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Sa,_ : 100 Para 

Duçe MussoJini 
ve 

Arnavutluk 
Dinya üzerinde daimi bir ıulh 
kabul etmiyen Duçe için Ar
nayutJuj'a taarrur, onun müca
dele ı•:reaine bir •Hatadır. 

Enwr Demiray 
Faıiat İtalya, Avrupanın be

lllen ek•eri•i nüfuzla ve kavet 
fi devletleri araıında sıluıup 
kalan .,navutlufa taarruza baı
lada. 

Geçen yıl Habqiataala olan 
lllllcaclele ve oradaki muyaffa-

_ ldyetin kendiıiae verdiji ( Ha
b.. imparatoru ) İ9111iaden bir 
Irat dalaa gurur duyan Duçenin 
letaiz aaduız ; ve hattı kaygu
•uı bir &mür ıüriip gitmekte 
olan bir milyon nlfulu arna· 
•utlafa taarruzu, ıüpheıiz ki 
ODun .. Hak kuvettedir " pren· 
lfbl hDnde tabii bir hareket 
laJılacaktır. 

Ha1atıa daimi bir mGcadele 
oldupna idclla ve ba iddia,. 
lauek•t aokta.. ittihaz edu 
kara a611lleldller lideri, !dlnya 
l&eriade aıun ıllrea bir nlll ve 
llkia da kabul etmedijine g6-

re, Avrapa ortuında ara ııra 
· ~. :riae ıünb•i• iri 

• kabul ve idcliMtam Ob)flklıt 
bir tecelliai olacak tar. 

Ummnl lllırpte, ltalya yanm 
adaaını telidid edea mlteaddit 
•e mabtelif devlet ıiatemlerinin 
•• .. ..ıı kommoaizm ... ıen
di1Wi..,1a ba tebclidiaden ürke-

rek ba neYi Iİ•temlere karp 
ko:rmak ıayeıiyle devlet meM-

&e.iade hareketi nazuiyeye 
takadcltım ettiren Ye bu ıuretle 
ele ltaıyan milletİllİD gelifl gtl· 

ael •lldafaa11ndan ortaya çıkan 
f&fba'ia, eier hayatta mOcade· 
leJi eaaı ıaymamua meYnbahı 
olearcla lluuoliai ne Habefiata
:.a el u1atm11 Ye ne de ba tin 
Araa•uthajıuı aakin aemuıaı 
~-laarduman tayyuelerile ka · 
rartm~ bulunacaktı. 

D.•lete ıiıtem Hferken, .. ev
\tell hareket 10nra naıariye 1 ,, 
cliyen DJee Muuoliai, dilnya 
'-nade mevcut kara • beyaz, 
ı&ıel • Çirkin, pce - ,Ond6ı, 
'llt - kin, bGrmet • nefret gibi 
teıauarı kendi prenıibine birer 
llİtleYJicle ıaymakla •e " buna 
benıer tezatlar •ar oldukça, 
lılia111ar i~in milcaclele ıaruriclir.,, 
cleaıekle, mOcadeleci bir millet 
'••taıak emel Ye arzuıuaa Ht 
~-iyea nevi ıahıına mUnba· 
11t bir Uclerlik icldiaımclac:hr. 

s.. 24 aaaba A•rupaıı, bu 
•renaıbe muhatap olan Arna•ut• 
'-le iti•, her halele eli bOttOnde 
~ bir 111anura arzetmekte• ..... 
8-...ıa l.eraber, fafiat ltal• 

~.... l•lllt ...ı •e h61Jaıı 
lnY t lacı H,f ada 
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Sayısı : 100 Para 

Romanya. hariciye nazın 
Gaf enko lstanbula geldi 

'lt~lyan kıtaa.tı 
Tiranı da işgal etti 

lngiliz 
--~ 

Jstanbula gelmiı olan hariciye 
vekilimiz .ŞükrQ Saraç oğlu, vali 
L&tfi Kırdar, Emniyet direktarn 
ve Romanyaaın Ankara orta el
çi•i: Romen kooıoloıu ve kon
soloıluk erkinile kalabalık bir 
halk tarafından karıılanmııtar. 

a. a. 

'K. Ciyano 
Kabinesi bir tebliğ Yugoslavya elçisini 

neşretti kabul etti 

---
... 

Londra 8 - BugilııkD nazır 
meclisi toplantısından aonra ati· 
deki teblii nqredilmiıtir: 

Nazarlar meclili beynelmilel 
Taziyeti hDliaa edea rapora 
clinlemittir. Rapora g&re mllldm 
lmilleria çoldaiu dolayııi1le va• 
•iyet timclilik karanlıktır. N .. 
arlar Loaclra clYarıaclaa ayrıl• 
mamaia karu •ermiflerdir. 

Kabinenin i~tima gitnll tes· 
bit edilmemiştir. 

................ 
ıngııız Kaoınesı 

toplandı 
Londra 8 - ln,Uiz kabiaeıi 

ba gün ıaat 11 de toplaDW'f 
•• b&ficiye nazın Lord Halifak· 
•• l.e1aelmilel yaziyetle Balkan 
lalkOmetleri merkezlerinden al· 
dıia raporlar bakkmcla ••lu-
mat Yenaİftir • •·•· ..... 

Halk evinin 
Oparlör tesisatı bitti 
Halkevimizin getirmiı oldu iu 

Oparlarler parklar arau ile 
Halkevi önilne Ye Ramazaa pa· 
fa camii meydanına monte edil· 
mııtir. 

Diln akıam biten teılıat Oıe· 
rine yapılan tecrilbelerde muYaf
kiyet elde edilmit Ye oparliSr· 
lerle neıriyata baılanmıftır. 

Nqriyata bir kaç gOa aonra 
her ıiin mutaıaman devam e· 
dilecek mllzik Ye konferaular 
ıeriıi neıriyatana baılanacaktır • ... , •... 

Bugünkü hava 
vaziyeti 

y vrdumuz Irak Oıerindeki 
alçak tazyilcin teıirl albada 
bulundujuna gare yana hava
nın doju ve cenup dotunda 
çok bulutlu •e yer yer yailfla 
Akdenis ve Karadenizi cenapla
riyle Orta Anadolaaun ıark 
kııımlarında bulutla, dilet b61• 
ıelerda a,ık ıeçeceti ve rll· 
ılrlann umumiyetle timalclen 
orta lna•ntte eaeceii talmin 
.... kte41r. 

