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S.Jlll : 100 Para 

Dış Bakanımızın 
beyanatı 

F. R. ATAY 
kall'utay diln iki aylık tatil 

~•rırı vererek, 11 eylülde tek· 
'•r toplanmak üzere dağılmııtır. 

Son ruznamenin başlıca iki 
lll61ıinı maddesi, mllıtakil gurup 
'eiı vekilinin biri dış ticareti
llliıe, diğeri de dıı politikamı
ta ait iki sual takri;i idi. Kür
•6den ıon beyanatta bulunan 

h&lcchnet azası hariciye vekili
llliı olmuıtur. Muhterem Saraç· 

Oilu kendine bas kati, açık ve 
aa111inıt lisanı ile dıı ıiyaıetimi-
liıa ana hatlarını ve yeni inki· 
flf iıtikametlerini bir defa da· 
ha izah etti. Bu beyanat her 
tarafta liyik olduğa ehemmi· 
Jelle karıılanacakbr. 

8 
Biz niçin ıulub taraftarıyız? 
eyanatıa ilk lcıımı, bu sualin 

cevabına hasredilmiştir. Mub· 
tereın Saraçoğlu, bu memleket-

te cumhuriyet sulbunun maddi 
lil\nevt kazançlarını rakamlarla 

~Olasa etti. Bu hüllsa, milli 
•lkınmamızın canlı bir tablo· 

IQdur. 

. F •kat biz sulhun yalnız ken• 
dillliz için değıl her millet için 

~Yni derece faydalı olduğuna 
11••ıyoruz. Bunun içintlir ki .. 
Yurtta ıulb, cihanda ıulub!" 
~ıo, Kemalizmin değiımiyen 
litrı olmuıtur. 
d' kendi ıulbumuzu kuvetlen· 

1'11lek ve cihan ıulbuna yar· 
k dırrı etmek için biç bir tedbirde 
l Qıur ettiğimiz saylenemez. Pakt-

~~lllıı, Adriyatik kıyılarından 
b llıt hudutlarına kadar, bir 
•rıı ve emniyet nizamı vDcuda 

tetlrıniıtir. Dostluklaramıza ıa-
dılc kalmııızdır. Milletler cemı· 
l'etinin inıani davalarına yardım 
etı..iıiıdir; silahsızlanma koafe · 
'•ııılarının muvaffak olmasına 
~htrnııızdır; Ancak ne yapa· 
~~ lci cihan mukadderatına hi 

1
111 değiliz. Milletler cemiyeti

ıt" 
k 1 zayıflatmak, ıilihıızlanma 
.. onferaaslarını akim bırakmak, 
"' n'b d'" 1 ayet cebir ve kuvvetle, 
,. 'ler milletlerin bık ve h&rri-
ıttle . k f rı zararına, topra ve men 
c'•t kazanmak temayülleri sulh 
, 'Plıesinin gayretlerini zifa uğ 
•taıııtır. 
Biıinı · · lh 1 k t .._.
1 

ıçın su , mem e e , 
' let . . t . • t ~ ve ınsanıye ıçın asav · 
:r ettiğimiz istifadeleri teıQ.İD 
~ tbild i~i kadar gay~dir Bu ltt'f JS • 

