete sokma talebi 
ecnebi olan her şeyi daima tak· 

Puıya tarihinde, Prusya hU· 
1'C.metinio libralizme karşı mu· 
bafaz•kir muhalefeti ilk olarak 
mllmlıc6n lıılan ıey tell\ıili bir 
meclisin kabulü idi. İki nevi li
beralizm vardar. Kelimenin bir 
manasına göre liberal•zm milna• 
kaşa ıerbestiıi, matbuat hürri· 
yeti, hükOmete karıı ferdia 
kudreti, karekter iıtikliliyeti, 
•• ıahıi btlrriyet demektir. Kc
liınenin bu manasında bir libe
ralizm Pruıya hDkumetinde ha· 
ltikaten ptk aıdı. Fakat libera
tfım ayni samında kurunu vus
tadao tevarftı edilmiı, kakJB, 
eılci milesaeselerio aJılması Ye 
bilbaua asalet ıınılınıa bütün 
imtiyaılarınıo yıkılmaaı manası· ı 
aa da gelirdi. 

1 lid arzuıunun tam bir nümune· 
1 aidir.,, 

1 
"Fransız ıarlatanJığının tec 

Keza bu kelime, kara Avru-

1 
rübelerine tabi tutulan memle
ket kendi memleketimiz olma-

. Paıında bntlin dogmatik dini ted· 1 
rıaata muhalefet, kiliıeoi tamamile 

ıaydı bu zeYldi bir ıey olurdu. 
Münıkaıalar devam ederkeu 
burada mevcut zevat tarafından 
ıtk ıık Avrupanan bizi mütefek· 
kir bir halk olarak kabul ettiği 
ıaylendi. Baylar bu eskiden 
böyledir . 

- Sonu var ---
iskan kanununda 
yapılacak 
değişiklik 

lıkin kanunun serbest muha
cir şeklinde yurdumuza gelecek 
olan muhacirlere yeni kolaylık 
lar göıterilmesini temin için 
nıütebassıs bir komiıyon tara· 
fından hazırlanan 12 ve 23 ün• 
cii maddelerinin tadili hakkın· 
daki kanun projesi Maliye ve· 
kiletine verilmiştir. Proje, mez· 
kür Yekiletçe tetkik edildikten 
sonra icra Vekilleri Heyetine 
verilecektir. 

-es: . - EiZ:Z?' 

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Aytiınm Kalfa köyünün düz 

alan mevkiinde farkan yol gar· 
ben Kalfa köylülere ait arazi 
~imalen yol cenubeo Yusuf ile 
mahdut 5 dekar yerin 2510 sa· 
yıla kanun mucibince meyvelik 
yapmak üzere Mehmet oğlu Vey
sele verildiğinden bu yerin ne 
suretle hazineye lkaldıgı mahal
liade tatbik edileceğinden gaze
te ile ilin tarihinden 12 gün 

* sonra mahalline memur gönde· 
rnuvazeneıioi değiştirecek ku· rilecektir. 
vette değildir. Buounlaran fay· 
daıı da tereddüt halinde bulu- Sözll geçen yerde mülkiyet ve-
nan Frankoyu harbe girmeye ya her hangi bir aynı hak id-
ikna ve icbar etmek olacaktır. dia edenler varsa o günü ye-
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İngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

Baıtarafı l inci Hyfada 

geri dönmesinde ıonradan aklı 
batına i'elmit bir adamın hali 
vardır. Bundan başka fngiltere 
bir defa Romanyaya ve Polon· 
yaya garanti verdikten sonra 
Sovyetlerin karıısına zayıf bir 
vaziyette çıkmaktadır: 

Gerçi yalnız kalrnak ıovyet
lerin de işine elvermez. Fakat 
İniilltre ile anlaşmazdan evel, 
bir şeyden emin olmak iıtiyor· 
lar: logilterenin, dııha doğrusu 
Çemberlayn hükumetinin bu 
soldan geri dönüşü, kati ve ni· 
hai bir d~ofiş müdür? Yoksa e
lini sovyetlere uzatmışken, bala 
Hitler ile anlaşmak imkanlarım 
mı arıyor? 

Sonra diğer bir şeyden filp · 
heleniyorlar : Eğer fngiltere ile 
yapacakları bir anlaşma yUztın
den Almanya ile harbe girr cek 
olurlarsa, fngiltere, ystlnız ablu
ka tatbik etmeğe te~ebbii~ edip 
bunun bir netice vermediğini 
görilnce, saoksiyoolar zamanın· 
da olduğu gibi karşısınd.:tki dev
letle anlaşıp rusları almanlarla 
yalnız bırakmıyacak mı ? Görü 
lüyor ki Sovyetlerin, ötedenberi 
faşist zümrelerle birlikte yürü
mek siyasetini tRkip edtn Çem
berlayna k"rşı itimatları yol<tur. 
Aynı ıey Polonya hakkında da 
söylenebilir. Bugün Poluoya ha-
riciyesinin batındı bulunan Bek 
te Ruslara Çemberlayo gibi 
itimat telkin edemiyor. Ve ha· 
kikaten Çemberlaynın Bon~nin 
Bekin Stalin ile anla7abilmeleri 
Stalinin H ıtler ile anlaşması 
kadar zor değilse de ona yakın 
bir güçlük arzetmektedir. 