. .... _ 
Roma 8 - Hariciye nazırı 

Kont Ciyaao, bogOn Yuıoılav
yınm Roma elçi•ini kabul ede
rek uzun bir m61Akat 1apmııtır. ..... 
KıZılay kon~esi 

toplandı · 
A1daa Kaalay mwkm ,ıllık 

koarereıi don ceaiyet merke
zinde toplanllllfbr. Konrre ~ 
alranhimt. tl"lr•- l\1--L .• 'd. 
(arı Ye 93~ mali ydı btltçe11, ı •· 
re heyetinia teklifi Yechile ka· 
bul olaam...,. 
Koaırede ol.aaa• ldare lae

yeti falıpna rapora ela, Ahmed 
Emla Arka)'lllll te~llfl llaeriae 
laeret tak.clir olanarak tuYiP, 
olaua.,tar. . 

lt&eriniD rçold.;aadan • ~Jeti 
merkeaiye a~aaan afa •· 
dea IMıkaa doktor Nafiz yaz
ranaa; utifa klpch oluıamyt, 
Avakat Nqet Akkor, cemiyet 
ifleriacle fimcliye kaclar llll•dili 
mavaffakiyetll plqmqaluıaclu 
dola11 retldi·i &eldil etmif, iati
fa ittifakka nclolaamuttur. 

K.. ile çekilu merkeı aal· 
laldaıma tekrar ye ittifakla Dr. 
Necip Ayclaa, Saime Y-.u. 
Operatlr Nari Erkan, RefilC 
y ılchnm T elliojlu ye Em~ Ein. 
nalar tekrar aeçil-.ıerdir • · 

17 ailanda Aakaracla topla• 
cak Olaa Kmlay umumi kurul
taJ111a ela Yillyetimlı marabba11 
olarak uylavlanmaz Sıhhat Ve-
kili Huluıl Alataı, Adnan Men· 
drea, doktor Şakir Ş~ner 1&Ç

0

il• 
. ler •• bBytllderimııe tazım 

~allan çelril.,.k konıtNy~ 
ton •erilmifllr. 

•••• 
lzmir Halkevinin 

• • resim sergısı 
Haber .-ldrtılDd& ı&re lzmir 

Halkevinde maJlllD altıncı gtbıQ 
ıaat 14 de bir çiçeek aerriıl 
açalarak 3 ıtıa devam edecek~ 
tir. Ser,ıde aaluı partel çifek .. 
lerl tqblr oluaacakbr. • 
Vill,etlmil ~ meralchlanaaa 

fanata • ..,..,...ldar .. , umanı . 

Ankara 8 ..:._ Arnavutlukta yapılan İtalyan harekatı hakkında 
yeni bir haber gelmemiştir. Yalnız İtalyan kıtaatı saat 9,30 da Ti
rana girmiı bulunuyorlardı. Bütün gazeteler İtalyanın Arnavutluğa 
kar11 yaptığı tecavüz hakkında bir çok mütalaalar yürütmekte-
dirler. a. a. 

Orta 
-·-1 • 

Müsamesesi muvaff aki· 
yetli oldu 

Şehrimiz orta okul son sınıf 
talebeleri dün akşam halkevi-
mizde bir veda mOsamersi ver
miılerdir. 

Zengin bir programla İf e 
baılıyan talebelerimiz, Aydınla 
yurtdqlara çok faydah ve iyi 
bir gece geçirtmişlerdir. 

Talebeler (Mai Yıldırım) pi
ye.ini tem•il etmişler ve piye
ıin perdeleri araıında kız ve 
erkek talebelerden bir gurup 
maadoliaa. çok mvaff ak bir 
lcoaıer vermif.lerdir. 

Talebe yavrularımızın mu· 
nffaklyetinl tebrik eder kendi
lerine yeni yıllannda baıaralar 
Clileria. 

Bu seneki toprak 
bayramı ..... ~ 

Merasimle kutlulanacak 
Vilayet ziraat, veteriner, or

man, maarif, sanat, orta okul 
müdürleri ve ilk okul Öaşöğret· 
menleri dün halkevinde, başkan 
Neşet Akksruıi başkanlığında 
toplanarak 12 Nisan 939 Çar
şanba günü kutlulanacak toprak 
bayramı programını tesbit et· 
mişlerdir. 

1 - Her yıl şubat ayının ilk 
pazar gOnü ağaç bayramıdır. 

Hava milsait olmadığı takdirde 
ikinci ve müteakip pazar gün
leri yapılır. 

Yeni Harfler Nesli 
k b rfleri le tedriıahn batladığa ilk dert ı 928 de, yani tftr . a t r heler bu sene nihayetinde li· yilında ilk okullara gıren a ~ ' 

•eleri tamamlıyacaklar'!1r. •t . •·ı·öinden içeri girecek olan O il d ki ene ünıverıı enın -y •• 

1 ıı&m z e • r tahsillerini ak•amakıızan, norma 
gençler, - eğer orta ye ı.e harfleri ile bir tek der• bi· 
bir ,ekilde · y&i1ltmDılene. arap 

le okumamq çoc~klar 1b=~".: en yükıek tabıü dereceılaıe 
Bunları, Kemalızm kili k unun, k burıaık harflerle zihinleri• 

kadar, maliyi laabrla::• ardgac~etirdiai ilk gençler, kafileai 
'ili yorap kafalanaa dı awa an • • 

•rak aellahpbiliıiz. h f. k·ıla"'bına bnnlardan önce• b. . i 1 J•t••an ar ın , da 
On ınH yı ıaı ~ k k f e gönül uydurmuşlar • 

ki llalflana tocuklanclerda aya '. a o:ı:rın mektep defterlerini 
F.~-L-t ~ --.. •ve ı yermıf, . 

1 
kı· - . . 

,.... ••" •~ b -•--d evelkilerde artık, ış e ıgını b ~ İHDİZ, u ...... an ' d - "mil 
r . b V ufi efendi •arlının' ortaya koy ugu ı 

b1betmw Şey • b' takım ıatırlar görmlltünilz• 
kaideleriac:l_eq ayrılmıı,kacelmı kır bir derste yazılmıı, yahut 
4ir ki baalar, kaçama o ara ' 

bar d kaydoluomuıtu. 
elen çalıfarb.n not . ın e . di lomasını alacak 

1928 • 1939 derı yılının •onunda .bale p lmıf kitap def· 
. . t k ap harflerıy e yazı , çocuklarımız }Çın, ~r ı , ar . 

t b. ana ifade elmıyor. . .. · 
ter Ye no ır m . k aoi yeni bayatın eşıgtne 

d il . . teye aırece ' y yakın a nıveraı • . ild önceki yazanlar ve . cak 1 bu yenı nea en 
ayaiını b~~ 0 

an harflerile yaıılmıı kitaplar henüz bat 
okuyanlar ıçan, arap labiliyordu. 
vuracak birer mehaz sayı ı babalarının ve yaşlı akrabaları· 

B d a eki mezun ar, k b'I 
un an ne 1 lf mektuplarını, olmazsa, o. uya ı • 

aın eı~~ barflle9r~: :·:~;9 tahsil nesli ise, artık eskinin her 
miılerdir. Bu . 