• 
1 •deler, ve bilba11a her ıe· 

~~~1.tenıdi olan milli istikliller 
b •keye girdiği zaman, bir 
t~!k~ Vazifemiz vardır. O v11· 
lılU nı? ne olduğunu, ve tllrk 
ll let111in bu vazifeyi görmeğe 
de kadar batır ve kudretli ol· 
}':hnu hariciye vekilimiıia be· 

'-•tanda okuyacaksınız. Bu 
SoQu 3 itncll aayfacla 
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Hiç Bir Zafer Sulh Yıllarının Bize 
Verditi 

Biiyük Millet Meclisinin ıon 
toplanl11ında, Hariciye Vekili
miz B. Şllkril Saraçoğlu, mlls
takil Gurup Reis Vekili lıtan• 
bul Mebusu B. Ali Rina T~r
haoıo beynelmilel mönaıebat 
ve memleketimizin dıı politikası 
hakkındaki ıifahi ıual t•kriri 
dolayıs1yle fU izahlarda bulun
muştur. 

Arkedaılar : 
Yurdda ıulh, cihanda aulh: 

itte bizim harici politikamız. 
Dün sulh taraftarları idik, ba 
gün ıulh taraftarıyız, yana da 
sulh taraftarı olacağız. ( Bravo 
ıesleri ). 

Sulh taraftarıyız, çllnkli ıulh 
içinde yafıyan bir tBrkiyenin 
her sahada neler yapmağa ka· 
dir oldupnu ıon yirmi senelik 

Nimetleri Vermez 
inkiıafve teraklumiz vazıhan ketin dört bucağına kurduğu 
gö•termittir. ( Alkıılar, Bravo btıyük, küçük fabrikalar ıaye-
aeıleri ). ıinde inki,af t-tmekte ve bun-

Uzun harp yıllarnun yorgun· lann etrafmda yer yer Eneıeli 
tuğunu, geniı yangınların tah mamureler vilc:ut bulna1'tadır. 
ribatını yırmi yıl içinde tamir GOzel devlet merkezimizi ıulh 
ettik. Mekteplerimizin ve mek· yıllarına borçluyuz. 
tepte okuyan çocuklarımızın Bu glla milkemmel bir iini· 
adedi sulh yılları e9nasında bir versiteye Ankara' da bir kaç 

faklllteve ve çelik gibi bir genç 
kaç misli arttı. Zirai sahada fiğe m~ l ıkiz, 
iatıhsalimiz mntemadiyen çoğa- .. Her ıulh yılı tiirk nüfusuna 
lıyor. On beş ıene eve) on mil· zayiatı telifi ettikten sonra, Oç 
yon liradan fazla paramızı baiç· yliz elli bin türk çocuğu hediye 
ten getirdiğimiz una ve ekme· ediyor. ( Alkıılar ). " 
ğe verirke~. bugün milyonlarca Milletin gururunu teşkil eden 
lirahk hububat satıyoruz. kahraman tiirkl orduıunun ka· 

Şimendiferlerimiz ber sene radı, deniz de ve havada bu 
bir kaç yüz kilometre çoğalı_. gilakD mükemmeliyetini de sulh 
yor. yıllarının hazırlıgma borçluyuz! 

Hemen yok denecek bir hal· ( Bravo sesleri alkışlar ). 
de bulunan ıanayiimiz, memle- - Sonu 2 inci Sayfada -
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Hatay kurtuluş bayramı 1 Yeni 
------

Yurdun her tarafında coşkun teza- ~ 
hüratla kutlulanacak 

Yugoslav elçisi 
Ankara 11 - Yugoslavyanın 

yeni Ankara elçisi doktor Man· 
koviç, yanlarıoda elçilik erkioı 
o\duğu halde Eoedi Şef Ata
türkün Etaoğrafya müzesindeki 
muvakkat kabrini ziyaret etmı, 
ve bir çelenk koymuştur. 

decek ve orada yapılacak me
rasime ittirak edecektir. 

Merasime iıtirak edecek hey 
etler temuzun yirmisinde Ada-
nada birleıtilcten ıoura bir hey
et halinde Bilyük Millet Mecli-
sinden bir Azanın başkanlığında 
olarar Aot•kyaya gidecektir. 

Bütün vilAyet parti batkan
ları Hatay parti baıkanlığına 

Bu tazim meras:minde Anka· 
ra emniyet müdürü hazır bu
lunmuf ve bir poliı m if rezesi 
rasimei ihtiramı ifa etmiıtir. 

Dilekler : 

Sayı11 ı 100 Para 

Sovyet 
lngiliz - Fransız 
konuşmaları 

Pariı 11-Havas ajansından: 
Hariciye nazırı Bonne, harici

ye nezaretinin alikadar servis· 
leri erl<iniyle Molotofun iiç 
taraflı pakt hakkındaki ıon 
verdiği cevabı tetkik etmiş ve 
Londra elç:aiyle müteaddit df'fa 
uzun telefon g5tüşmelerinde 
bulunmuştur. 

Siyasi mıbfitlerdeki kanaate 
göre fngiliz ve Fransı :daran 
ıon formüller üzerinde bir ya
kıoltk garnldüğü halde Moloto
fun yeni teklifleri dolayısiyle 
hilen ciddi güçlükler mevcuttur. 

Fransa ve lagiltere son hafta
lar zarfında en samimi uzlaı

ma teklifinde bulunmuşlardır. 
Müzakereler bilen muallikta 
bulunan bir kıç nokta ilzerinde 
devam edecektir. a.a. 

Loadra t 1 - Başvekil Çem· 
berlayn avam kamaraıındaki 
beyanatında demiştir ki: 

lngiltere, Franıa hllkümetleri 
Moskovada bulunan m&me11il· 
lerine yeni talimat vermişler ve 
bunun Ozeriae müme11iller Mo
lotofla yeniden iki müllkat 
yapmışlardır. Molotof halen 
tetkik edilmekte olan yeni 
tekliflerde bulunmu,tur. 

Hariciye nazırı Lord Halifak· 
ııa Moskovaya g&oderilip g6n· 
derilmiyeceği ba-kkında muba· 
fazakir mebuslardan birinin 
sualine, Çemberlayn bayır ce· 
vabını vermiıtir. a a 

Ankara 11 - Temuzun yir
mi llçüncü güoll yapılacak olan 
Hatay kurt1.1luı bayramı, ana 
vatanın her tarafında heyecanlı 
bir ıuarette kutlulanması için 
hazırlanan programa g6re Gazi 
antep, Maraf, Seyhan ve içil 
viliyetlerinden biri parti biri 
meclis umumi basından 8 