Fakat İngilizce bir darbımesl 
vardır. Biribiriui hiç ıevmiyen 
insanların hazan aynı hasta ya· 
tağına yanyana yatırıldıkları 
vakidir. 

Rusya ve fngiltere, burün 
iş birliği yapmak mecburiyetin· 
dedirler 

Çüokü her ikisini de büyük 
tehlike karıılamaktadır. Harp
ten evelkl çarbk Rusyaıı ile li
beral lagiltere de aynı ;artlar 
altında it birliği yapmamışlar 

mıydı? Tarihin ti>kerrilrden iba
ret olduğuna bundan daha iyi 
bir miıal aösterilemez. 

A. Ş. Esmer 

. ···--
Tarım Satış :ı<ooperatif

leri beyannameleri 
Maliye Vekaleti Tarım Satış 

ve Tarim Kredi kooperatifleri· 
nin iktasadi buhran vergisi do
layısiyle verdikleri beyanname
lerin tayyare resmine Hbi tu
tulmalarını kararlaştırIDışhr. 

lıan 
Türk Hava Kurumu Böl -
ge Direktörlüğünden : 

( 1111) lira ( 81) kuruş ke· 
şif bedelH, mevcut binaya ila· 
veten yapılacak inşaat 20 gün 
müddetle münakasaya konmuş· 
tur. İhalui 15 mayıs 939 pazar
tesi günü saat on altıda ve ku· 
rum merkezindedir. 

Muvakkat teminat akçesi (84) 
liradır. Keşifnamesi ve aairesi 
görülmek üzere Hükumet bul· 
varındaki merkezimize müracaat 
oluumMı. 30 1 3 5 1301 

RADYO 
PAZAR 30/41939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

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

12.30 Proıram . 
12 35 MOzik ( Küçük orkestra 

' Şef : Necip Aıl<ın ) 1 - Nie· 
mann • Çarliston ( Danı ) 2 -
Gang-lbe; ger • Küçük toplantı 
( Revü - Enh rmezzo ) 3 -
Schied r • Dinle. .. Keman ne 
söylüyor (Tango). 4 - Toman 
Viyana hülyaları ( vals ) 

13.00 Memleket (saat ayan, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13.15 Müzik ( Kilçllk orkestra 
Şef: Necip Aşkın ) Devamı 
5 - Robert stolz • Praterde 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor. Fan 
teıi. 6 - Garl Rydabl • Melo
di. 7 - Lehar • Çocuk prens 
operetinden potpuri. 

13.50 Türk mtlziğt Çalanlar : 
Zühtil Bardakoğlu, Refik F ersan 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyan: 
Sadi Hoşses 1 - Ali ağanın -
Hicaz petrevi. 2 - Klzım U
ıun - Hicaz şarkı • Gamla kıy· 
mettar 6mrüm. 3 - Selahattin 
Pınarın - Hicaz ıarkı • Hsata 
kalbimde. 4 - Udi Cemilin -
H:caz ıarkı - Ne kOıdllm bi se
bep bCSyle. 5 - Şevkı beyin -
Hicaz şarkı • Sen bu yerden 
gideli. 6 - Kemal Niyazi Sey
hun • Kemerçe taksimi. 7 -
Halk türkilıu • Yakına gel ya
kına. 

14.20 14.30 Konuşm• ( kadın 
saati - Çocuk terbiyesine dair) 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (Pzar çayı) Pl. 
18.15 Konuşma {çocuk aaaU). 
18.45 Müzik ( Şen oda müzi· 

ği - lbrahim Özgür ve ateş 
boc ?kleri). 

19.15 Türk mUziği (Fasıl he· 
yeti) Çalanlar: Hakkı Derman, 
Eşret Kadri, Huao Gür, Ham
di Tokay, Basri Öfler. Okuyan: 
Celil Tokses. 