. il ·ı · · keıeceklerdır. •f ~qBicliyle ı· il ::~:~raiteye intikal edeceği günler, genç lMa~~~ 
u neı ın k . to lantııı ve genç er ıçı 

Vekilimizin bir neıriyat ongres.ı ~ etirileceği sözleri 
y:ıni ve eiveritli bir kD .. tüpake vUc~ı emc~simlere raıthyor. 
meıat bir teaadüfle aıagı yu arı, ~y tırlara bir avrupab 

Bu y4oi neail, ıaidan sola vazı :n :a kültllr ihtiyaçlarını 
ettldyan kadar yadırgayacak ve yilı. e J. :rıyacaklardır. . 
10ldan ıata yaıılmı:ı .ki.tap . s~fi~~::~na kazandırdığı kitap· 

Yeni TOrk harflerının t~r & dükten sonra gençlt:rin 
ları açılacak kitap aergisınkde lg ~cak noksansız bir kütil• 
Ylizde ytlı klltllr ihtiyacını arıı ıy rif orduıuuun ıenç 

1 başarısını maa 
panenin tamam anma~ı t •timadla bekliyoruz. 
kumaaclanındaa, emnıye ve ı . Nurettin ART AM 

' 
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IATI' 111. 

AYDlft 
t : 

Duçe Mussolini 
ve 

Arnavutluk 

Bir im~aFat~rl~ğu 5.000.000 kiŞinin - Bugünkü Maçlar 
başında : bir-~nCf erle idare ediyoruz.-· 7 ., / · 

. ' 

Britanya ordusu 
Kuvetini nereden alıyor? 

·Çine - Sümerle, Söke Karapınarla 
karşılacak 

Enoef Demirag 
Bat tarah blrl•el aahlfed• 

karıısında Arnavutloğa taarruzu 
nihayet onun yiiksek ıayeleri· 
nin tahakkukuna bir waıatadtr. 
Makyavel nazariyesinin hemen 
her devlet sisteminde az çok 
rol oynadığı ve bu itıbarla ( ıa-
ye vaııtayı metru kılar ) 
zihniyetinin odaya attığı ha
reketler ve oulann netice-
ıi, bualln daha çok emper· 
yaliımio ana peosibi sayılahil · 
mek mana ve hüviyetindedir. 

Roma - Berlin mihverinin 
Hitlerdeki ucu, Çekoılovakyanın 
ilbakmdaa sonra •i•r baıınca 
mihverin diğer lideri Mussolini, 
bu ı.ibniyetle hareket etmek 
ve mihverde•ivaıene yaratmak 
bıniyle şüphesiz ki emp~ryaliz: 
min icab•tına inkıyad edecektı. 

Btıtlln bu vaziyet karşt1nda 
ltalya için Anavutluk gaye de· 
ğil, ltalya için Arnavutluk onun 
müıtakbel emellerine kliçük bir 

va11tadır. 
Dc:nbdeki b6yük babklann 

kiiçükleri yutUfU, batta yutkua
maia bile lüzum ı&termez. .. Bu 
müuatebetle İtalyanın arnavut
luğa taarruzu ve nihayet gaye
ye vusul güç deiil, fakat hırpa-
layıcı olacaktır. 

Eıki Arnavutluk baıvekilinin 
Muıolioiye kartı olan meıajı, 
bunun bedihi bir ifadesidir. 

JhM)jaA ~~!lfJi~ .. A;!~~~~~}C~~ 
makla beraber gayede muvaffak 
olmalı için ıüçlük çekmiyeceti 
ve fakat bu hareketin ıayri 
inıani bir tablo yaratacaiım 

anlatmak iıtiyen bir ifade teldi 
•ardır. 

Akdenizde eıir yaıamaktan 
uıanan duçenin, Avrupa efklrı 
umumiyesini metgul eden vuku
atı, tarih için her halde öiü· 
nülecek bir zafer olmaktan 
çok, alellde bir akıiyon manıa· 
raıı arıetmcktedir. 

20 inci asır milletlerinin yaıa
ma ve meıut olma yolundaki 
ideolojilerine mukabil, İblya 
yarımadasının hemen h ~ r yıl 

aai ve ıo'da vukua relen bu 
nevi debrenmeleri, kabul edil-

melidir ki 10nu ıelmiyen ve 
fakat faıalayla devam imkuı 
bulabilen bir sarsıntı olup ka· 
lacakbr. 

Dünya ıulh ve ıelam.:tine 
prenlİbİDİD Ye f4rllfliala içiod~ 
yer vermiyen Karaı6mleklilerin 
bu;on tarih sayfalarından lil· 
m~te kalkııtıiı kilçOk ve me. 
tevızi Aruavutluiua eon 24 ıaat 
içindeki hali, herhalde yakınlan 
için de bir ihtiyat ye hazırlık 
tavsiyeli demek olmaktadır. 

"hayat daimi bir m8cadeledir. 
Milletleri tabiaten birbirinden 
ayıran kara •e denizler baki 

kaldıkça inuoların bu dai ve 
d • a l ı 1 • r üzerinden yek· 
dijerine doat bir el uzatma. 
ları hayaldir., diyen Duçenhı. 
)arattıtı hqia ve amanuz dev· 
let ılıtemini 1•tatmak için, içde 
de tlalma micaciele prenıibi 
kolladıj'ı hatırdan çıkarılma~ .. 

Bugtln bölge Illiltrinin üçilncll 

haftası. 
Fikistür mucibince bugnn Ay-

Aydına ve geçen haftada Çi· 
neye yenilmit olmaıına rağmen 
Karapınar laealı gönaelliiimlz 
ve fakat geçen seneden daha 
kuvvetli olduğu ıöylenen 5akeye 
karp çok tehlikeli bir rakiptir. 

Y•zan : . Tlae Rt. Hon. Le•lie 'Ho re • Beli•lıa, P. C., M. P. 
Mr. Lealie Hore Beliaha Britanya Hukümeti Ha~l>iye Nazındar. 
Kendiltri Britaaya Ordusunun aırllqmesi huıuıunda azimkir bir 
plin tatbik etmektedir. Evvelce Milnakatlt Nazırı idii İngiliz 
ıehirlerinde yayaların geçitlerini gösteren Beliıha iıaretlerini ilk 

defa o çıkarmııtı. 
rülmüt ve o Eaman daba eıki 
•ıkerler, yenilerine rehberlik 
ye muallimlik etmiılerdir. O 
zaman genç taburlarda onlann 
askerlikçe ana babaları aayılan 
albayların az.im \fe kararı, ka · 
raliteri, meziyetleri ve askerlik 
ruhları görülmüştür. 

Yıllardan l:.eri mllletin her 
türUl zümrelerine menıup 

ı<SnUllü atkerlerden mllrekkep 
olması bakımından İngiliz. ordu· 
ıu, yer yiizündeki ıilibh ku v
vetler arasmda benzeri bulun· 
mıyan "iricik O!'dudur. G&DUIUl 
bi · ordu olarak bu kuvvet, btl · 
yük bir imperatorluğuu, müda· 
fii, esas kara askerlerini teıkil 
ve brihin mecburi hizmete ta-
bi olmadan bütün dünyada nam 
ve töbret t~min eden bir var
lıktır. Gene eıki ve yeni lmpe· 
ratorluklarla muka1eıe edilecek 
oluraa, niabeten kiçik olan bu 
kuTvet, Roma, Yunanistan, lrn 
ve Babil gibi bQyQk imperator· 
laldano lulıçlariYle kurdakları 
arazi derecesinde geniş bir ıa· 
bayı mtldafaa ve muhafazayı 
üzerine almat bulunmaktadır. 