arkadaı ittirik edecek ve bun 
ların barcırablan parti merke· 
zinden tesviye o\unacaktır. 

tebrik telgrafları çekecekler 
balkevlerinde hitabeler, ıenlik-

Mektep işleri 

Parti U ı1mui idare heyetin· 
den 2,Bilyilk Millet Meclisinden 
3 kitilık heyet Antakyaya ıt-

ler yapılacak ve 23 - 24 temuz 
ıeceai halkevlerile, parti ve 
belediye binaları aydınlatıla-
caktır. a.a. 

ITALYANLAR 
12 Adada Tahşidat yapıyorlar 

ltalyan vapurları Rodus adasına mütemadiyen 
harp malzemesi çıkarıyor 

Londra 11 - Tay~i~ g~z~- j 
tesinin husuıt mubabırı bıldı· 

riyor. 
ltalyanlaruı.12 ~dad~ki .ta~,i

data keremi verdıklerı bılduil· 
mektedir. 

Huıuıi muhabirin telgrafında 
bildirdiğine göre : ltalyan va
purları Rodos adaııoa müte: 
madi ıurette harp malıemesı 
ihraç etmektedir. Rodos lima· 
nıada bir filo bulunmaktadır· 
Bu gemilerin arasında son ıiııem 
yedi deniz altı gemiıide vardır. 

12 Ada Umumi valisi cene• 
ral Graçyaninin emrile adalar· 

hillerine ilticaya muvaffak "ol· 
muılardır. 

Umumi vali, asker ve memur 
tara sivil halkla her türln mn
nasebatı kesmeleri için emir 
vermittir. 

-·~- -

icra vekilleri 
heyeti 

Cumhur reisimizin riya· 
setinde toplandı 

Ankara 11 - Vekiller beye· 
ti bu glla ıaat 11 de reiıi cum 
bur İımet ln6nllniln riyaıetiode 
iki buçuk ıaat ıllrea bir müza-

8 Temuz tarihli Cumhvriyet
te bir havadis vardı.· 

F aarif Umumi müfettiıleri 
lstanbul mekteplerinde tetkikat 
yapmıılar ve bu sene liselere 
ancak 1500, orata okullara da 
3500 talebe ahnabileceğini tes
bit ederek kayt zamanında vu
kuu muhakkak olao talebe te
bacümllne cevap vermek için 
timdiden tedbirler alınması hu
ıuıunda vekilete rapor rön
dermiılcr. 

lstanbul mekteplerinin gele
cek ders yılı için hazırlanması· 
nı isteveo bu raporların etinin 
de Aydın için tanzimi icabeder. 

Orta okulumuz geçen ders 
yılında yedi yüz talebeye ma· 
likti ve bu yedi yüz talebeyi 
sekiz şubeye tak•im etmişti. 
vaıa ti olarak her sınıfa doksan 
talebe iıabet ediyordu. Bu 
ıubelerin sayısını ona yahut on 
ikiye çıkarmanın da imklnı 
yoktu. Çilnkü mevcuk bina an
cak bu~a müsaitti. 

Ônllmüzde1d ders yıhnde or· 
ta okulumuzun mevcudu - geçen 
ıeaelerin m6tenaıip tezaylldünG 

verdikleri mezun adedini gaz 
önilnde tutarak • sekiz yDz el
liyi geçecektir. Bu sekiz ytiz 
elli çocuğu yine geçen senenin 
sekiz dershanesine taksim zaru· 
reti olduğuna göre ıınıf mev
cutları da yü:ı on beşi geçecek· 
tir. Geçen yıl dershane
lerde kucak kucağa oturan 
çocuklar bu sene artık kıımen 
ayakta duracaklar demektir. 

Artık Aydına bu giln için 
pek muhtaç o1dutu bir lise iı· 
temekten muvakkat bir zaman 
için vaıgeçelim. Fakat biç ol! 
mazsa mevcut ortaokulumuzu 
muntazaman ders okunabilir bir 
hale getirmenin de çarelerini 
• hen6z vakit varken - arayalam 
Gelec'k yıl için her ıeyden 
~vvel okula en az dört ıube, 
yani d6rt dershane iliveai za· 
ruridir. Bu ıllnktl binada d6rt 
değil, yarım dershaoelik bile 
yer yoktur. Bina tıklım tıklım 

dolmuıtur. 
Memleketimizde bu lıle ali· 

kadar b6y6klerimizden ıimdiden 
icap eden teıebbüslere gl!çme
leriai rica ederiz. 

da bulunan ıivil balk Kalimnoı 
ada11na ıötürülmllıtür. bu halk 
tan bir çoiu . Anadolu tllrk ••· kerede bulunmuıtur. a ı \'e ilk okullarımızın bu sene · V. H . 
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il içinden ropörlaj lar : DALDAN DALA : . ... .. 

Balıkçılığımız -
O. Becerik 

Coğrafya vaziyeti ve iklim 
tartları itibarile dünyanın en 
iyi cioıi ve çeşitli toprak mab
ıulfioü yetiıtiren viliyetimizin, 

Hiç bir zafer sulh yıllarının bize 
verdiği nimetleri vermez 

ıu iıtibsalatı bakımındand bu- Bat tara fı blrlncl sahifede Sözle, ıillh ve kalemle, top 
husiyeti vardır. Sallı yıllarının nimetleri arasındaki mesafeler azaldı. 

Garp istikametinden Eğe de- Arkadaşlar, Cebren yapılan bazı emriva-
nizine çıkan vilayetimize, sahil Hiç bir zafer, sulh yıllannın liiler, bazı memleketleri tama• 
ıehir ve kasabaları kadar bize vermekte devam ettiği bu men bazılarını da kısmen yok 
balık aranır ve istihlik olunur. nimetleri veremez ve biç bir etti. 

Balak servetimizide toprak vicdan bu güzel feyler in bir Bu hddistJler arasında 
mabsullerı miz gibi viliyetimi1i harp alevi içinde erimeıine razı Siyasi bAdiıelerin bu yeni İD• 
ba~tan baıa kateden Mendres olmaz. (Bravo sesleri). kiıafları karşısına yurdda ıulh 
nehrine borçluyuz. Bunlar, bizim memleketimiz ve cihanda sulh politikamızı ta-
Saıan, yayın ve sarıbalık için ne kadar doğru ise, ufak kip ettiğimiz bitaraflık yolunda 

Mendreste yetişir. Fakat a sıl tefek farklar ile her memleket istihsal etmenin artık mümkün 
