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Dıraç, Avlonya ve Şingin limanları işgal edildi 
İT AL YANLARLA ARNAVUTLAR arasında 

Memlekette 

Benlik değil, birlik 
davası vardır. --

Enver Demiray 

Türkiye cumhuriyeti yurtdaş· 
lar., kendi emelderinin semeresi 
olan bu yurtda, benlik değil 
birlik davası peşindedirler. Bu; 
bunu anlamıyanlara verilecek 
öyle bir derstir ki Türk genç· 
liği milli ıeflcrinin izinde bu 
dersin de hocası olmak kuvvet 
ve kabiliyetindeclirler. 

Feodalitenin kMn zihniyetini 
yıkmağı gaye edinen bu eski 
millet, tarihin k6kleşip kalaeak 
sandığı bu sistemi, çok geride 
bırakmıf, ferdi hlkimiyeti de 
6ylece bu gayenin önünde yok 
etmesini bilmiş ve başarmıştır. 

Yılların, ardı arasıra kesilmi· 
yen ve bu millete gün göster· 
meyen taassup ve benlik belisı, 
bugUn dılal ara11ra seyyiesini 
çektiğimiz 6yle nefret uyandı· 
rıcı ve istikrahla karşılanıcı bir 
hırıltı idi ki bundan da ha 17 yıl 
evvel parçalanan gırtlakla bu 
hırıltının kesildiğini görebildik. 

Türk milleti, ferde dayanan 
veya fertten yardım istiyen bir 
millet olsaydı, saltanat idaresi
ni baltalamak azmllimanını güt
mez yok yere kanını dökmezdi. 

Ferde dayanan, fertten istim· 
dat eden devletler içtimai ac· 
zin ve beşeri zaafın bir nD
munesidir. ve bu nilmune her 
zaman her devir de istihfaf ve 
istihkar edilmiye namzettir. 

Bizim el birliğimizin şu veye 
bu devletin el birliğine benze· 
miyen bir hususiyeti vardır. 

Bu hususiyet, yalnız dışta 
değil iç bünyede de hırıltı yap
mak istiyenleri, bu el birliği 
çenberi içinde tedip etmek ve 
bunda muvaffak olmaktır. 

Türk milleti barba, mahrumi
yete, meşakkate, yurdu ve mil
leti için her türlü izhrabıt kat· 
laomak ve fakat mukaddesabna 
kendisi için minnet ve şükran 
hissettiklerine karşı vakı kımıl· 
dama ve haksız isnatlara ne 
Pahasına olursa olsun milli 
şuur ve inanla mukab le etmek 
yaratılışında bir millettir. 

Bu millet için isnat ve itti
hamlarda bulunmak veya onun 
Yakın mazisini azda olsa hırpa· 
lamağa cüret etmek için iki 
ıebep olabilir; 

. Bu sebeplerden birisi, ya bu 
mılletin bütünlük gayesini, bir· 
lik davasını bilmemek veya şu· 
\lr ve nıantıka sahip bulunma· 

Ankara 7 - Alta gün evvel 
Paristen alarak neşrettiğimiz 

bir telgraf haberinde oisanıo 

6 veya 7 ci giinleri İtalyanın 
Arna•utluğa asker çıkaracağı 
bildirilmişti. 

Bu haberi teyit eder mahi· 
yette olarak mevsuk bir men
badan öğrenildiğine göre de yi • 
ne o tarihlerde Brendezi ve Ba • 
ri limanlarında (20.000) kişilik 
bir tf talyan askeri kuvvetinin 
hazırlandığı haber alınm1ştı. 

Bu haberler, bütün dilnya 
mahafilinde ciddiyetle kar11lan · 
mıı ve avam kamarasında baş 

vekil Çemberlayne bu hususta 
bazı mebuslar tarafından bazı 
sual ıorulmu,tu. 

Mulıtelif menbalardaa gelen 
ve dilnya efkln amumiyeaını 
alakadar eden bOtOn ba ıayia· 

lar, bu sabah maddi bir ıekilde 
tezahür etmiı bulunmaktadır. 

Tirandan alınan ilk malumata 
nnaran bir İtalyan hava filosu 
arnavutluk ilzf'rinden uçarak 
ltalya k ·rah ve Hebeşistan im· 
paratorunun arnavutluğa ıulb 

getireceği mealinde beyannameler 
atmış ve bu tayyare filosunu 
bir bombardman tayyare filosu
nun uçuşu takip etmiştir. 

lstefan ajansının bu ıabah 
neşrettiği bir tebliğte iıe 
bir kaç gündenberi bir mu
ahede akdi ıçın kıral Zo
go ile İtalya hükumeti arasında 
müzakereler devam ederken 
Tiran da bir takım siliblı ar
nav~t çetelerinin İtalya tebası
nın huzur ve rahatını bozduk
larından ltalyaya iltica zarure
tinde bulunan~ kadın erkek ço· 
luk çocuk yüzlerce İtalyanın 
harp gemilerile Draç ve Avlonya 
limanlarında italyaya nakledil· 
dikleri ve bunu müteakıp ftal
y:ı askerlerinin iki harp filosu 
ile Bari ve Brendizi den arna-

mak.. Ve üçüncü zayıf bir se
bep te, onun birlik davasını his 
etmemek. 

Bu işte eger birinci sebep rol 
oynuyorsa İsnat veya itham sa
hiplerini içimizde değil kendile
rini hayal alemlerinde bulabili
riz. Bu nevi adamlar, bugünkü 
yeni Türk milletini yarı uykuda 
bulundukları halde miişahade et
mt.ktedirler. Onlar, idefiks ol· 
muşlardır. Hayal, gözlerini bu
ğulandırmış, kendilerini sarhoı 
etmiştir. Gidişio, gayenin, ülkü
nün farkına varamazlar. Mazur
durlar. 

İsnat itham veya her hangi 
makbul olmıyan harekette bu
lunanlarda, eğer ikinci sebep 
rol oynuyorsa ( yani bunlar ıu-

vutluğa milteveccihen hareket 
ettikleri ve öğleden sonra ha· 
reket eden birinci harp filosunu 
da kuvvetli bir hava filosunun 
takip etmekte olduğu bildiril· 
miştir. 

Spn dakika da Tirandan alı· 
nan haberlere göre Arnavutluk 
limanlarına taarruz eden ltal· 
yanların, şiddetli bir mukabele
ye maruz kaldıkları, kan göv
deyi götiiı:iircesine mubarb~ ya· 
pıldığı ve Draç limanının bom
bardiman edilmekte olduğu an· 
la~ılmak tadtr. 