Tabıl b6yle bir ordunun ken
disine mabıut hususiyetleri ve 
uaDeleri bulundutu ıibi zuhur 
edecek her ban~ bir badireyi 
hemen ıöiüılemek bUMa•macla 
mllıte1aa drlllm•s bir ilDaaı 
elan, imanların hiiriıyet 'ie 
aerbeıtiai, küçük milletlerin ha · 
kimiyeti hakkım elde edebilme• 
lui ujnmda ıavaıırlar. lrar la
ıiliz ukerinin alayıaa kartı 
beılediji bütia hayatı mldtie
tince devam eden aevfiıi, illa· 
met çaiı ıeçtikten uıua mld
det IODI'& da ooun kıtlaıumı 

kapıaıaa tketturar. Bu meıl4*1 
......-a ukeri• ka•vetli Yatan· 
aeverlık beyocuı ile or clWltlo 
Ji)uek kifa1etiae bellediji iti · 

maclı Ye da• .. • utrilada keadi 
nefılae kal'fl taııdJtı •nılmaz 
imanı da ilA•e ehHliclir. 

Bu rükl laıiliı ordu.- bu· 
dar •e bu•a takclir edecek ea 
fazla nkaflu kimHlerin Yerdik· 
leri hükllmlerle aalrittir ki bu 
ordu, tarihin bir millet ölçilaü . 
i~inde kayddLiii en iyi küçlk 
profesyonel kuvyettir ve millet 
•arlıjlnı korama yolunda bir 
harp çıkacak oluna kcadiaiai 
eıaı kuvvetinin yirmi, otuz, 
kırk miıli daha arttıracaktır. 
Tal'ihte bunun b6yle olduju 16 

kendiıi, ıiyaıl ihtirasın Avrupa 
içinde ayakta ve tek bir nOmu .. 
aeai halinde g6r0lebllir. 

20 inci medeniyet aınnda ve 
milletlerin inaanhk ideali kar· 
ııaınc:la emperyalizmin her kayd 
ve ıarttan azade olarak AYN:, 
pa birlik ve bllt6nUlill ilzerin
de bıraktıiı tuir her halc:l6 
Anupaye, dtlae naıaraa ba;ka 
ltir çehre takacakbr. 

Bu yui tebfealn Kara . ı&n .. 
tekiller Udcrine n...ı llir niret 
ve gCSıle bakacıjı ıimdilik • .... 
tirUecek blr aıe1ele detildir. 

B&ylıce btitiln malzemeleriyle 
birlikte yeni ordular kurulabilir 
ve yedi taburluk bir alay, 52 
tabura yani tam bir orduya 

çıkabilir. 
Daima milletin •e imperator· 

. luğun kendi arkasında olduğu 
au hiıseden ordu, Sez.arlardan, 
lıkenderlerClen, Malborolara ve 
Haiıler~ ka:dar ola~ askeri 
baıarıların en büyüklerini ba
t~rmif, bir çok mua~am vazi· 
feleri o~uılana· (yüklenmiştir. 

Siyle bir Gidunu uıal vü· 
cuda ıelip yedi deniı üzerinde
ki vazihmni ml • g6rdüğiinU 

· tetkik edelim. Aaa Tata•daki 
depebra tapman bu a.kerler, 
milletin iki maksatla mldÜaaaı 
iıçill ti&im görürler. BUlardan 

• • • .. • 1 L. , __ ........,._. -

temin etmektir. öteki i de ıa· 
manımııı •• iıtikbali tehdit ede
Wlecek lıer ha91ı bir harp zu
Hanaada ·at99 boyana nnp o· 
rada çek iyi yetipDif bir birlik 
laaliode vazife ıarmektedir. 

Tedafüi bir harp baarbğı ile 
mikdan 500 milyon• aıaa bir 
impatıtorlak halkmın aGktaa ve 
••J·t•nın temini ile birlikte yu· 
karda s5ylediğimiz ·maksatlar 
için de tllim girmek, dilnyada 
hiç bir ordunun üzerine almacbğı 
tiir ittir. 

İngiliz ordoıaoan yiktek 16b· 
reti, bir çok kabileler " ırk
larla birlikte bir çok memleket
letl ve oalara muhtelif dillerini 
bilmek, başka ~ç bir yarde 
r -a r 1 l m e m i ' bir tekilde 
yerli kuvvetleri de nitam, au
yif Ye mtıelafaa işiade .. beraber 
kullanmak, hayclatlutu . ortadan 
kaldırmak, yatma ve yalaacilı
tın bir meşlek haline reldiii 
ea uzak 11nır köylerinde bile 
aıayifi, hayatın ve ticaretin 
emniyetini muhafaza etmek u
yuinde vtlcut bulmutt11r. 
G Uneıin her batııı, koruyu· 

cu bir hareketin IOnunu 
g6rd0jll gibi, her dojuıu da im• 
paratorbıjıan en kra klıelerin
den, ileri karakollarmdan biri• 
ıinde kral tebaalaruam hakkının 
koruıınaası itinin yeniden baıla. 
dıjanı ı&rür. • 

Ekseriyet itibariyle bu muaz• 
zam İf alua!Dakıızıa devam 
de•am eder, ve herket itlerimi
zln normal olarak ylrGdlljtlnll 
kabul ecter. 

Eter denizler •ıın Glkelere 
flcllp ı•len, llem 80j'uk, la• ile 

Dnamı J üıacl ••hilede 

Clın ıahaaında ıiimer ıporle, Çine 
M1tdranspor, Karapınarlada .öke 
spor kartılapcaklardır. 

Bugünkft maçlardan Slimerle 
Çinenin karşılaşması iki takım 
araaınaaki kuvvetler arasında 
muvazene bulunmasından dolayı 
pek o kadar heyecanla olmıyacak 
iae de Sök ile Karapınar10 maçı 
bunun aksine çok alika çekici 

Binaenaleyh K'9rapuıar Söke
ye de yenilipde sonunculuğa dilr 
memek için elinden geleni ya
pacek, Sökede aynı akibetten 
korktuğu için canla baıla çab· 

ıacaktır. 
· Takımların hepiıin~ muTaffa-

. olacaktır. ------~~~~~~=-=-3===~~~~==~~---
kiyetler dıleriz . 

Köy muhtarları 
için yeni tedoırler 

Egitmen kursuna l 
giden gezici baş 

öğretmenler 
VilAyetimizden gezici baş8ğ

retmen olarak Kııılçulluda açı
lıp bir niıanC:la derslere baılamıt 

olan eğitmen kurslarına: 

Vazifelerinin malıiyeti ve 

Söke İsmet paşa ilk okulu 
öğretmeni B. Dündar Glnoy, 
Çine · birinci okulu &ğretmenle
rinden Fevzi .. Cengiz, Gereniz 
okulu &ğretmeni Ştıkrll Uzan 
dün vazifeleri batına hareket 

ehemmiyeti itibariyle <laim1 ıu• 
rette itleri baıınaa kalmalan 
liz.ım gelen köy muhtarlarının 
devlet dairelerine. ve ibilbaua 
karakoltara 11k ıık çairiliuaları 
bir çok köy .itlerinin zamanında 
görülmesine meyClaıı . vermekte 
ve .ımuhların ridip ıelifinClea 

1 mütevellit masraflan Cla · kly 
bütçelerine yiikletilmekteair. 