aranılan ve ihraç olunan kef .. l, için vakidir. olup olmadığını kendi kendimi· 
caran, yılan ve diğer deniz ba- Ben bunları yalnız Refik Say· ze sormağa batladık. 
lıklarının istıb!lal olunduğu bet dam bükümetinin değil, bütün Meşruiyet ile biç bir telif 
dalyan da ehemmiyet ve busu· türk milletinin sulha ne kndar kabiliyeti olmıyao bldiaeler, 
ıiyetlerini Mtndresin maosllb· derin b3ğlarla, ve ne kadar bu bidiıelere uzak ve yakıo 
ta buıunmalarıcdan kazanmıı- sağlam rabıtalarla bağlı oldugu her millet gibi, bizi de düıün· 
lardır. nu g3stermek için saydım. şündürmeğe basladı. 

Bu dalyanla~dan karioe. de· Fakat biz sulha,~ sulh olduiu Orta ıarki Anupanıa bu es-
rin göl. kababayt ve bölme dal- için d ğil, b:z sulha, türk mem- nada ciddi bir buhran ıcçirdi· 
yanları deniz kıyısır da ve dev- leketine ve in sa lığa getirdiği ğini hep hatırlarız Hakikatte 
lct malıdırlar. Bu dalyanlar en hesapsız ve ölçllıiiz iyilikler ise bu buhran tarkt Avrupada 
makbul cinsi deniz balıkları is· için l•ıkız. Şayet, buna rağmen da henüz zail olmamıştır. Vakit 
tibıal ve iç ve dıı pazarına ib- bir glln sulh bize harpten daha vakit, mubtel:f devletlere taal-
raç ederler. pahshya satılmak istenirse, o liik eden ıekillerde bu buhran· 
K~fal, cipro levrek mavri, dil. vakit harbin ve zaferin bize ne lar tazelenmekte ve ağırlaııp 

cin~leri bu dalyanlara uğrayan kadar isık olduğunu gösterme- hafiflemektedir. Bu ahvalin baı· 
başlıca balık cinsleridir. ğe de amadayiz. (Bravo 11ede- laması ·bize memleket için yeni 

Mendresle Bafa gölü araıına ri $İddetli ve sürekli alkışlar). yeni tedbirleri almak ve c1h ~ n 
yerleıen sakız buroo dalyanı Biz uzun yıllar yurdda sulh, sulhuna batka yoldan faydalı 
ise kefal, caran ve yılan balığı cihanda sulh potitikamızı takip olmak için geçiriltcek çok vak-
avlar. en bereketli İ•tih~ali olan etti2'imiz hitarafltk siyaseti yo• timiz kıdmadığmı öğretmiştir. 
bu dalyan ı~hıs mali olmasın- luoda istihs"le uiraşbk. Nıhayet, biç bir gıda mad-
dan en modern tesisatıda ca- Çlinkü: Evveli 0 zamanlar deıi ve biç bir maddei iptidai· 

kend•sine az çok gilvenilebilen d midir. aiyesi olmayan, ııe maddeleri 
bir Cemiyeti Akvam sulh mi1-

Bundan d&rt yıl evvel, Halk b k ve ne de zengin toprakları bu· esse~esi ütün kuvvetiyle aya • 
evi tarahndan tertip olunan bir ta bulunuyordu. lunmıyan Arnavutluğun işgali, 
ıezide Dalyan sahibi Bay Hü- Saniyen, her devlf't kendi bitaraflık politikamızı terkede · 
aeyin ~zbaı bize şu dikkate derdiyle ve müşkilitiyle meşgul rek, sulh cephesi tarafını tak-
fıyan tafsilatı vermiıti. oluyor ve münakaşalar daha viye etmek kararını verdi. 

Cezair ıabillerinden kalkan ziyade ideolojik sahalarda ka- (Alkışlar). O zaman İoğilizlerle 
kefal sürüleri ~ğe denizine ge- lem sahipleri arasında kalacak maJüm beyannameyi ilan et~ik. 
lir • Burada yumurtalarını bıra- gibi görDnüyordu. Ve nihayet Sulh politikamız değişme-
kırlar, çıkan yavrular mendrese dilnyanın her hangi bir yerinde miştir: 
dalarak busuıi kanaldan Safa şayet bir harp çıkacak olur11, Bundan ıonra dahi, yurdda ıulb 
gölüne geçerler ve burada bu harbin mevzii bir halde ka- cihanda sulh politikamız de-
büyüyilp yetiıtikten sonra tek- lacağına inanıhyordu. ğ' şrnemiştir. Sulh cephesine de, 

sulhu takviye etmek için iltihak 
rar denize çıkmak üzere kanala Cemiyeti akvama yavaş yavat ettık. 

girince dalyanın ağlarına takı- eski nüfuzu kaybettirilmeğe Bizim bu cepheye girişimir:, 
lır kalırlarmıt • başladı. kartı gazeteler tarafından çok 

Yılan balıklau ise ta Macel· Tahdidi teslibat teıebbüleri tenkid · edildi. Bu 2azeteler ken-
lan boğazından Akdenize gelir, iflas etti. di rejimlerinin en esaslı kitap· 
burada yumurtlar.. Ve yavrula· Yer yer mibra \dar ve mihver- larında Alman milletine ta VIİye 
rı da kefal yavrulan gibi yeti- ler doğdu. ' olunan İngiliz ittifakını, bilmi· 
~p ağa bkılmak üzen Bda · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
gölüne hilcum ederlermiş . yıl tekemmül ettirilmekte ve mıyarak deve yaptıkları da va-

Balıkçılık da tabii toprak istibsalat artırılmaktadır. kimit. Bu sebeplede balak alıı 
mahsulleri gibidir. Müsait ha· Buna mukabil devlet dalyan- verişinin eski ıekle ircaı, hem 
valarda istihsal çoğalır. fırtınalı larının her yıl bir gerileme sez- istihsal ve hem de deniz mab-
bavalarda bozulur •. Normal yıl· memt k D.lümkün olmuyor. Se ıulü ticaretimizin inkişafını te-
larda devlet dalyanlarının yıl· bebi ise muayyen ve kısa müd- min edectği bütün balıkçıları 
lak istihsali 100 • 125 sakıı detlerle icar olunan devlet dal mızın kanaatlarıdır. 