Draç limanında karaya çıkan 
İtalyan askerleri iki defa denize 
dökülmüştür. 

Diğer bir Arnavutluk ajansı
nın tebliğine nazaran; nazırlar 

Yugoslavya 
Kabinesi toplantı 

. halinde 
Belgrat, 7 ( A.A) - Yugoa 

lav kabinesi Arnavutluk hadi
seleri milnasebetile kral naibi 
Prens Pol'un riyueti altında 
içtima ve hadiselerin seyrıoı 
yakinen takip etmektedir. 

•••tOo+' • • 

Bisıklet koşuları 
yapılacak ---

Haber aldığımıza göre Halk
evimiz spor komitesi tarafından 
9 niıan pazar günü saat 16 da 
bir bisıklet koşusu tertip edil
miştir. 

Koşu, kız ve erkekler arasın
da saha ile Tellidade yolu 
arasında yapılacak ve kızlara 
1500 erkeklere de 1800 metre 
arasında olacaktır. 

ur ve mantıka sahip değilseler) 
noksanlarını tamamlayıncaya ka
dar ağzı bütün insanlar olmağa 
gayret etmelidirler. Çünkü şuur 
ve mantık birliğinin karşısında 
şuursuzluk vahdet için bir tehli 
kedir. 

fso'lt, itham veya her hangi 
makbul olmıyan harekette üçün· 
cü zayıf sebep adiyle aldığı 
mız birlik davasını hissetme
mek keyfiyeti rol oynuyor
ııa, bu takdirde de şunu 
diyebiliriz ki, dürilst ve isteni
len şekilde bir ömür sürebilmek 
için insanlar çok daha fazla 
his sahibi olmalıdırlar. Muhitini 
anlamıyan, içinde buluoduğll 
topluluğun gidişini hisaedemiyen 
inıanlar çok defa elim reakıi· 

şiddetli muharebeler oluyor 
· meclisi sarayda devamlı bir ıu • 
rette içtima halinde buluomak
tadarlar. 

Bir Paris telgrafı ise dörtyüz 
tayyarenin iştirakile beslenen 
kuvvetli bir taarruz neticesinde 
Draç ve Avlooyanın italyanlar 
tarafından iıgal edidiği bildiri!· 
mektedir. 

halyan tayyareleri :mütema· 
diyen Arnavutluk iberinde uça• 
rık beyannameler atmıtj'a de· 
vam etmekte ve bu beyanna· 
melerde İtalya kralı ve Habe· 
tistan imperatorhığunuo Arna· 
vatlağa sulh ve saadet getire· 
cefi ve mukavemet edilmiyerek 
inkiyat edilmcıi kaydolunmak· 
tadır. 

Bir kaç ıun evvel bir kız 

çocuğu Dünyaya getirmiş olan 
Arnavutluk kraliçesi, Yugoslav· 
ya tarikiyle Macaristaoa jJtica 
etmiştir. _ 

Eski Arnavutluk baıvekili . 
Mussoliniye gönderdiji bir ıae• 
ıajda: 

"Medeniyet ve ıulb dav1ttın•"' 
da öncillük iddia eden ltalya·. 
nın, bir tek . tayyaresi ve deniz•. 
4e donanması bulunmıyan bir 
milyon nüfuslu Arnavutlutı; 
donanması ve zehirli gazlan ile 
ve yirminci medeniyet asnnda 
lıkender devrine .rahmet oku· 
tacak bir barbarlıkla aaldırabi · 
leceii ve İtalyan askerlerinin, 
yalnız Arnavut erkeklerinin de· 
ğil, kadıolarınında cesetlerini 
çiğneyerek ieçebileteklerini" 
bildirmiıtir, 

Şehir Meclisi 
Dün devrenin ikinci içtimaını yaptı 
Şehir meclisi dün akıam Be

lediye reiıi B. Etem Mendre· 
ıin reisliği altında Nisan içti
ma devresinin ikinci toplarbsmı 
yaptı. 

Bunun evelld içtima zaptı o
kunarak yazıldığı gibi kabul 
edildikten Ponra ruznamedeki 
maddelerin müzakeı esine geçi-
lerek : 

1 - 932 senesine kadar ta· 
hakkuk etmiş ve murur zaman 
ıeneıini doldurmuş olan muhte
lif belediye vergi ve resimlerin· 
den mUtevellit on dört bin kü
ıur lirahk vergi bakayasının ter
kini lAzımgeleceği 

2 - icar bedelinden Hidayet 
Erol zimmetindeki belediye ala
cağının iki senede ve sekiz 
müsavi taksitte tahsili muvafık 
olacağı 

3 - 938 büdcesiode tahsisat
ları yetmiyen fasıl ve maddele · 
re muhasebenin teklifi vechile 

yoolarla karşılaşırlar. 
Bütün bunlardan sonra mev

zuumuza girecek olursak an
latmak istediğimizi anlayamıyan
laral Şöylece anlatmak isteriz: 

Türkiye cumhuriyeti yurtdaş
ları, kendi emeklerinin ve kan 
larının semeresi olan Türkiyede 
benlik değil birlik davası için
dedir ve bugün bu diva hak 
ve teslim edilmiştir. 

Türkiye cumhuriyeti yurdaş
ları, bu birlik davası önünde 
benlik iddiasında bulunanlara her 
zaman ve her yerde ve sonuna 
kadar bu mevzu etrafında ders 
vermekle vazifelenmiştir.. Bu 
dersin baş öğretmeni Milli Şef, 
Cumhuriyetin disiplinli ve şuurlu 
gençliği ile öğünebilir. 

diğer fasd ve maddelerden icap 
eden münakalelerin yapılm-..1 • . 

4 - 930 senesinde va;ı;ifeden 
çıkarılmış olan eski belediye 
zabıta amiri Ahmet Kıvılcım 
oğlunun ücretli memurlardan 
bulunması haael>iyle belediye 
memur ve mlistahdimleri aizam:-
ları mucibince iKramiye veril
meıi mümkün folamıyacağı. 
Hakkındaki bütçe muvazenei 
maliye encümeni mazbatalan 
ile aygır deposu için yoncalık 
yapılmak üzere viliyet busu~i 
idaresi namına iatimliki takar· 
rur eden belediyeye ait ıebze 
bahçesi üzerindeki menafii am• 
meye tahsis kararının k~ldarıl· 
ması zaruri bulunduğu hakkın
daki sıhhat ve imar encllmenle-
rinin müşterek mazbatası oku
narak aynen kabul edilmit ve 
bunu uteakip belediye ve be· 
lediye elektrik müesseıeıının 
939 senesi varidat ve masraf 
ihzarı bütçelerinin tetkik · ve 
tasdiki hakkındaki riyaset tez· 
kereleri okunarak evvelemirde 
bunların bütçe encümenince tel· 
kiki muvafık görülmüştür. 