20,00 Memleket ıaat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği. Çalanlar: 
Vecihe, Ruıen Kam, Cevdet 
Kozan. O~ uyanlar: M11zaffer 
flkar, Melek Tokgöz. 1 - Tan
buri Cemil - Şataraban peırevi 
2 Sadullah ağanıo • Şataraban 
bestesi - Nedemki olgill ruhun. 
3 - Şemsettid Ziya - Şatara
ban şarkı - Oldu şep mahmuru 
zevkin. 4 - Ruşen Kam - Ke 
maoçe taksimi. 5 - Şataraban 

şarkı • Ey bahçıvan senin bah· 
çen. 6 - Ishakın - Şatarabao 
yürük semaisi · Pir olmada ger
çi nice gönUl. 7 - Tanburi Ce
mil - Şataraban saz semaisi. 
8 - Faizenio .. Acemaşıran ş:ır
kı • Kime halin diyeyim. 9 -
9 - Nobarın - Eviç şarkı -
Sevgilim bu akşam. 10 - Halk 
türküsü • Sinemde bir tutuş
muş yanmış. 

21.00 Neşeli plaklar R. 
21.00 Müzik (Riyaseti cumhur 

bur bandosu • Şef: Ihsan Giln· 
çer). 1 - H. Houzlaux - Marş 
2 - Vollstedt • İspanyol aşkı 
(Vals). 3 - Glınka • Ruslan ve 
ludmilla. operasının uvertürü. 
4 -- Ph. Cıub~r ı - Rapsodi. 

1 - Dağda 
2 - Eilentir 

S - Rımıky • Korsakow · A· 
nın uçuşu. 

22.00 Anadolu ajansı ( spor 
ıerviıi ). 

22.10 Muzik (Cazband - Pi.) 
20.45 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

PAZARTESi 1/5/39 
12.30 Proğram: · 
12.35 Türk miiz:ği - Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13 15· 14 Müzik ( Neşeli plak· 

lar ). 
)8 30 Program. 
18.35 Müzik' ( Müzik ve raks 

• C'!vat Memduh tarafından • 
kunuşma ). 

PIA~larla misaller. 
19 00 Konuşma ( Doktorun 

saati ) 
1915 Türk' müziği ( karıı ı k 

proğram ). 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 

Hasan Gür, Hamdi Tokay, Bas
ri Üfler. 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği ( Kliıik 
proğram ). 

idare edtn : Mesut Cemil. 
Ankara radyosu kiime heyeti: 
1 - Rauf Yekta beyin · Ma· 

hur peşrevi. 2 - Itrinin • Penç• 
gAb buteri. 3 - ... · Rast ıar• 
kı · Hatırımdan çıkmaz asla. 4 
- Hafız Postun • Rast ağır 
ıemai•i - Biz aludei sağarı ha· 
deyi 5 - Dedenin· Rast yilrllk 
semaisi - Gelse o şuh meclise. 
6 - Basri Üfler • Ney taksimi 
7 - Mustafa izzet efendinin -
Segih şarkı - Doldur getir. 8 
- Dedenin mahur yürük sem; isi 
• Yine zevral<ı derunum. 9 -
Şakir tğaoıo · Rast ıarkı • Hiç 
bulurı maz böyle dilbaz. 10 -
Dedeoio - Mahur şarkı - Gönül 
adh bülbülüm var. 11 - Benli 
Ha1an ağanın · Ra!t saz semaisi 

21 00 Konutma. 
21.15 Esham, tahvilat, kam

biyo - nukut ve ziraat borsası 
( fiyat ). ' 

21.'25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük Orkestra 

• Şef : Necip Aşkın ) . 

1 - Lauten.;cblager - Prima· 
vera · Arj 'i n tin serenadı 2 -
Schrader - Akşam üzeri ( Hazin 

parça ) 3 - Aubert · Göbekli· 
ler re~mi geçidi. Komik marş ). 
4 - Becthoven • Menuetto ( Sol 

majeu ). 5 - Cbri! tian Ryming 
- Entermezzo. 6 - Lehar • Eva 

operetinin vatsleri. 7 - Schma· 
lstich • Kup\den ve S kısımlık 
aşk hikayesi. a) Yaklaşma. b) 
Aşk valsı. c) Başbaşa. d) Ge· 
zinti •) Kavgacık ve barışm•. 

22.30 Müzik ( Şan sanatkar· 
lan· Pi. 

23.00 Müzik ( Cazband - Pl.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarmki progrıtm. 

Tashih 
Çine icra dairesinin 299/1939 

dosya numaralı ilanında ikinci 
artırma tarihi 20/6/939 olacağı 
yerde 20/5/939 olmuştur. İkinci 
Rrtıtma tarihini 20/6/939 olarak 
laıhib cduiı . . 
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Her çe,it tuhafiye mallan ve en iyi ıtrıyat çefitleri her marka 
Gramofon ve en ıon 9ıkan pliklar, iğneleri bilikmum alitı ınusi
klye, huFdavat, pipo ve ııbht sigara ağızlıldarı yassı yuvarlak 

faatad cep fenerleri Te taze pilleri elektrik limbaları envai 
çefİt traı bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi mallar ucuz fiatlarla 
tecim evimizde satılmaktadır. 