burnu dalyanının iıe 125 • 150 yanlarında miiltezimler tesisat Sökenin müteşebbis bahkçı-
bin kilodur. yapamıyorlar. Gerek iıtihsalA- ları senelerdir üzerinde durduk-

lstibsalin çoğu Yunanistana tının daha bol çeşitli olması ve )arı _ mühim bir mevzuu da bu 
ihraç mühim bir kısmı da gerekse daha kıymetli 'balıklar yıl hal etmit lbulunuyorlar, diri 
Aydın, lzmir ve lstanbul pa- avlanması bakımile bu dalyan· yılan balıgı i~rscı •. Bu yıl hu-
zar lannda istihlak olunur. ların uzun müddetlerle ve iıtib- ıusi kaplarla Almanya ya kilosu 

Söke dalyanlarının en mühim salatı artıracak tesisat yaptır- 30 kuruıtan 30,000 kilo canlı 
istibsalatı balık yumurtaııdar. mak şartile sat ılması çok faideli yılan balığı ihraç olunmuş. İlk 
fç pazarlarda ve merllklıları olacağı kanaatı umumidir. ve tecriibe senesinde elde edi-
araıında ş6bret kazanan Söke Söke balıkçılarının en mfihim len bu parlak netice gelecek 
balık yumurtalannın yılhk ist h- derdi ihracat kayıtlarıdır. Nıba- seneler için bilyük Omit veriyor. 
ıalatı 400 - 500 kilodur. yet akar ve kokardan ibaret En kuvvetli balık müıterimiz 

Sakız burnu dalyanında ge· olan balık ticaretinin klearing dostlarımız ve komıumuz Yuna• 
çen ıene yapılan f~nni ve hu· ve dığer takyidata tabi olması nistan olduğuna göre devletin 
ıusl teıisatla bu sene 1000 ki· mühim mahzurl .r tevlit ediyor• ihraç zorluk ve güçlüklerini kal-
loya kadar yükseleceği tahmin muş. dıracak tedbirler alacağına ve 
olunuyor. Hariçten· gelen motör ve yel- balıkçılığımızın "eski inkiıafına 

S6ke de ıahıa ait dalyan kenlilerin aldıkları bahk para· tekrar kavuıacağına fllphemiz 
tesiı ve teçhiz bakımından her larını klearing hesabına yatır- · yoktur. · 

yorum, unutmuşlar mı ? 
Alman milletine tavıiye edi· 

len İngiliz dostluğunu türk mil· 
leti için fena tellkki etmek, fe· 
na göstermek, doğru bir muba· 
keme olacağından 'ıüpbe edile
bilir. ( Bravo sesleri ). 

lngiJizlerle başlayan temas ve 
müzakerelerimize müvazi olarak, 
Fransızlarla da müzakere ve te• 
masa girişmit idik. 

Hatay meselesinin hallinden 
ıonra, Fransa ile 'Türkiye ara
sında, muallak hiçbir mesele kal· 
madığı için, lngilizlerle yapmış 
olduğumuz beyanname aynen 
Fransızlarla da [imza ve teati 
edilerek, f ogiliz1erle kati asis
tanı mukavelesi için yapılmakta 
olan müzakereler ayni hizaya 
getirilmi~ oldu. 

Arnavutluğun işgali, bitaraf
lıktan ayrıhp sulh cepheıine il· 
tibakımıza, bir b1ıkıma göre, en 
bilyllk imil olmakla beraber, 
diğer bir bakıma g&re de, bu 
iltihakı ıon senelerin siyasi bl
diselerinin tabii bir neticesi ad
detmek lazımdmr. 

Çanakkalede Suriyede ve Irak
ta karşı kar,ıya harp eden Tilrk, 
lngiliz ve Fransız milletleri y~~
diğerini takdir ettiler. Bu tak
dir tarihi dostluklarl!'I birletince, 
yeni bir incizapla ıevitru,ğe 

batladılar. 

Habeı harbi esnasında, ıanc
tionların tatbikinden doğıtcak 
tehlikelere kartı, Türk ve lngi 
liz milleti mütekabil taahhütler 
ile yekdiğerin~ bağlandı. 

Mootreufde, ingiliz ve franıız 
murahhasları, boğazlari yeniden 
türk hakimiyetioe iade eden mu~ 
kaveleyi yaparken tilrk milleti
ne karşı hakiki bir yakınlık 
gösterdiler. ( Alkışlar ). 

Türk - /ngiliz yardımlaşma 
muahedesi üzerinde çalışıgo· 
ruz. 

Akd~nizin bozulan asayııını 
iade için Nyonda toplanan mu
rahhaslarımız, ayni kararın al
tına imzalarını koydular. Ve ni· 
bayet Çekoslovakya hadisesi ve 
onu takip eden hadiseler ile 
Arnavutluğun işgali karşısında 
ayni hisleri duydular. 

lştf', bu siyasi bidi§elerio tev
lid ettiği görüş birl ıği, bu llç 
devleti sulh cephesinde daha 
ııkı bağlar ile birleştirdi. ( Al
kışlar ). 

Bugün, bu üç devleti birleıti
recek olan uzun vadeli, kati 
anlaşmanın teff!rrüatını tesbit 
ile meşgulüz. Şimdiden aize 
söyliyebilirim ki: 

Türk - İngiliz yardımlaşma 
muahedesi nzerinde çalııılmak
tadır. 

Bu muahede her iki devlet 
arasında muhtelif sahalarda iş- 1 

birliğini tanzim eden bilkllmleri 
ihtiva eden edecektir. 

Hiç bir mediniyet harbin ço· 
cuğu değildir. 

Arkada tlar, 
Hiçbir medeniyet harbin ço

cuğu değildir. Bilik is her me· 1 

deniyet uzun ıüren bir sulhun 
mahsulüdür. Harp esar~t tevlit 
eder. Sulh hürriyet yaratır. 

·Medeniyet de btlr milJetlerin ı 

Danzig Çıbanı 
----t-

Danzig; koca kürenin apan· 
diıi gibi bir şey oldu. Ha pat• 
ladı, ha patlıyacak. Ha deşildi, 
ha deıilecek. Diye herkesin yD· 
reği ağzında. 

iogiltere, Fransa, Polonya, 
bir taraftan Danzig' kartı ya• 
pılacak en küçük bir taarruz 
hareketi umumi sulhu buzacak· 
tır. Diye bağırıyorlar. 
Bakılınca bu hu'lusta verilen 

kararlar gayet ciddi. ve söyle· 
nen aözler kati bir ifadeye 
malik. 

Lakin bu yazıları okuduğu· 