Ruznamede başka konuşula
C<' k madde olmadığından 14 
nisan 939 cuma günii saat 20,30 
da toplanılmak llzere içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Umumi heyet 
içtimaı 

Şubemiz umumi heyeti 12/4/ 
939 çarşamba srünü ıaat 20 de 
toplanacağından yazılı ·azaların 
teşrifleri rica olunur. 

Halkevi spor ıubesi 
baıkanı 

Rıfat Emnalar 

' 
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Haris mektupları : 

A ;;;p~nın yeni çehresi 
Avrupanının ıiyaıl vaziyeti 

Çekoslovakyanın ııgalinden son
ra yeni bir şekle girmiş bulu
nuyor, fakat bununla beraber 
harp mefhumu biraz uzaklaş• 
mıı iki tarafta evvelki heyecan
lı, ve korkulu hava yavaş yavaş 

dUzcldi, sinirler yabştı, bütün dün
ya içten içe kaynamaklaberaber 
kati bir seferberlik vaziyetinde 
dejil... Almanyanın mustakbel 
arzusu tamamiyle meçhul oldu· 
tundan ilk basamakta bulunan 
Romanya ve Polonya kadar 
Fransa ve İngiltere de yeni bir 
taarruza cephe almağa çahşıh
tılıyor •. Don Bnkreş ve Pariste 
Romen • Fransız ticaret anlaş· 
ması imzalandı. 

Fransa yavaş yavaı yaptığı 
hataları düzeltmeğe çalışıyor, 

bugllne kadar Bnkreıte bir 
Fransız ıefareti bile yoktu ve 
Romanyayla ticareti hiç dere· 
ceıindeydi. Hitlerin takip ettiği 
iktısadi ıiyaseti demokrat dev
letleri aynı siyasete sürüklüyor. 
Diğer taraftan Çemberlayn 
Avam kamarasında Polonya • 
Fransa ve İngiltere arasında 
kurulacak yardım paktı nzerin
de izahat verdi. Polonya, haya• 
ti için tehlikeye koyacak her 
hangi bir Alman hucumu kar
ıısında eğer kendini müdafaaya 
mecbur kalırsa İngiltere ve Fran
sa kabil olan her türlü yardımı 
Polonyadan esirgemiyecek .• 
Kolonel Bekin Londra seyaha· 
tında kat'i vaziyet tesbit edi
lecek. 

Muıolinin nutkuna Daladie 
kati bir hatırla cevap verdi: 
Zaten İtalya Franıadan rasmen 
milatemleke istemiş değildir, 
Datadienin nutkunda taırib et
tiii gibi, Kont Ciano tarafından 
g6nderilen bir mektupla 935 
Fransız - ltalyan anlaşmasının 
ilgaıından başka muhalefet 
mevıuu olacak resmi bir şey 
yoktur .• 

Pariste bir çok toplantılar 
yapılmakta ve hükümetin takip 
etmesi icap eden yollar hakkın· 
da muhtelif fikirler beyan edil· 
mekteair; halihazırda Daladie· 
nin riyaseti fena görünmüyor. 
ltalaya kati cevabını verdikten 
baıka Almanya ya karşı diğer 
kllçilk devletlarle anlaşma, mü
zakere ve diğer taraftan silah· 
lanm1ya hız verme politikasını 
takip ediyor, 

lngiltereyle kati iş birliği yo· 
lunda anlaımış değildir, hatta 
ıon olarak Daladye, Çember
layn' e scanderdiği resmi mesaj
da Polonyaya karşı İngiltereye 
kati siyaset ıelahiyeti vermiş 
ve Franıanın ayni angajinam 
iıtiınaııı: kabul edecegini bil
dirmiştir •• Hatta İngiliz-Franı; z 
dostluğunda şahsının kati yar· 
dımı dokunması reisi cumhur 
Löbronun tekrar reisi cumhur· 
luğa seçilmesi ihtimalleri lkuv
vetlidir, neticeyi beş gün sonra 
öğreneceğiz . 

Fransa sulh yolunda sonsuz 
gayretler sarfetmekle beraber 
harbin yakın bir istikbalde ha
kikat olacağının ve olmıyacağı· 
nın emperyalizm siyaseti kar
tııında alınması icap eden 

Taldt Kulag 
yegane cephe kuvvete kuvvetle 
karşı gelme siyasetı olacağını 
takdir etmektedir .. Fransa uzun 
zamanındanberi şarki avrupada 
takibettiği siyasete batka bir 
cephe vnmek üzeredir ... Bugün 
Balkanlarda hiç bir Fransız se· 
yahet ajansı yok .gibidir, hepsi 
Alman ve İtalyanların meşhur 
Cook şirketinin elindedir. 

Fraosanın Balkan devletleriyle 
yaptığı ticaret, Alman ticareti, 
yanında hiç vaziyetinde bulunu· 
yor, milletler cemiyetinin son 
bültenleri hüsnü niyet bize açıkça 
göstermektedir. Hatta Fransa bir 
zamanlar lakaydisi yüzünden, 
şarkta demokrasinin müdafii 
olan Türk dostluğunu bile kay
bediyordu. Blumun yanlış siya· 
seti Fransaya pek pahalıya 

mal oldu. 40 saat haftası 
çıkması üzerine harp imalatı 
fabrikalarında iş miktarı azal
dı, Almanyanın dev adımla iler 
lediği silahlanma yolunda Fran· 
sa bir biç vaziyetinde kaldı. 
Zaten ilk hatayı Ren mmtaka· 
sının askeri işgaliyle işledi, ve 
Almanya o tarihten itibaren 
Umit t:dilmedik neticeler elde 
etti. Hitler dünyaya karşı yap
tığı her sürprizle Fransa ve İn· 
gilterenin vaziyetini daha ya· 
kından kavradı. Fransa ve İn· 
giltere için "son,, zannedilen 
Münib anlaşması Hitler tçin 
bilakis bir başlangıç oldu ve ne
ticenin neye varacağı malum 
değil. 

Artık müzakere" riyasti ye· 
rini ,, silahlanma riyasetine bı
raktı. Bunun sonu ne olacak ! .. 