Dahiliye velilleti bu ftXiyete 
bir ıon vermek üzere yeni bnı 
liararlar almtftır. 

· et~itlerdir. 

· Sürek·· mükellefiyeti 
Mükellefiyeti yapmıyan 

bazı köy ve · kasabalılar 
cazandırıldı " - --- -----·---- .., ... .., 

nenin domuz süreği mükellefi-

yetini yapmıyan •lllyete bağla 
bazi kaza ve nabiyelerle onlara 

bağli olan köylerde bir luamı 
mükellerin bu mükellefiyetlerini 
ifa etmedikleri airlilerek ken· 
dllerine üçer lira para ceıaıı . 
Terilmiftir. 

Cezalaııdırılanlaran liıteıi Yi· 
liyet defterdarlıiına verilmit 

ve tarh edilen paranm 15 giın 
içinde tahıili cihetine gidilmesi 
ka ydedilniiıtir. 

Haber aldığımıza g&re bu yılki 
miikellefiyetini ifa etmiyenler 

Nazilli, Karacasu, Karaha~t, 
Kaık, Koçarlı Karapınar da 

ekıeriyeti ve merkez Aydında 
da azhğı tqkil etmektedir. 

Kanlı · pasra ile 
mücadele işi 

Vilayetimizin incir mıatakala · 
rwn bazılarında kanlı paıra 

g6rülmektedir. Vlliyet ziraat 
dairesi daireıi incir mahıulilnün 

ihracında inc:irlerin JMfeıetine 
halel getiren bn baıuelerle mü· 
cadele iÇin ceırl tedbirler al· 
mııtır. 

· Bu c&mleden olarak kaiılı 
pa.ırayı ihtiva eden dallardan 

· her hafta Iımir mücadele iatar 
yonuna gönderilmekte ve alına• 

cak tedbirin raporla rblldirilme• 
llİ iıtenmektecllr. 

Ziraat clairui lmr · saaeedele 
iltaayonundan ıelen tethit •e 
direktife ıöre vaziyet almakta 

• ve bu haıerelerle mkaclelelini 
11kla1tarmaktadır. 

Bu k~arlara aare: kly mUh· 
tarları kanunların ıarahatla 
ı&ıterdikleri huıullar dqın4a 
dairelere ve karakollara çajtnl· 
l\\fcfiakL her han2' bir it bak-

m.ıumat alınmaıı .taam 

ıelen alwalcle kaçık millyaıta 
llirer belediye demek olan kay 
idarelerinden yaa ile iıabat i9-
tenecektir. 

ZABITA 
HABERLERi 

. -
ıı 

1 

Oç giln evvel Haıan efendi 
mahalleıinde marangoz ·Faik ne 
kayın pederi Numinia ve yine 
ayni mahalleden Ciriclli kahve• 
ci Mebmedin ıece yanıı em· 
rine girerek ba11 ıeyler çalaa 
Tireli Hasanotla Oımn, Sin• 
da yakalanarllk A;ctma getiril
mit Ye adliyeye Terilaiftlt. ... , ..... 
Bu seneki toprak 

b~yramı 
Ba9tarafı t. inci aajfada 

2 - Bu ı~ae ataç ba1ramı 
12 Niaan 939 Çartanba ,no& 
saat 15 te Pınarbqında orman 
bahçesinde yapılacakbr. 

3 - Meruime Halkevr ban• 
doıiyle ıanat, orta okul ve Uk 
okulların dördflncll bqincl 11mf 
talebeleri ittirlk edec,ldercHr. 

4 - Meruim ilbay •• C.H:P. 
batkam tarafından açalambr. 

<>nnan mlillenclilİ bay lt;nhbn 
•e ziraat mltllrl baJ. Hahl· On
ul tarafıildaa birer konMrald 
ftrilecektir. 

s - Merauln mtiıamı -
niyet midürlltl tarafın4.a til• 
rafından temin olunacakbr. 

6 - Bayram meruimlai b8• 
tin yurtdaflanmız davetlitlir. 

Ataç bayramı kutlul ... 
Komiıyeau 
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BİSMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan : Jamesi Vgcliffe Heatllam 

Terceme eden: M. Nedim Müren 
-S-

Otto Şanbavmnda çok kala
madı. Daha bir yaımı doldur
mamlfb ki babası Pomeranya ya 
aiderek ora da yerleşti. Burası 
Marktan daha af açlı, ve oyun
lan daha boldu. Zengin mera
lar, ıe•İf fundalık ve orman
bklar enelce oturdukları eya
letin 1akil dar tarlalarından da. 
laa cazipti. Kaçük Bismark ha
yabma ilk aeaelerini burada, 

.. ldSy laayabnın derin inzivHı 
içinde geçirdi, Bu hayat mede
aiyetin kef1Dekq ve dağdafa-
11ndaa çok uzaktaydı. En ya
lua kaaaba olan Nauıard 
bet mil uzaklıktaydı. İrtibat 
~rbatb, filhakika Prusya hn 
k6meti ancak 1815 ten •onra 
.-e hlfa11aa batlaınlfb. 

Bu uzak eyalette, hayat dev
letin J&Pbiı tebeddülitla pek 
u deiiferek bir kurunun11ta 
laayab slbi akıp gidiyordu. A· 
raziain blylk bir kumı zengin
leria elindeydi. Bir asjlzade' 
keadi emllld heriade eski za. 
•anlarda olduiu gibi her ıey 
demekti. KaDUIMI o tatbik ecli
ror. ... .... ti laral namına 
delil keaclili mamma hüküm ve
na onun mahkemelerinden iı
tiyoria. 

Bu mmtaka baldı modern 
ıiyaHt .. aui7.&edaden pak az 
•aztariptiler •e eaki zamanlar
da ....... slbi kendilerini bir 
balaa Wan etmeainden mem· 
nan olayordul•r. Bu cemiyet 
dindar bir cemiyetti. Rahipler 
araııada dejilae bile köylillerle 
aıılzacleler arumcla Germen 
:1roteatanlıtımn balit fak at derin 
itikadı hüküm ıllrmekteydi. 
On sekizinci asrın rasyoaalizmi 
••1• OD dokmaneu aarıa libe
ralizmiyle pek az temHda idi· 
ler. Kiliıelerdeki ibadetlerde 
•eruim •• debdebe yokta. 
Ancak dofum, e•lenme, •e ölüm 
albi İDUD hayatının tabii d6-
alim noktalAnnda ve ıenede 

bir iki kere de günah çıkart
aak ve mutad ayinleri yapmak 
için kiliselere ıidilirdi. Dini iti-

. katları ile ıiya•i inaaçlan 11lu 
llkıya bailı idi. Zira onlara 
ı&re kilise devletin bir ıubelin-

, ..de11 bqka bir ıey deiildi. Kı· 
ral ordunun bir ıeneraJi olduiu 
albi kili••nin de bat pilkopoıu 
idi ve kilisenia kudaiyeti ona 
iatikal etmif tir. 