muz gazetelerin siltünlarında 
" Danzige çıkarılan mühimmat,, 
" Almanya Danzig' e mllhim 
miktaıda silih ve tayyare gön
derdi ,, , " Danzig'te fılin filiio 
yerlere ağır makineli tüfenkler 
tabiye edildi " , " Şu kadar 
Alman askeri ve zabiti Danzige 
gidiyor ., bathkluını taşıyan 

bir çok havadisler de bulunuyor• 
Gazete de danzig, evde dın

zig, kahvede danzig, matbaada 
danzig. 

Bu kelime o kadar israf edil· 
di; o kadar çok s&ylendıki, ar
tık bunun da heyecanı yavaf 
yavaş azalmağa başladı. Harcı 
alem oldu sanki. 

Ninelerimizin söylediği ma· 
salların içinde bir de " geleyiaı 
mi ,, masalı vardır. 

Bu Danzhı'te artık bunun gibi 
sinirleri gıcıklıvan değil de acı· 
tan bir çıban haline geldi. 
Bari deşilse de biz de kurtul· 
sak o da. 

Sagsağan 

eseridir. 
Bugünkü Avrupa medeniye· 

tinde, llakal büyük devletler 
kadar, küçük ve müstakil dev
letlerin de hissesi vardır. 

Bunları bertaraf etmek, me" 
deniyet ve terakki11in seyrioi 
kırmak demektir. Bu mümküo 
değildir. Mümkün sananlar acı 
akibetler ile ergeç karşı kar" 
şıya kalacaklardır. 

Bügün diioya politikasınıd 
gündelik seyrine bakılarsa ,a .. 
rülüyor ki ıilah ve cephane fab" 
rikaları tam bir harp faali"' 
yeti içindedir. Diplgmasi gö
rüşmeler bir harp havası için· 
de devam ediyor. Gazeteler, 
radyolar, Ajanslar beıeriyet~ 
aylardanberi bir harp günlerı 
yaıatmaktadır. Denilebilir ki bu 
sulh içinde yaııyan tek kuvvet 
bizzat harbi yapacak olan ot" 
dulardır. Temenni ederim ki bU 
bulanık hava içinde sulhu kur 
tarmak gayri mümkün olmıya• 
cakhr. (Alkıılar). 

Sovyetlerle dostluğumuz 
Sovyetlerle dostluğumuz, ilk 

dostluk günlerinin büUn hara" 
retini tamamiyle muhafaza el"' 
mektedir. Beynelmilel her ıne"' 
sele, iki devleti yan yana ve 
daima ayni safta bulmuştur· 
(Alkışlar) •• 

Potemkinin Ankara ziyere: 
ti, dostluğumuzun bu hararetiol 
tebarüz ettirmeğe bir kere da"' 
ha vesile teıkil etmiıtir. 

Böylece bir kere daha aul•• 
ıılmııtır ki, konuımadan, garot: 
medeo, her iki memleket diğeri 
için aynı ıeyleri düşünmekte ve 
yapmaktadır. ( Bravo sesleri )· 

iki muhtelif inkılibın ço1' 
enu J GncU aayfad• 
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l!ylüllhı on dördünde Tuluza 
"•ııl oldu. Deniz banyosu, dai 
bıvaıı, it ve heyecıından uzak
ta bulunmak ve hararet sıbba· 
tını tamamen iade etmiıti. 

Sen Petersburga gittiği gün· 
dea beri ilk defa olarak eski 
Zelcı, sebat ve iktidarını elde 
~hnişti. Nihayet kati bir karar 
••tediğimi yazdı, aksi takdirde 
lıtifa edecekti: .. Mobilyem Pe· 
terıburgta, nere de ise donacak, 
•rabalarım Stettio•de, atlarım 
Berlinde, ailem Pomeranyada, 
beıı ise yollardayım,,. Pariste 
lbıjostenin murabbası olarak 
bulunuyordu fakat ayni zaman 
da kabineye srirmeğe de hazır• 
dı. Roon'a " bana, fU veya bu 
Yolda bir istikrar veriniz. Bu 
olQrıa, fotoğrafına melek ka· 
llıtları tersim edeceğim " diye 
Yıııyordu. 

Bir sene evet olduğu iki gün 
lo11ra Roon den derhal gelmesi 
i~;ll bir telgraf aldı. Ayın on 
Ytdi•inde Pariste bulunuyordu. 
Yir11ıisinde Berline muvasalat 
etti. 

Uzun zamandır geciken buh
rı11 nibavet gelip çatmıştı. Büt
ce ınOzakereleriyle ordu ıslaha· 
bıı11ı reye vaz'ı eylllliln 11 inde 
b••lamıttı. Meclis ekseriyetle, 
273 reye karşı 26 reyle ilive 
te,~illtı için istenen parayı 
~tddetti. Bu kararın ndicesi ıu 
~~i: Eğer Meclisin arzuları tat-
ılc edildecek olursa, cari sene· 

it' 1,'" •ekiz ayı zarfında yapılan 
&ton masraflar gayri kanuni 

olıcalcta. bundan başka iki se· 
latdenberi teıkil edilıuiı olan 
:'•~lar dağıtılacaktı. Para sar· 
tdılrnit bulunduğu cihetle bu, 
lıtbilcına imkin olmıyan bir ka
~~tdı. Er teıi sabah akdedilen 
dır lcabine içtimaında, hatta bu 
d tfa Roon da dahil olduğu bal· 
be ~lcseriyet bir uzlaşma teteb· 
iisune temayül etti. Yalmz kı

'•l •ebat gösterdi. Bütün na· 
ıtrların fikirlerini öğrendikten 
~ııra ayaga kalktı ve bu tak· 
d~r~e bükümeti idamenin ken
~11 için imkinsız olduğunu 

1• Yledi. Kendisi için ıadace ve-
••bt. davet etmek yolu vardı. 
b 8unu ıöyledikten sonra, bir 
b •berci çağırmak için elini zile 
t •ıtı. Bütlln nazırlar koltukla
i~~dan fırladılar ve kendilerine 
d '111•t edebileceğini, ıonuna ka
ti~~ kendisini himaye edecekle· 
ck temin ettıler. Roon, Bismar· 
Ilı.~ ~•kırdığı zaman vaziyet bu 
•h' ezdeydi. Kraliçe ile veli· 
lditık• teıirleri o kıdar kuvvetli 
'di ı kral mücadeleye devam 
Ilı.il P etrniyeceği hususunda bili 
~ lereddıtti. Bir ıey tlzerinde 
rtı.~•r vermiı bulunuyordu o da: 
ta Cıdeleden vaz gaçerse taht
•o' feragat edecekti. iki gün 
•l~rı Roondan tekrar tavtiyo-