Herkesin sulhu ümit etmesile 
beraber harbın bir hakikat ola
cağını mantıken kabul etmek 
lazımdır. Zira dünya bir silah 
deposu olacak ve muhtelif mem-

leketlerde daimi seferberlik ha· 
li devam edecek değildir. Bunu 
bir neticeye vardırmak lazım, 
ya harp ya sulh.. Fakat birin· 
cisi daha muhtemel görünüyor. 

Yakın veya uzak avrupa yeni 
bir harp sahnesi olacaktır, sah
nenin arkasında bütün hazırlık
lar yapılıyor, perdenin ne za
man kalkacağı malum değil ... 
Seyirciler bazan coşkunluk, ha
zan heyecan ve hazan da süku
netle perdenin kalkmasını bek
liyorlar. 

Halk evi 
başkanlığından 

Spor şubemiz tarafından ter· 
tip olunan bisiklet koşuları 9/ 
4/939 pazar günü saat 16 ya
pılacakbr. 

Şimdiye kadar koşuya yazalan 
ve yazılacakların komite üye
sinden spor bölgesi antrenörü 
B. Mustafa İbere baş vurmaları 
rica olunur. 

Kızılay 
merkezinden 

Kızılay kongresi bugün saat 
15 te Kızılay merkezinde top· 
!anacaktır. Senelik taahüdünü 
ifa eden kayıtlı üyelerimjz;n 
lütfen teşrifleri rica olunur. 

AYPIN 

Malatya Bez Fabrikasın_da 

İnşaatın ilk kısmı bitti 
ve tecrübe 

işletmesine başlandı 
Yeni fabrikamız senede 1 O milyon 
287 bin metre kadın kumaşı ve iki 
milyon 650 bin kilo iplik yapacak 
Beş yıllık sanayi planına dahil Malatya bez fabrikası inşaatır.ın 

mühim bir kısmı bitmiştir. Burada iplik imalatı, doknma, boyama 
ve apre kısımları, dahili sıva, memurin, hastane ve kantin daire· 
leri ikmal edilmiştir. 

İlk defa 11 bin iğ ve 432 tez- timizde kalacaktır. Fabrikanın 
gahla kurulan bu fabrikamıza, senelik istibsalatı bugünkü he-
bilabare memleket rihtiyacı göz saplara göre yurdumuzun bütün 
önünde tutularak İktısat Veki- ihtiyacını hemen tamamen knr• 
!etinin karariyle 15 bin iğ daha şıhyabilecek kabiliyettedir. 
ilave ediln:ıiye başlanmıtır. Tev- Muazzam tesisat 
si kıtmının bina inşaatı ve ma- Bütün teferruat ve tesisatiyle 
kinelerinin montajı da eylul ni· birlikte tam 40 bin kare metre· 
hayetine karlar tamamen bitiril· lik bir saha işgal eden Malat· 
miş olacaktır. ilk kısım şimdi- ya bez fabrikası her sene gene 
den tecrübe işlemelerine başla- yerli mahsulümüz olan milyon· 
mış bulunmaktadır. İlave olunan larca kilo pamuğu iplik ve ku-
kısmın senelik istihsalatı vasati maş haline ifrağ edecektir. Fab· 
18 numara üzerine 1 milyon 608 rika bu pamukların bir buçuk 
kilo iplik olaçaktır. Bunun para milyon kilosunu lğdırdan teda· 
olarak tutarı 1,660,000 liradır. 1 rik edecektir. Bu suretle Iğdır 

Senelik istihsal 1 pamuk müstahsilleri ellerindeki 
Malatya bez fabrikası son ya- 1 bütün mahsüllerinin satışını ga· 

pılmakta olan ilave kısmiyle ranti etmiş olacaklard,r. 
birlikte günde iki ekiple çalış· Pamuk zeriyatı inkişaf e-
mak sure'iyle senede. 10,287.000 diyor : 
metre kumaş ve 2.650.000 kilo '. Fabrikanın kuruluş dolayısiyle 
iplik istihsal edecektir. Bu isti- Malatya ve civitrında da pamuk 
ıalitın tutarı altı milyon Türk 1 zeriyatı günden güne inkişaf 
lirasına baliğ olmaktadır. \ etmektedir. Fabrika kısa bir 

Yeni fabrikamızda günde iki müddet sonra Malatya civarın-

ekiple 2500 işçi çalışmaktadır. 1 da da senede beş yüz bin kilo 
Milyonlarca lira gurdda 1 kadar pamuk satın alınabile· 

kalacak 1 cektir. 
Fabrika beheri 1600 beygir ı İnşaata önümüzdeki cumhuri-

kuvvetiode iki yüksek tazyikli yet bayramında bitecek olan 
buhar türbiniyle işliyecek ve Sıvas · Erzurum şimendifer hat-
ve bilhassa halen tamamen ya- b, Malatya bez fabrikasımn iğ· 
hancı memleketlerden ithal et· dırdan alacağı pamukların nakli 
mekte olduğumuz fantazi kadın için çok büyük iktisadi menfa-

k atlar temin edecekdir. l<umaşı dokunaca tır. Bu suret-
le her sene harice varmiye Malatya tez fabrikası devle
mecbur olduğumuz mily:onlarca 

1 
te takribi bir hesapla beş mil-

lira kıymetiode döviz memleke- yon liraya mal olmaktadır. 

RADYO 
CUMARTESİ : 8/4/1939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUGU 

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

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
13.30 Proğram 
13.35 Müzik (Solistler Pi.) 
14.00 Memleket saat ayarı, 

Aj ns ve metoroloji habearleri 
14.10 Türk müziği (Halk tür

küleri ve oyun havaları) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eş

ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. 

Okuyan : Mahmut Karındaş. 

14.40 15.30 Müzik (Cazband 
Pi.) 

17 .30 Proğram. 
17.35 Müzik ( Dans saati Pi.) 
18.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti - Karışık program) 
Çalanlar - Hakkı Derman, Eş-

ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. Basri lÜfler. 

Okuyanlar: Celal Tokses ve 
Tahsin Karakuş. 

10.00 Konuşma (Dış Politika· 
hadiseleri ) 

19.15 Türk müziği 
Çalanlar : Vecibe, Reşat Erer 

Zuhtü Bardak oğlu, Ruşen Kam 
Refik F ersan. 

Okuyan : Nuzaffer İikar. 
1 - Numan ağacın - Şevkef

za peşrevi. 2 - Dedenin - Şev· 

kefza beste - Hüsnü zatın gibi 
bir dilber simin endam. 3 -
Suphi Ziy;tnın • Şev\cefza şarkı 

Şimdi ey bir servü simindir suda. 
4 - Leminin • Şevkefza şar

kısı - Şikayet etme cananım. 