--------------..,...., 
Markoni Sparton ve A G A BaJtic radyolarımız 

ıayanı tavsiyedir. Batarya ve akimlatörle çahıan 
radyolarda gelmiıtir. 

,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 
• 

DDftRYOLU CADD!sl 32/2 

Okul talebelerine 
Besımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmııhr 

Tanesi 5 · Kuruıtur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet veıikaları iyi teclit edilmif olarak tab edilmittir. 

Fiyatı: 25 Kuruştur. 

C. H. P. 8-rmevi 

u ••• 

1 

•ttAAA .... A ......... _. .. ... 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

Maayene pn4 

Pazarteıri 

Saat Doktor arkadatımıSJn adı 

2 - S Doktor Fabrettin S&lflr 

.. 
Salı 

Çarıamba 

" 

Perıembe 

" 

Cama 

3-4 

•-s 
2 - 5 
J - 4 

.. - s 

5-6 

4-S 

(Çoeuk hutahklara mCltahaut11) 

OperatiSr Medeni Boy• 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cfft ltaatalaldarı mutabaNıll) 

Operat&r N11ri Erkan 
Doktor ŞeYket Glzaçan 

(Ga• haatalıldarı muta\a .... ı) 

Doktor Muhıin 
(iç haıtahkları mutabU1111) 

Doktor Ş.Tket Kırbat 
(intani laa1tahld• mutahaMtll) 

Doktor MDaif Enaaa 
(Kadın hutabldan •atalaa ... •) 

Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Y asgaa 
" 3 - ' Doktor Halli Glaytlıa 

'*·~········· ... xınsuı e a aS& _zam = 
~·~~·;e.~·~·~---~ ... .-... ...... .-ı..-.~~ ...... 
~!1 Doktor Şevket Kırbaş 
• • • • 

. 
Memleket hastanesi bakteriyoloi ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
Maayenelunıe•ini Camhariyet •alaalluiade 

B. hı.anın eyine •akletmiıtlr. 
haıtalannı her fftn aat yediden .eldze kadar ye 

lğleden eonr saat ftçten altıya kadar kabul eder. idrar, 
kan, balgam, maddei gaita ve her ttlrlll talllilltı icra 

[t eder. Veremlilerde fennin en son tedaviıi olan Pinomo-
C•l toraksi ile hastalan tedavi eder. (971) 

~~~~~~······~~ 

.-.adtı.aa .... w~a•A••••·•' 
Süleyman Gezer-Osman Sezgin~r. ı. 

Gazete Kitap Eyi 
G&rtılen tnzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Ayma 

Palas oteli altına nakledilmittir. · 
lıtanbul - Ankara - İzınirde mllnteıir bütiln kitap, ••m•• 

ve gazeteleri temin edilir. Kiralık kitap verilir, bul1111•ıyaa 
kitap, mecmua ve gazete nllıhalan en çolc bir hafta ipa· 
de getirtilerek müıterilerine takdim etmeji &serine ahr. ~ 
titli Ye temiz kırtasiye, en ~abuk tevzi ye denhte yari. 

1215 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 

için binek hayYanı aatın alına

caktır. 

2 - Aydın ~lıe•inde binei• 
elverifli hayvanı olan Ye aatma
ğa istekli bulunanların Niaan 939 

sonuna kadar yalnız Cuma •• 
Cumartesi günleri saat 9 • 12 
araıında Alay Satın alma ko
misyonuna ınüracaat etmeleri 
ilin olunur. 

± --- 5 !&b -

r-··· Abone ıeraiti ········: 
: Yıllığı her yer için 6 lira. l 

Altı aylıtı 3 liradır. i 
idare yeri: Aydında C. H. i 

P. Buımevi. i : 
gazeteye ait yazılar için i 

yazı itleri miidürlliğ6ne, ilin· i 
lar için idare müdürlitüne i 

_21~~~~.~!:.n:.~.!!.~:..-.... J 

Nafia Eksiltme 
komisyonundan : 

298 lira keıif bedelli Aydın 
Sanat okulu demir at6lyui •ep
tik çukurlarına ait intaat mal· 
zemesi ile 133 lira keıif bedelli 
septik çukurlan hafriyab açık 
ekıiltmiye konulmufhır. 

Bu iılere ait keıif ve ıartaa· 
meler Nafıa mlidhrltıiilnde ı&· 
rillebilir. Ekıiltme 4/S/939 Per· 
fenbe günü Hat oabefte Naha 
mftdürlüğil odasında yapalacak
hr. 

muvakkat teminat miktarı 
malzemenin 22 ve hafriyatın 
10 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminat• 
larile yukarda yazılı -lin ve 
ıaatta Nafıa mlldOrlflğii odalin• 
gelmeleri ilin .olunur. 

1271 15 19 25 30 

lattyaı MlalM H Umumi N .. rlyat 
11141rl: ........... 

a...w+ 1• c" p ....... w1 
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