laı •ordu. Cevabı .. Bismarckı 
it 1"

1
elcU tayin ediniz ,, l oldu. 

'• " B' k h, ıımarc burada değ.l, 
Ilı kabul etmez ,, diye itiraz 

etti. Roon " Şu anda Berlinde· 
dir ,, dedi. Kral onun derhal 
Potıdama ıelmesini emretti. 
Biımarck Potıdama vaııl olda
io zaman kralı anilnde imzalı 
feragatnameıi bulunduğa halde 
masaıının baıında otururken 
gCirdO. Kral ona Parlamento 
ekseriydine ve bütçenin ademi 
mevcudiyetine rağmen hnknmeti 
deruhte edip etmiyecejini ıor· 
du. Biımarck kabul edeceğini 
söyledi. Bu son Omit idi. Kral 
feragatoamesini yırttı. iki gfta 
ıonra Bismarck muvakkat bat· 
vekil tayin r olundu, ve teırinl 
evvel iptidaıında da kati olarak 
baıvekil ve hariciye "ekili ta
yin olunduğuna dair emirname· 
yi aldı. 

MÜCADELE 
1862-18631 

Bismarckın bat veklleti kabul 
ederken içinde bulunduğu ıerait 
en kuvvetli bir kimsenin bile 
asabını yoracak vaziyetteydi. 
HükOmeti idare edecek bir kim 
ıe bulunduğu müddetçe kral 
ona milracaat etmemifti. O ~en 
ıon kaynaktı, ve her kuin de· 
ruhte etmekten çekindiği yükll 
Ozerine almııtı. O, biitlin mille
te karıı yapılacak mUcadelede 
kralı miidafaa etmek için ye· 
min etmişti. Ayan mecliıi müs
tesna olmak üzere hiç bir .. ta· 
rafta dost veya müdafileri yok· 
ta. Avrupa efklrı prusyada ol· 
duğu kadar onun aleyhine idi. 
Kendisini iyi bir siyaset ada
mı olarak g6rm0yorlardı. Her 
kes onun bir kaç hafta içinde 
çekileceğine, ve kralın mukabi
linde tahtını koyduğu faydasız 
bir miicadeleden, vazgeçeceğine 
emindi. Biımarckın mevkiinden 
korkusu yoktu. Kendisini kral 
davet etmiıti, Bu itibarla vazi
feıinde tamamen krala gftveni· 
yordu, fakat kral mukavemet 
için cesaret ve irade ıastere · 
cek miydi? 

Tayininden [hemen bir kaç 
gün sonra, bir hafta kalmak ve 
luraliçeye mfiliki olmak üzere 
kıul IBaden • Badene gitmişti. 
Avdetinde tamamen ümitsizliğe 
düımDf bulunuyordu. Kendiıini 

karıılamak Ozere yarı yola ka· 
dar giden Bismarh kUçllk bir 
iıtaıyonda trene bindi. Kıralı 
alelide birinci mevki bir va 
goada ve teslim olmaya lıazır 
bir vaziyette huldu. .. Bunun 
neticeıi ne elacık. Şimdiden 
ıatomun 6o6ade evveli senin 
sona da benim kafamın açurul
dujıı yeri g6rür gibi oluyorum,. 
dedi. Biımark .. benim için mu
lıare be meydanında veya dar 
ağacında vaki olacak bir 6lüm
den daha ıilzel bir öl8m taıa v· 
vur edemiyorum. Ben Lord St· 
rafferd ıibi 6lectğim, ve 
majesteleri de oa altıncı ıibi 
değil, birinci Şarl gibi olmalı• 
dırlar.,, 

- Sou ""' -

Dış Bakanımızın 
beyanatı 

Hariciye vekilimi- ı R A D y O ı 
zin mühim beyanatı ... _____ .._.._ 

Baıtarafı 1 lcl aayfada 

beyanatın yeni suln cephesinin 
teessüıOne ait fıkraları iizerin· 
de bilhasıa durulacaktır: "Ar-
navutluğun işıali, bitaraflıktan 
aynhp ıulh cephesine iltihakı-

mız için, bir bakıma g6re, en 
bOyiik amil olmakla beraber 
diler bir bakıma göre de, bu 
iltihakı ıon ıenelerin siyasi ha· 
diselerinin tabii bir neticesi ad· 
detmek lazımdır.,, 

Habe,iıtan, ankıiyoolar, Mon 
treux, Niyon, türk politikasıoı, 

tabii bir seyir ile bu gilnkü 
neticeye doğru g~tireo merba • 
leler değil midir? Milli ve bey
nelmilel ıulb ve emniyet vazi· 
felerimizin hangisinde lereddlU 
g6ıterdik ki, bu vazifelerin en 
atırı olduiu kadar en mliessiri 
ol-a ıon cephe teşekkülünde 

menfaat ve prensiplerimizin 
icaplarını yerine ıetirmiyecektik 

· Son hadiselerden sonra bitaraf 
lığın hiç bir maniıı kalmamıı· 
ta: bitaraflık, tecavüz plinları· 

nın inkiıafına yardım etmekten 
yeni ıulb dtlımanlığı cephesine 
iltihak etmekten gayri bir neti· 
ce vermezdi. 

Hariciye vekilimiz, cevabının 

sonlarında, dıı münasebetleri· 
mizin bu gBnkü halini tahlil 
ederken, almanya ve italya ile 
TOrkiye arasındaki vaziyete de 
temaı etmiş, ve Türkiyenin 

aulh gayeleri hakkında hiç hir 
kimseye ıüpbe ve tereddüt 
hakkı b1rakmıyan izahlarda bu· 
lu1tmaştur. 

Her hangi bir ibtinıde kartı 
haztr bulunmakta, fakat in-ıani· 
yetin bayrı için, . nikbinliğ: mizi 
muhafaza etmekte devam ede-
ceğiz. Kaıı1utay yeni toplanbst 
na baıladıiı zaman beynelmilel 
vaziyet bir hayli vuzublanmış 

olacaktır: bu vuzuhun, aydınlı· 

ğa uzlaıma ve anlatmaya, sul
ha ve dostluğa doğru olmasını 
temenni edelim. 

F. R. ATAY 

- +--
Baıtarafı 2 lnct aayfada 

mDtkOI şartları arasında ve ay
nı zamanda doğan Türkiye ve 
Sovyet Cümburiyetleri, yekdi· 
terini inkılip ruhunun ateşi ile 
•ev mel< tedirler. 

Balkan paktı 
Balkanlıları, yekdiğerine bağ· 

lıyan Balkan paktı, ş:mdiye lca· 
dar Balkan sulbuna yapmı' ol· 
duğu hizmetleri, bundan sonra 
da, avni kuvvet ve kudretle 
yapmakta devam edecektir. Son 
zamanlarda yaphğımıı temastar 