5 - Ruşen Ferit Kam · Ke
mançe taksimi. 6 - 11. Mah
mut • Şevkevza şarkı - Ey ser
vü gülzarı vefa, 7 - Dedenin 
Şeykefza yürük semaisi • Seri 
zülfü anbarini, 8 - Sait dede-

SAYI ı 50ô 

Barem üzerinde 
-t-

Yapılan yeni tetl<.ikler 
H ük ümetin, yeni barem ka• 

nunu prôjesi üzerinde bazı tet• 
kik ve: ilaveler · yapmak üzere 
projeyi geri aldığını haber ver• 
miştir. Proje, hakimler ve mu• 
allimler dahil, subaylar ve as• 
keri memurlar hariç olarak ha• 
zırlanmaktadır. Subaylar ve as• 
kert memurlar için aynı hüküm· 
leri ihtiva etmek üzere yeni bir 
broje hazırlanmaktadır. 

Esas olarak kabul edilen on 
beş dereceden her birine tayin 
edilebilmek için muayyen tahsil 
ve kıdem şartları aranmakla 
beraber ban istisnalar da der• 
piş edilmektedir. Devlet me• 
murluğuna ilk defa girenlerden 
umumi müfettişlik, Cumhurriya• 
seti dairesi memurlukları, hu• 
susi kalem müdürlükleri, müter· 
cim\ikler, elçilikler, valilikler ve 
hukuk müşavirliklerine tayin o• 
lunacaklar, projenin hususi bi~ 
maddesinde yazılı kayıtlara tabı 
tutulmaksızın kadrodaki derece 
maaşı ile bu memuriyetlere ta· 
yin edilebilecerlerdir. 

Yeni projenin bu gibi bir kaç 
memuriyete has olan istisnası 

dışında kalan bütün memurluk• 
lar için tayin ve terfie ait hü• 
kümler tek prensip ve esasa 
bağlanmaktadır. Yeni esasa 
göre yukarıki denceye terfi 
için en az 4 sene bir derecede 
bulunmak ve bu kadar rmüddet 
o derece maaşını filen almıı 
olmak şarttır. Yüksek mektep· 
ten mezun olanlar için bu müd • 
detin 4 sene olarak tesbiti mu• 
vafık görülmüştür. Bu müddeti 
ikmal etmeden üstün derecede 
bir memuriyete tayini icap 
edenler, müddetleri bitinceye 
kadar eski derece maaşlarını 
alacaklardır. 

Yeni projede, üzerinde esaslı 
tetkikler yapıldıktan sonra üc-~ 
retli memurlar için konulması 
muvafık görülen hüküm şudur; 
Ücretli vazifelere ilk alınacak 
memurlar, tahsil derecelerine 
ve diğer vasıflarına göre . gire
bilecekleri maaşlı memurluk 
derecesinin ancak bir füıt de
reces;ne ait maaş tutariyle ta· 
yin olunabilecekler ve bunların 
terfileri de maaşlı memurların 
terfilerinin hükümlerine tabi 
olacaktır. 

Proje üzerinde tetkikler de
vam etmektedir, 

nin • Şevkefza saz semaisi. 
20.00 Ajans, meteoroloji ha

berlerleri. ziraat börsası (fiyat). 
20.15 Temsil (Kral eğleniyor! 

Rigoletto ) . Yazan - Vici~e 
Hugo. Tercüme ve radyofonık 
montaj - Ekrem Reşid. Temsile. 
Küçük orkestra Necip Aşkımn 
idaresinde Verdinin Rigoletto • 
isimli operasından parçalar ça
larak iştirak edecektir. 

21.15 Mt:mleket saat ayarı. 
21.15 Esham, tahvilat, Kam

biyo - nukut borsası (fiyat). 
21.25 Neşeli plaklar • R. • 
21.30 Konuşma ( Su sporları 

hakkında). 
21.45 Müzik (Opera aryaları-

Pl. ) 
22.00 Haftalık posta kutusu. 
22 .20 Müzik (Operetler - Pi ) 
23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23.45 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 
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BİSMARK 
VE 

Yazan : Jamesi Vgcliffe Heatllam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 

-4-
Diğer mıntakalarda, Germen· ne dilşen Şöohavzında sakin bir 

lerin dedikleri gibi, bazı tefri· köy hayatı sürmeğe başladı. 
kacılar da vardı. Bunlar, sadece Bir gün bütün arkadaş ve ak· 
ıniistakil kalmayı arzu etmek· rabaları arasında bir çok dedi· 
leydiler. Bu arzuyu besliyenler koduları mucip oluı bir şey 
İçinde Bismarckları da görüyo- yaptı : kendisine zevzce olarak 
ruı. Aile tekrar iki kola ayrıl- intihap ettiği kadın, kendi de-
IDıf. 1780 de nihayete eren bir recesinden birisi, bjr klesit, bir 
kol Crevisaede ikamet etmekte katte, Bredow. Arnım veya bir 
bu kol Prusya sivil idaresine Alvensleben veyahut ta her 
müteaddit yükıek memurlar hangi bir komşn asılzadesi de-
vermittir. ğil basit bir Bayan Mencken di. 
Şönhavzında devam eden ö- Maamafi bu kadın tamamen te· 

teki kol ise umumiyetle asker· mayüz etmiş bir asıldan da de-
dir. Bu koldan olup babasiyle ğildi. Laipzig iiniversitesi pro· 
ayni ismi taşıyan August 30 se· fesörlerinden birinin oğlu olan 
ne harplerinde İsveçlilerin tah- babası Pruıyada sivil hizmete 
rip ettikleri şatoyu yeniden in· gizmiş, burada en yüksek de-
fa ettirdi. Tanınmış bir ailenin receye kadar yükselerek il inci 
kızı olan Fraulein von Katte ve Illüncü Frederick Williya 
ile evlendi. Bu kız büyük Fred· mın katibi hususiliklerinde bu· 
rickin kaçma teıebbüsiine yar· lunmuş, yüksek seciyeli bir a• 
dım ettiği için idam olunan damdı. Zamanının bir çok me· 
bedbaht gencin balası idi. morları gibi o da Fransanın li· 
Auguıt albaylığa kadar yük- beral, ve batta ihtililcı doktrin-

ıeldi ve 1742 de AYusturyalıla terinin tesiri altında bulunu-
ra kartı vuruşurken Chotusitz- yordu. 
de tebit düıtii. Ölürken yanın· 16 yaşındayken evlenmiş olan 
da bulunan kral "temiz bir Bayan mencken zeki ve muhte-
adamdı,, demişti. Şanhavzma ris bir kadındı. Otto Bismarck 
oğlu Cari Alekıander tevartis ondan zekisını tevarüs etti ve 
etti ve bunun çocukları ailenin babaıından da germenlerin Ge-
aıkeri ananelerini devam ettir- müth dedikleri şefkat ve neşe-
diler. D3rt erkek kardeşten üçü yi aldı. bu suretle Prusyanın 
askerliği kendilerine meslek üstüne kurulduğu çift temelle 

edinmişler ve kurtuluı harple- annesine merbut demekti : baba 
rinde Franıaya karşı harp et· tarafından mücadeleci asillere, 
mitlerdi. Bunlardan biri 1813 

ana tarafından da alim ve me
murlara bağlı idi. 