Bü11UUclc'ın Coca/duia 
1821. 1847 

Biamardl'm çocakluja laakkm
b bila·miz aıdır. Anneıi ço
caldarına çok diltklindll. Otto 
11facık ilaen on• bir ılyaMt 
adamı Olmaıını taurlaauıtı. Bu 
belan çoculdaruun hali hazır• 
dui .. atletini •ları• mu•tak
ltel terakkileri itin feda eden 
anaelerdencli. HenOz altı yaşını 
•ıdurmam1fken Otto Berlinde 
t.lr m~lltebe ıön Jerildi. Çocuk 
IRıradan memnun kalmamııb. 
ICarlann. tarlaların, orman ve 
lııynnlana baeetini çekerek 

üzülüyordu. Bir saban rarse 
evini habrlayarak ağlardı. Açık 
havada ııbbi ve tabii g&çlük· 
leri olduğu için değil ıunf bir 
Isparta terbiyesi takip edildiği 
için mektebin disiplini çok 
ıertti 

Zira bu tarihlerde maladat 
bir kaç muharririn teıiriyle 
vatanperverlik ve harp ıevg\si 
bisleriy le birdenbire uyanmlf 
olan Almanlar blltan enerjilerini 
kendilerinin fiziki mukavemet• 
lerini artırmak için kullanıyor
lardı. Biımarck'ın bByüdüjilnde 
kendil:ni bir tilrlO kurtaramadı
iı Berlin şehrine kartı duyduiu 
nefretin k6kleri ihtimal ki ha
radan relmektedir. 

Bir kaç tene sonra Biımarck· 
ın ebeveyni de Berline yerl91ti. 
Otto artık Jimnaza geçmifti. 
Ba mektebe deYam ederken kea
diıine huıuıl hocalar da tutuldu 
ve bilahara çok yardımlarını 
ıördOğil fnıilizce ve Franıızcayı 
kolaylıkla kullanmamnı burada 
6frendi. Mektepte tedrisat kll
•ik liaaalarla yapddıjl iÇfa 11-
tinceyi Cle çok iyi elde etti. 17 
yatında, kendisine llniveraiteye 
devam hakkiyle orduda iki sene 
yerine bir ıene hizmet etmek 

imti~azı~ı bahıeden Abituriea· 
ten ımtıhanını verdi. ~ebadet-

nameıioden CSğreniyoruz ki ar• 
kadaılarıoa ve hocalanna tavır 
Ye hareketi fevkalide kabiliyet
leri ıayanı takdir ve çallfkanlık 
derecesi iyidi. 

Ertesi ıtne, G6ttingen iniver 
ıiteıine denma baıladı. llıtimal 
ki bu ilniversitenin hukuk ve 

tarih •alıalarınd•ki ıöbreti onun 
bu meslekleri tercih etmeıinde 

amil oldu. Soylendifine g6re 
k~ndisi Heidel berge ıirmek 

iıtemif fakat annen oilunua 
orada bira içmeyi itiyat edinece· 
ğini düıünerek müsaade etme
mifti. Filhakika bu eıki ilim 
klrsüiloüa müdavimleri bu ıa· 
hada pek mabirdiler. Mamafıh 

Otto bu ıanabn G6ttingende 
de ayni kolaylıkla eclilebilece-

iini görda. Genç Biamarck bu 
tarihlerde bir •ekıen boyunda, 

zarif, sailam yapılı, kuvvetli, 
çevik, iyi bir yilkıek atlayıcı, 

cesur bir biaici, mükemmel bir 
yüzücü ve koıucu ve fevkallde 

ıevimli idi. Açık yiirekli, neıell 
ve tok ı6zlü idi, 

- Son• nr -

Halk evi 
Başkanlığından 

Halkevimizde açılmıt olan 
kurita •akıt Ye .likit denlerbie 
baılanmııbr. Kura, i.teldi ba· 
yanlarımıza açıkbr. Talebe kay
cbna her ınn de••• edilmek· 
tedir. 

Kaydını iıtiyenler HalkeYi 
bl1'0taa mGracaat etaielitllrler. 

1 RADYO 1 
PAZAR - 9/41939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

1639 m. 183 Kcı1. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1S195 

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. !1,70 İn. 9465 Kes. 
12.30 Program. 
12.35 Miizik (Kliçük orkestra

Şef: Necip Atkın ) 1 - Braı
aelmanı - Felemeok ıuitinden 
(Aık g&ln) 2 - Leopold - Ye· 
ni dünyanın eski ıuitılan 3 -
Pechernegg-Viyananın cazibesi. 

13.00 Memleket ... t ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13. lS Milzik (K&ç&k orkeıtra 
Şef: Necip Aıkın. ) 4 - Shlik 
lıpanyol daDSa. 5 - Hasan 
U5br • Memlekett~n memlekete 
muhtelif memlekettiria melodi
leri &zerine Rapeocli. 
6 - Araold Metster .. BObem· 
ya rapsodiai. 7 - Maberger -
Şarkda isimli ıuittea •Çqmede,, 
parçam. 

13.50 Tan mlllild. Çalanlar: 
Vecihe, R11ten Ka-, Cevdet 
Kozan. Oku11tn. M.mi Rıza, 
Abııkan. 1 ..,.. Olinia beyin -
liizaıkir peırevi. 2 - L&f fu 
beyin - Hicazkir prlu ~ Sana 
noldu g6aül. 3 - Rakımın • 
Hicaıklr ıarlu - Bekledim ta 
fecre kadar. 4 - Hacı Arif 
beyin • Nihaveaı 1 ıarkı • Ben 
buyi vefa. S - Nuri Halil Poy
razın - Nihavent ıarkı - Bir 
gocai terdir o peri. 6 - Faize 
Kapıncuun - Nihavent prkı -
Gel G6~elim. 7 - Nihavent 
aaı ıemaısı. 

14.20 14.30 Konutma (Kadın 
uati • Çocuk terbiyeaiue dair.) 

17 .30 Program. 
17.35 Müzik ( Pasar çayı· Pi). 
18. 15 Koauıma ( çocuk aaati) 
18 45 Müztk ( Şen oda mibi-

ii - İbrahim Ôzglr ve ateı bö· 
cekleri) 

19.15 Türk miiziği ( faell be
ydi). 

Çalanlar ; Hakkı Derman, Et· 
ref:ı: Kadri, Hatan Gür, Ba•rİ 
Üfler, Hamdi Tokay . . 

Okuyan : CelAl Tok ses. 

20.00 Ajanı ve oıeteoroloji 

haberleri. 
20. lS Tllrk milziği . 

Çalanlar : Vecibe; Reıat Erer 
Ruşen Kam, Cevdet Kozab. 