Hayalının daha sonraki devre
lerinde C{Öreceğiz ki hissiyat ve 

sevgileri asalet sınıfına müte
mayil iken, annesinden tevarüs 

etmiş olduğu keskin ve münak
kid zekası onu mensup olduğu 

de Mackende ıebit düştii. Di
ğeri albaylığa kadar yükseldi. 
ÜçOncOsO de bir çok harplere 
iştirak etti. İhtiyarlığında oğlu 
kont Biamarck Bohlen, Gross
behren muharebesinde yarala· 
narak geri alındığı zaman teda
vi ıırasında Prusya ordusunda 
çalııan Bismarckların adedinin sınıfın zararlarına sed çekmeğe 
azalmaması için oğlunun yerini muktedir kılacaktır. 
doldurmaya koşmuştu. Bundan 
iki sene sonra Otto doğunca 
Uç aıncaıiyle bir amcazadesinin 
hllyll harpteki sergüzeştlerini 
•ık sık dinliyecektir. Bismarck 
Bohlen çok şerefli mevkilere 
ulaştıktan ve Fransa ile yapılan 
bOyilk harbi gördükten sonra 
•eksen yaşlarında vefat etti. 

Başlangıçta bu genç çiftin 
hayatları pek de mesut geçme
di. Küçük yaşlarda bir çok ço
cukları öldü. Prusyanın mağlu-

biyeti memleketi ecnebi istila
sına uğramış ve Şönhavzını 

Fransız kıtaları işgal etmiştir. 

Bu gün Fransız kılıçlarının izle
rini şatonun kapılarından birin
de hala görmek mümkündür. 

Bu harpte Fransızlar tarafın~ 
da harbe iştirak eden bazı Bis-
marck ailesi mensubları da gö- Bismarck, o günlerde, karısını 
rillmüştür . taarruzdan kurtarmak için or-

Bu, Alman parçalanmasının manlara ilticaya mecbur ol-
garip tecellisinden biridir. Bis- muştur. 
ınarck ailesinin, cenub alman· Bu e . leomeden meydana ge· 
yasından yerleşmiş olan bir len çocuklardan yalnız üçü ya-
kolunun reisi Friedrick Wilhelm şadı: 181 O da doğan Bernbard, 
Wurtenburg ordusunda vazife Otto ve 1827 de dünyaya ge 
alarak meşhur bir suvavi ku- len kız kardeşleri Malvina. 
lllandanı olmuıtu. Napolyooa 
karşı duyduğu merbutiyet hissi 
bliyllktü. Ona Rus seferinde bü
Y6k himetlerde bulunmuş ve ni
hayet Leipzig muharebesinde 
Alnıanlar tarafından esir edil
lllişti. 

Dört kardeşin en küçüğü olan 
kont W. F. von Bismarck genç 
Yaşında ordudan" çekildi. O sa
kin, aile zevklerinde merbut, 
lllilşfik bir adamdı. Aile malla
rııun taksiminde kendi hissesi· 

- --==-=~= 

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmış olan 
kursta nakış ve dikiş derslerine 
başlanmıştır. Kurs, istekli ba-

yanlarımıza açıktır. Talebe key
dıoa her gün devaın edilmek• 
tedir. 

Kaydını istiyenler Halkevi 
bnrosuna milracaat etmelidirler. 

AYDIN 

Ondokuzuncu asır harplerinin sonuncusu 

Gelibolu Harbi 
Ya.tanı Doaglta Jerrold 

Edebiyatla meşgul tanınmıı bir aileden olan Dou1rlas Jerrold, 
bugün, Büyük Britanya'da sağ cenah zhmreye mensuptur. 
Harp esnasında Geliboluda ve Frannda krallık deniz fırka· 
sında hizmette bulundu, daha sonra Çanakkale harbinin ta
rihini yazdı, gazetecilikte çok meıbur olmasın-. ratmeo, o 
bunu dinlenme zamanında ele aldığı bir meşguliyet olarak 
tarif eder, romanları arasında " Avrupa 6zerinde fırtına ,. 
bir çok yabancı dillere tercüme cdilmlt ve fevkalade bir 
pi yeıe esas teşkil etmiştir. 

-Dünkü. sayıdan devam-
Türkler adetçe daha az idi; 

Bize gelince; iklim korkunç ve 
belki de mühlik bir er;geldi. A
hibaba yakınındaki zeytin ağaç · 
ları içinde, bandonun, bütlln 
milletlerin istifadesi için çalın· 
dığı ve sineklerle susuzluğun 
verdiği itkenceden kurtulduğu· 
muz k11a fasılayı bozacak biç 
bir mermi fthlmadığı yaz gece· 
lerini hatırlıyorum. Fakat onda 
dokuz en korkunç düşmanlarımız 
siaeklerle susuzluk idi, ve nef· 
retimizi bunlara - tahsis eder· 
dik. Filhahika iklime alışamış 
olan türklerin sineklere ve on
ların sebep olaca1'hrı neticye 
karşı muafiyet kesbettiklerini 
(veya biz böyle tasavvur ediyor· 
duk) ve bol sulariyle bizim üze· 
rimize hoş olmıyan bir r üçhani· 
yete malik olduklarını zannedi
yorduk; ve hatta sonteşrinde 
iklimleri bizi aldatıp 16 derece· 
de don yaptığı zaman düşman• 
larımız bizi inkisara uğratmıı
lardı. Maamafih, onlardan esir
genmiş ve kıskandıklarını um· 
duğumuz bir tesellimiz vardı. 
Roml Harp levazımı arasında 

daima kafi miktarda bulunan 
bu idi. 

Düşman ordusunun bilhassa 
hoş bir hatırası, askeri ih· 

tiyatlarının hiç değişmiyeo itti· 
radıydı. Daima aynı zamanlar
da bombardıman ediliyorduk ve 
her mermi muntazam fasılalar
la artıyordu. Zaptedclmiş siper
lerde bizim hendekler aksi ta
rafı karşıladığı zaman bu va
ziyet mühimdi Yemek zamanla
rımız türk tabya kumandanları· 
nın yemek zamnlarına uydurul
muştu ve bir defa itiyatları öğ
renildikten sonra her hangi bir 
felaket tehlikesi kalmazdı. 

Bu hatıralar, tabiatiyle har
bıo son sufhalarına aittir. Baş· 
langıçta türk piyadesinde gör· 
ğümüz başlıca hususiyet, cep
helerin bir buçuk mil gerilerine 

kadar her tarafı emniyetsiz bir 
hale koyan hedefsiz süratli tü
fek ateşi yapmak ihtirası idi. 
B;z bütün cephemizi İngiltere
den getirmiye mecbur olduğu
muzdan hu eğlenceyi yapamaz
dık ve buna sükunetle katlan· 
mıya mecburduk; fakat zanne
dersem türk erkanıharbiyesi de 
cephane sarfiyatından biraz 
korkmuş olacak, çünkü haziran 
ortalarına doğru geceler daha 
çok sakinleşti \'e ayın sonuna 
doğru da her ild ordu, artık 
sadece kıırbağaların sesiyle ta
ciz edilerek siikfıo içinde ye
mek ve uyumak ümit edebili
yordu. 

Bizi Gelibuluya getiren savat 
hakk111da hiç bir şey söyleme
dim. Savaş, bu asırda herhangi 
bir yerdeki herhangi bir muha
rebe kadar anudane yapıldı. 

f ştirAk eden bDtOn ku•vetler, 
İngilizler tarafınadan 539.000 ve 
Türkler tarafmdan 310 000 idi. 
Bütün telefat İngilizler tarafın· 
dan 280.282 ve Türkler tara
fınd~ 165.371 zabit ve erdi. Bu 
harp tilfek ve makineli tüfe· 
ğin son harbiydi. Hatta eski 
harp kitaplarının metinlerine 
g<Sre, cephe b6cumlariyle yapı· 
lan harplerin .de sonuncu 
suydu. Bu, Türk sağ yanını 
almak için yaptıkları mütevali 
teşebbüslerin muvaffakiyetsizli
ğinin İngiliz yüksek kumandası 
tarafından ödenmiş bir cezaydı. 
Bu muvaffakiyehizlijin sebebi 
her milletin askeri tarafından 

tetkik ve mlinakaıa edilmittir. 
Bu sebepler belki insanların 

tabiatinde ve eşyada milndemiç· 
tir. insan ve harp levazımı ala· 
bilmek için vatandan çok uzak· 
tık ve ( kablo yüzünden ) siya
set adamlarının kararsızlıkların• 
dan serbest kalamıyacak kadar 
da yakındık. Fakat harbin as
keri dr.rsi oe olursa olıun ıiya• 
si dersi gayet vazıhtır. fngiliz 
ve Türk orduları umumi olarak 
ve harikulade yüksek bir dere· 
cede muvaffakiyetli bir müda· 
f aa için lazım olan evsafa ma
liktiler; cesardlerile tabammtıl
leriyle ve ahenkli işbirliii ile 
herhangi bir taraftan gelecek 
taarruza karşı geçilmez bir ıed 
teıkil edebilirler. 

B u mevzu ilzerinde son bir 
fikir daha ilive etmek is-

terim. Boğazlarde yıkanmak 

ıimdiye kadar yaptığım banyo· 
ların en güzeli idi; fakat sahi-

lin karşı tarafındaki, o zaman 
için, ve kendi kabahatleri ol· 

madan düşmanımız olan tüfek
çiler diiımao olacaklarıaa bize 
dost olsalardı, bu, daha da gil
nlleşebilirdi. 

Hafıza garip oyunlar oynar. 
Gelibolu yarımadasında ilk harp 

tecrübelerimi görmUıtüm. İlk 
defa ölilmü çok yakından gör· 

düm, ilk defa mesuliyetin teh
likeli heyecanını tattım. Buna 

rağmen harbın ilk yorucu ay
larına ait en iyi hatırladığım 

şeyler, altlarında yemek yiyip 
uyuduğumuz zeytin ağaçları, 

gençlik milnakaşalariyle geç.en 
"'llzun geceler ve sabahleyin er· 

kenden yaptığımız banyolardır. 

Bugünd~n arkaya doğru bakın-

ca bunlar ne kadar sakin gö
rünür. Halbuki her ıaat ateş 
altında ve ölüm karşısında ya· 

şıyorduk. Bu kadar itina ile ba· 
kılan mezarlar, kalplerinde bir-

birine karşl nefret bulunmıyan 
iki milletin fertleri arasında 
ümitsizlikle yapılan harbin ha
zin neticeleri hakkında gelecek 
nesillere şabadette bulunacak
lardır. 

YOZ ı 

İrana gidece1' 
heyetimiz 

.. 1 4. 

Sadabad paktına dahli dev• · 
!etlerin hviclye aasulan lran .. 
veliahdiyle Mısır prenıeaialn ya
kında icra edilecek cltldnlerl 
müauebetiyle Tayraada birr 
toplantı yapacaklardır. 

Öğrenildiğine g6re evleumu 
merasiminde mükümetimizi tem• 
sil edecek olan bet yüz kif ilik, 
bir heyet hariciye vekilimiz 
Saraçoğluaun baıkanlığuada bu 
ayın onuncu g6nil tahrana lfİl· 

mt!k üzere Ankaradaa hareket ... 
edecektir. 

Bu mesut düğUnil kutlulamak 
makıadiyle heyetimizle birlikt~ 
bir müfreıe, bir bando ve tay• 
yarelerimizde Tahrana gidecek· 
tir. 

ilin 
Binek hayvanı alınacak 
1- Tümen kıtaatım ihtiyacı 

için binek hayvanı satın alına• 
caktır. 