Okuyanlar : Mustafa Çailar. 
Safiye Tokay. 1 - Muhayyer 
pepeYi. 2 Hacı Arif beyin • 
muhayyer ıarkı • Humarı yok. 

3 - Hacı Arif beyin muhayyer 
prki - lıtimaı etme;e. 4 - Ha
cı Arif beyin muhayyer ıarkı 
Efem timdi eller sözüne. 5 -

' . 
Ruten Kam - Kemençe takıimi. 
6 - Ruıen Kam • Ttırkü - Bab 
çe davarını afhm0 7 - Raıen 
Kam • Muba11er aaz ıemaiıi. 
8 - MasibiD · Mehnıed - Hicaz· 
kir ıırkı • G6rmeuen ej'er. 
9 - LaYtaeı Onlk • Hieaıkir 
tarkı - Meıtim bu ıec•. 10 -
Halk tllrkütü • Karııda lrara 
yonca. 

21.00 Memlek.,t aaat ayan. 
21.00 Neteli pllklar • R. 
21.10 Mtülk ( Ri1a1et1 euns-

bur budoau • Şef~ llıaaa Kençer) 
1 - W al ter Meler • Marı. 

2 - J. Str.aa • Met Tu•ı 

( Vals ) 3 - M. Mousaorgıky • 
Çıplak dağda bir gece. ( Senfo
nik parça) 4 - G. Puccioi -
.. La To•ca ,, adlı operasından 
Seleksyon, . 

22.00 Anadolu ajansı ( spor 
•ervisi ) 

22.10 Müzik ( Cazband • Pi.) 
22.45·23 Son ajanı haberleri 

ve yarınki proğram. 

10/4/939 P~ZARTESI 

12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziğ Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve metorolojiıi. 
13.15 14 Müzik (Eğlenceli pi.) 
18 30 Program 
18.35 Müzik (danı mUziği-PJ.) 
19.00 Konuıma (Doktorun sa·) 
19.15 filrk müziğ (fasıl he-

y~ti - Kaflfık program) 
Hakkı Derman, E,ref Kadri, 

liaun Giır, Basri Üfler, Hamdi 
Tokay. 

19.45 Tllrk müziği ( Bayan 
Feyha Talay • Tanbur ıolo) 

1 - Tanburi Cemil - Hicaz 
kir pefrevi. 2 - Tanburi Ce
mil - Hicazkar sazsemaisi. 3 -
T anburi Cemil • Sazidilira ıaz 
semaisi. 

20.00 Ajans, Meteoroloji ha
berleri, Ziraat bonaıı (fiyat) 

20 15 Türk müziği ( Klasik 
program) . 

idare eden: Mesut Cemil. 
Ankara Radyosu kiime beydti 
1 - Neyıen Osman dedeoin-

Mubayyer ıünbOle pefrevi. 

2 - Varda Kata Ahmet ağa· 
•• ,. .. 1 ... • 

Ey nihali işve. 
3 - 111 Selim - Muhayyer 

ıiinbllle ıarlu • Ey ıoncai na-

zik. 4 - Nikoio• ağanın • Mu
lıayyer kUrdi ıarkı - Varını ha· 
cet. S - Rahmi beyin • Muhay
yer knrdi ıarkı - Y etmezmi sa-

na:. 6 - Rqat &er • Keman 
tak•imi. 7 - Şevki beyin · Uı-

ıak 9arlu • Gülzara nazar kıl. 
8 - Rahmi beyin · Bayati ıar· 
la • Gll hazin •inbül periıan. 

9 - Mustafa çavuı - · Bayati 
ıarkı - Sebep ne &akmıyor. 10-
DiYan • Ok gitii buplar beni. 

21.00 Memleket ıaat ayarı. 
21.00 K.onuıma. 
21 .15 Esham, tahvilat, kam · 

biyo-nuknt bor1aıı (fiyat) 
21.25 Neıeli pliklar .. R. 
21.30 Folklor - Halil Bedi Yö

aetken. 
21.45 Mllzik (Keman resitali· 

Rrofesör Necdet Atak ) 1 -
Corelli - La folia ( Varyasyon
l•r.) 2 • Mathe1on - Arie. 3 -
Korsakow - Kereiıler • "Seke-., t • • 
herazade" baleıinden bir parça. 
Pia1toda refakat eden. Ulvi 
Cemal Erkin. 

22.00 Müzik ( KilçGk Orkes. 
tra · Şef: Necip Atkın.) 1 -
Paul Lincke - Darılma (Fantezi) 
2 - Brabmı • ·Macar danıı 
No. 8 3 - Recktenwald - Vi 
yaaı• mnzikleri .. Potpuri. 4 -
Gerhard Winkler Çonaa Çtkita 
lıpanyol llYertüril. 5 Micheli .. 
Çocuk oyuialart. 6 - Kutsch· 
Çııan f aliteıbi. · 

23.00 Mlzik (Caıband • Pi.) 
23.45 24 Son ajanı haberleri 

•• Y•n•ki prorram. 

Britanya ordusu 
kuvvetini nereden 

alıyor? 
--

Bat tara fı lk lnci sahifede 

sıtmalı iklimlerin bütün müşkü
litına göğüs gererek imparat~j
luğun herhangi bir köşesin4e 
nöbet bekliyen imparatorluğun 
sessiz koruyucularmdan azami 
müzaharet görmeseydi, bu mu
azzam idare makinesinin çarkı 
iyi işliyemezdi. 

Bu deniz aşırı ülkelere gidip 
gelme, büyük Britanyayı besli
yeo büyük t icaret yollarının mu
ayyen ·ve ehemmiyetli noktala
rını da muhafaza etmek"vazife
sini orduya yüklemiJtir.~ 

Cebelüttarıktan Büyük Okya
nusa, Sidneyden Savtampton'a 
Trinidad ve Trinkomaliden 
Tilberriye kadar İngiliz gemile
ri daima hareket halindedir ve 
her 80 dakika da bir gemi, in· 
giliz muahafız kıtalarınm bay
rakları dalgalanan ve İngiliz 
toplarının hiIDayesi altında bu
lunan deniz yolları üslerinden 
geçer. 

Garbi Hind adalarında, Sier
ra Leonede, Akdenizde Sü\'eyı 
kanalında, F•listinde, Adende 
Mauriatusta Burmada, Seylanda 
Malaya ve Çinde 40.000 asker 
sahil nöbetçiliği etmektedir. 
Hindistanın büyük müdafaa or
dusiyle ıark ve garp Aftikasın 
da yerlilerden mürekkep asker 
ve Sudanın yerli kuvetleri, İrak 
ta, Malayada Rodesyada Guya
nada Honduras ta, F alklanda da 
Hong · Konüta, boğazlarda ve 
Şaoghayda bulunan muallim ku· . ' . 
ra dahil degılaır: 

- Sonu uar ~ 

lıan 
Binek hayvanı alınacak 

1- Tümen kıtaatını ihtiyacı 
için binek hayvanı satın alına
caklar. 

2- Aydın bölgesinde bineğe 
elveriıli hayvanı olan ve satma
ğa istekli bulunanların Nisan939 
sonuna kadar yalnız Cuma ve 
Cumartesi günler ıaat 9 - 12 
arasında alay Satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

lıan 
Aydın Nafia eksiltme 
komisyonundan : 

Aydtn sanat okulu demir a• 
tölyesi inşaatında kullanılacak 

1746 lira 90 kuruı k~şif bedelli 

inıaat malzemesi alımı açık ek· 
ıiltmeye konmuştur. 

Bu işe ait keşif ve ıartname 
Nafıa müdürlüğünde garülebilir. 

Eksiltme 11.4.939 Salı günü 
ıaat 1 S te Nafıa müdür lüp o· 
daaında yapılacaktu. 

Muvakkat teminat miktara 
132 liradır. 

isteklilerin · muvakkat temi · 
natları ve ticaret odaıı 'Vesika· . . . 
lariyle yukarıda yazılı ıOn ve 
Hatta Nafia mildürlüiü odasına 
gelmeleri. 

1229 ~3 28 1 ~ 



HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatları 

Mua,eae wGai Saat Doktor arlcadatımma adı 

Paıarteai 2-3 Doktıar F ahrettin Slg6r 
(Çoeuls ••ltalıklan mitahU1111) . 

• J-4 Operatlt llecleni Boyer .. 4-S Doktor Fuat Bayı:aktar 
(Cilt t.ttabldan mutaltuu11) 

Çartamba 2-3 Operatlr. Nuri &kan 

" 3-4 o.klor Ş..ket Glzaçan 
( Gla lautahklan mataha11111) 

PUfelllbe 4 - s Doktor Muliha 
dç hutalddan ma~ııı) . 

• 5-6 O.ktor ŞeYket Kübq 
(lataal butalaldar •atalaU1111) 

Cama 4-S Doktor Milnif Erman 
(Kadın lautahklan mutalaa•~) 

C-.rteai 2-3 Doktor Nafiz Yuru 
3-4 Doktor Habl Gkaydıa 

...... ~ ....................... . 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

Gazete Kitap Evi 
Gerilen IUzam lıerine 112/939 taribinden itibaren Aydı• 

Palaı oteli albna nakledilmiftir. 
lataabal - A11kara - lımirde mllatqir bltGD kitap, mec•ua 

" pzeteleri temin edilir. Kiralık kitap Yerilir, blalumgan 
kitap, mecmua ye ıazete nilıbalan .~ çok bir llalta içia· 
M ptirtilerek mllfterilerine takdim etmeli llzerhıe ahr. ~ 
fitil •e temiz kırtasiye, en çabuk tevzi Ye denıbte ,.r1. 

1215 

ve 

M•yenehaneıiDi Cumhuriyet •alaalleatnde ankat 
8. ~ın eYine aaldetmJttlr. 

butalanm ber "9 1Ut ,.cllcla .ıdze katlar •• 
lfledea tonr uat Dçten albya btlar kaW ecler. idrar, 

kan, balıam, maddei plta •• her tlrll td111Ata ltra 
.... Veremlilerde fennin ea IOll ..U.tll W.. Pi ı•o-
tarabl O. lıastalan t.claYi ..... f971) 

Aydın sulh uukuk 
mahemeıi 986 
Aydmın Tatar maballeaindea 

Şeref ojiu Abmet Bayram ta• 
rafından Aydının klprlilü ma• 
balleıinden Arif otlu Vehbi 
Yalçın aleyhine açtıit alacak 
deYa11aın mullakemeıinde neti
ceten taraflar aralannda yap· 
tıklan muka Yeleyi iblil ettikle· 
ri ıarette biri diierine 100 lira 
tasmiaat taabbllt ettiji •• 
mlddealeyla ba taabbldil iblll 
ettiji cihetle 100 liranın kencli
ıbacfen tahıUiae •e 415 k11r91 
muuıfı muhakemenin yan ya
rıya llri tarafa aidiyetble •• 
dayacı bir luaım qyalann iı• 
tırdacluu iıtemipe de muka•e
le medcleti bealls hitam bulma· 
dalandan makaYelenin feıbi u
liye mahkemesine ait balunda
ladu daYacının bu talebbüa 
reddine 14112/938 taribidda 
karar •erilaaif oldupnclaıı •• 
aatdclealeyla 1. eaacfa ikamet· 
ıtluaı deliıtlrdlti cihetle il&• 
eea llllmln t8blltla• karar 

· •• ••llaclea ilin tarihinden 
iti..,_ 1 ıea itinde mezlrtr 
lalkal tdaJll etmleclill aarette 
kaffyet •clecetl illa. olanar. 

... 126S 

Aydın Valuflar 
Müdülüjiinden 

V akıllar ic:lar Waaa alında 
klin 17/S akar No.l•, berber 
Halilla ~altbjı dilldslnıa iha
le olunacak tarihten itlti~ren 
3115/940 icara •Ôk artarınıya 
konuldu. lbaleıi l S/4/939 cu· 
marteai 1aat 10 ela Aydm V alnf· 
lar ldaruiacle yapdacaktar. Yıl · 
bk malıammea bedeli 72 liradır. 
Taliplerle fazla aalamat almak 
iıteyealarin 660 kur~t mu•akkat 
teiaiaatlarile birlikte Aydan •a· 
kıllar ldarelfne mlrıcaatlın 

2 5 9 (1247) 

1
-- Altoae tvalti -

Ydbtı ber ,_ lfla 6 ill'a. 
Aiti •1bfı S llncbr. 
idare rerlı A1dıncla C. H. 

P. Buame.t. 
JHete)'e alt JUl)U 1'9• 

, ...................... 111 •• 
lu , ... ıctan mldtrllfl•• 
~~~~;. .... , __ , 

•• ~ .. Mldhl .. Ulaliiit .......,.t 
11141tl 1 ı .......... ......... ,., 

QHP ........ 

• 

Her ~ tahaf"'9 •allan ve • iyi ıtnyat çeıitleri her marka 
Gnmefoa ..... ~ba· _c etıklar, iineleri . bllimum allb muıi· 
Mfe; .... _.. flP.D •• _.., ıiıara aiulakları yu11 yuvarlak 

fanfiul up fe~ va ıe ~ileri tl~k · limbaları n•ai 
çefi~ trq bıÇ~fatı; OJ11~•' ""1re ıfbi ...-nar ucuz · O.lada 
teebll eiiıDistW •blmılda«fiı. .. 

:A Baltic radyolanmız 
V'l a)d....IJ~l. 9•la.•• 

~ 12 ay veresiye satış --
. 

MEHMET GÜRER 
DEMIRYOLU CADDESi 32/2 AYDIN 

---

C. H. P. 

.BASIME VI 
-----2------

IAYl ı '6t 

·Beled~yelerimiz için Son f ot· 
mül üzerine 939 yılı bii:tçeleri 
hazırladıtını sayın müşterile· 

. 

rine arzeyler. 
. -•• ~~ .. ~ ...................... _ .. 
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