2 - Aydın balgoaiDde bbaete 
elveriıli hayvanı olan ve ıatma• 
ğa istekli bulunanlann Niaan93 ') 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi gUnler saat 9 • 12 
arasında alay Satın alma komlı· 
yonuna . mllracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Ay,dın Vakıflar idare· 
sinden: 

Vakıflar idaresi mulaafna 
memurları için sekiz takım el• 
biae ve ita.ket yaptıralacakbr. 
Hepsinin muhımmen·bedeli 144 
liradır. Münakasa ibaleai 15/41 
939 cumartesi ıaat 10 da Ay· 
dın Vakıflar idaresinde yapıla
caktır. Taliplerin fada maliaat 
almak iltiyenleria yllzde 7,S 
muvakkat temioatlarile birlikte 
Vakıflar idaresine milracaatları. 
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Aydın Vakıflar 
Müdürlüğünden: 
Aydın orta maballuiode 530 

ada 6 par.el ve 33 pafta No. lı 
135 metre murabbaı, hamyh 
oğlu vakfından ar1anm satılacak 
miilkiyetiae ikinci artırmada dalıi 
talip çıkmadığından 4/4/939 dan 
itibaren pazarlıkla aatılma11na 

karar verilmiıtir muhammen be
deli 101 lira 25 kurufbır talih-
lerin % 7 buçuk mu~ali:kat bs
minatlarıle Aydın yaJnflar ida-
resine muracaatları. 4141939 
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Köşk Ülkü Birliiia
den: 

Birliğimizin 938 senesi alelide 
genel toplantısı 15.4.939 cumar
tesi günü saat 15 te Parti bi· 
nasında yapılacağından sayın 
üyelerimizin teırifi rica olunur. 

Ruzname 
1 - Yönetim kurul ve mu

rakıp raporunun okunması, 938 
senesi besabat ve muaınelltının 
tasvibile idare heyetinin ibrası. 

2 - 5 kif ilik yanetim kurul 
seçimi. 

3 - 2 kitilik kontrol kurumu 
seçimi. 

4 - Bütçe. 
5 - 939 yılmda ~lıtılmaıı 

müteaavver ifler hakkında mD-
zakere ve teklifler. 1262 



" . HALKEVI 
Bakim Evi Muayene Saatları 
~Uaf.ene gj.iuü 

Pazartesi 

" 
Salı 

Çarşamba 
,, 

Perşembe 
;- f 

J • l 

" , 
Cuma 

Cumartesi 

" 

;. 

Saat 

2-3 

3-4 
4 - 5 

2-3 
3-4 

4 - s 

4 - 5 

2 - 3 
3-4 

1>oktor arkadaşımızın adı 

Doktor Fabrettin Sügür 
(Çocuk haatalıkları mütahassııı) 

Operatör Medeni Boyer 

1 
Doktor Fuat Bayraktar 

(Cilt hastalıkları mutııha11ısı) 

Operatör Nuri Erkan 
. Doktor Şevket Gözaçan 
(Göz hastahkları rnutahassı11) 

Doktor Muhsin 
(İç hutalıkları mutaha111sı) 

Doktor Şevket Kırbaş 
<intani hastalıklar mutaha11111) 

Doktor Münif Erman 
(Kadın hastahkları mutaha11111) 

Gazete Kitap Evi 
Görülen lüzum üzerine 1/2/939 tarihinden itibaren Aydın 

Palas oteli altına nakledilmiştir. 
İstanbul - Ankara - İzmirde münteşir bütün kitap, mecmua 

ve gazeteleri temin edilir. Kirahk kitap verilir, bulunmıyan I> 
kitapJ mecmua_ ve gazete nüshaları en çok bir hafta için· 
de getirtilerek müşterilerine takdim etmeği üzerine ahr. Çe
ıitli ve temi1 kırtasiye, en çabuk tevzi ve deruhte yeri. 

1215 
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• 
. Memleket hastafıesi bakteriyoloğ 

entani hastalıklar mütehassısı 
ve 

: . Muayenelianesini Cumhuriyet mahallesinde avukat 
f B. İhsanın evine nakletmiştir. 
f ha,talarını her gün ıaat yediden sekize kadar ve 
• öğleden ronr saat üçten altıya kadar kabul eder. idrar, • 
: kan, balgam, maadei gaita ve her türlü tahlilib icra • 

l 
eder. Veretnlilerde fennin en son tedavisi olan Pinomo- + 
toraksi ile hastalarr tedavi eder. (971) ~ 
... . ... ~q!~~ '• ........... ıı;cvı~ • ...,,. .... ~ 
~wı.ııe~~~tlllı.oıitıbiiı1 ;ı:ı~~ 

ilin 
Aydın Belediye 
reisliğinden : 

1 - Aydın Belediyesi elekt
rik santralına ilaveten konulacak 
240-250 beygir takatmda bir 
Motör ile Jeneratör Alternatör, 
tevzi Tablosu ve bunlann tefer-
ruatı ve montajları 22 Mayıs 
1939 Pazartesi günü saat 15 de 
Belediye daimi encümeninde 
ihale edilmek üzre yeniden ka
palı zarf usulile Eksiltmeye ko
nmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen 
kıymeti 29360 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlar-
dır: 

A Fenni şartname 
B Keşifname 
C Eksiltme şartnamesi 
D Planlar 
4 - Arzu edenler bu evrakı 

Aydın belediyesinden görebilir
ler ve parasız alabilirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak ede
bilmek için 2202 lirahk muvakkat 
teminat makbuzlarını, 1939 se
nesine ait ticaret odası vesikası 

f 
ve eksiltme tarihinden en çok 
bir hafta evvel Vilayet Nafia 
müdürlüğünden usulü dairesinde 

. alınmış ehliyeti fenniye vesikası 
ile birlikte teklif mektuplarına 

lef etmeleri icap eder. 
6 ·- Tesisatın ikmal müddeti 

ihale tarihinden itibaren onbeş 
aydır. 

7- Teklif mektuplarının iha
le gün ve saatından bir saat 
evveHne kadar Ayduı belediye 
reisliğine (makbuz mukabilinde) 
tevdii lazımdır. (Postada olacak 
geçikmeler kabul edilmez.) 
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ı"···· . Abone şeraiti ........ ı 
i Yıllığı her yer için 6 lira. f 
1 Altı ayhğı 3 lirad1r. j 
i idare yeri: Ayd1nda C. H. : 
i P. Basınıevi. i 
f gazeteye ait yazılar için ~ 
! yuı ;şleri müdürlfiğüne, ilin- i 
: lar için idare müdürlüğüne : 
: 'llÜracaat edilmelidir. i . . ..................... ·-·······-········· ...... . 
lmtlya1 ııııhlbi ve Umumt Neşriyat 

Mlldilrü : Etem M~ndrcıı 
Bnaıldığı yer 

C H P Baııınuıvl 
\ 

AYDIN 5.AYl ı 500 

,,.- 12 ay veresiye satış 

MEHMET GÜRER 

______ ıı;ıı _____ _ 
kWll 

Belediyelerimiz için Son f or
bütceleri 

' 
mül üzerine 939 yılı 
hazır~adığını sayın müşterile
rine arzeyler. 

• 