ve muhavereler bunu vazıhan 
göst,.rmiştir. 

Almanya ve ltalya ile mü
nasebPtlerimiz 

Arkadatlar, 
Sulh cephe~ine iltihak eder

ken, sulhu takviyeden başka bir 
emelim;z o1madığı için, Alm_an
ya ve ltalya dahil, bütün dev• 
letler ile normal müna4'ebatımızı 
devam ettirmek kararındayız. 

l.tiyoruz ki, her çeşit alış ve• 
riş ve kültür münas,.bet1eri ve 
um•ıml olarak do9tluk münase
betleri eskisi gibi devam ehin. 

Yalnız şuras' da muhakkaktır 
ki normal ve dost münasebatın 
eskisi gibi devamı için, arzu 
ve kararı" iki taraflı olması 
şarthr. Ru noktayı ha11asiyetle 
takip edivoruz. 

ltalva ile alıs veriş mllnue
betluimi.,, eskisi gibi devam 
etmektedi,.. 

Al"'"nyad11 ilk gUnl .. rde bir 
tf!red~ıu v-e bir k11rarsızhk be· 
lirdi. FR'4-at Y"vıtş yavı.' bu 
t@'r.-dl'fı;t z11il oltfu, ve isler nor 
mal yola sri,.meye b11ştadı. 

Bu gihı bir tek i• mü~teıtna, 
ilci tarıtfın birbirinden bir şikA
yeti yoktur. 

Bu tıok j,;n de v•kı" bir iti· 
de mllıtbet olarak bal!edileceği
ni Omit edivonız. 

Bir "ralık alm"nyanın tilrk 
talebe~ine f~ns muamele ettiği 
havaditti veril misti. Bu l,avadi · 
ıin doğru olmadığı anlaşılmıt· 
tır. 

Y;rdda sullı, cihanda sulh! 
·Arkadaşlar, 
Tekrar ediyorum: Politikamız 

yurdda sulh, cihanda sulhtur. 
Gene tekrar ediyorum: Biz 

ıulba, fakat emniyet v~ şerefi
mizi ve bunlara bağlanmtt olan 
taahhütlerimizi koruyan bir ıul 
ha aşıkız. (SOrekli ve ıiddetli 
alkışlar) 

·çocuk. Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar 
Çocuk Esirgtme Kurumunun .ı\nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren ta'ebe kaydına baılan
mııtar. Kayıt muamelesi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatılı ve meccanid·r. Dersler nazari ve ameli olarak 
iki ıene sürer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler· 
de maaıla iki aene çahımaiı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yatından aıağı olmamak, 
2 - ilk mektepten dıploma almıı olmak, orta okul ve 

liıe talebeıi tercih edilirler. 
3 - Sıhhati yerinde, ah ikı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak iıteyenler, Ankarada Çucuk Esir

geme kurumu umumi merkezi reiıliğine, bir istida ile müra· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak ıurıll\rdır : 
Nüfus bllviyet cOzdanı, mektep diploması, sıbhet ve aıı 

raporu, iyi bal kiğıdı, llç fotoğraf. 

ÇARŞAMBA 12/7/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

J 648 m. 182 Kcı. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 

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

12.30 Program. 
12.35 Törk müziği - . Pi. 
13.00 Memleket :saat ayan, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( Riyaseti 

Cumhur Bando9u • Şef : lbıan 
Künçer ) 

1 - Meyerbeer - Le prophe· 
te operasının mart•· 

2 - Lincke • Mehtap (( valı) 
3 - Saint - Saens • Kahra

manlar marşı. 
4 - Puccini - Madame B\Jt• 

tcrfly operasından fantezi. 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Mozarhn iki 

uvertürü - Pi. ) 
19.15 Türk müziği ( İnce ıaz 

faslı ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve mct~ oroloji haberleri. 
20.15 Konuıma. 
20.30 Türk mDziği 
1 - Selahattin Pınar - Hüz· 

zam şarkı - Aşkınla sürilnaem. 
2 - Selibattin Pınar • Hüz

zam tarkı - Seviyordum oau. 
3 - Faiz Kapancı • Hüzzam 

ıarkı - Büklilm btiklüm ıarma 
aaçm. 

4 - Halk türküıtl ·Karanfil 
oylum oylum.\ 

S - Keman taksimi. 
6 - Cemil bey - Muhayyer 

ptşrevi. 

7 - Taobur\ 'Ali ef. - Mu
hayyer ıarkı • Feryada ne ha· 
cet. 

8 - Arif bey - Mııbayyer 
ıarkı • İltimas etmeye yare. 

9 - Şevki bey - Mııbayyer 
şarkı • Hicran oku sinem deler. 

10 - Muhayyer saz semai"i. 
21.10 Haftalık posta kutusu. 
21.25 Neıeli plaklar • R. 
21.30 Müzik ( Sakspfon solo-

ları - Nihad Esengin ) 
22.00 Müzik ( Küçük orkes

tra • Şef : Necip Atkın ). 
1 - Walther Schrader ·Ak

ıam üzeri ( hazin parca ) 
2 - Ganglberger - Küçtlk 

flüt için konser parçası. 
3 - Ganglberger - Benim 

kllçük teddi ayım ( saksofon 
parçası ). 

4 - Fritz Recktenwald- Gri· 
zi11gde potpuri. 

5 - Gerhard Winkler - Don
na tikita • lıpanyol llvertilril. 

6 - Rich. Heuberger • Şark
da sftitindsn · Rakıeden kızlar. 

7 - Adolf Gruoow · Berlin 
Viyana val11. 

23.00 Son ajanı haberleri, 
ziraat, esham, tahvillt, kambi· 
yo - nukut bonuı ( fiyat ) 

23 20 Muzik ( Cazband • Pi. ) 
23.SS 24 Yarınki program. 

ı-··- Abone ıeraiti _ ..... 1 1 Yıllığı her yer lçla 6 Ura. 1 
1 Alb arhtı 3 liradu. ı 
1 idare yeri: Ayd,ada C. H. 1 
l P. Buımni. j 
1 ıraıeteye ait yaıdar içia ~ 
i yazı lılerl müdiirUltüae, il6n· t 
i lar için idare m6dGrHiJ6ae ~ 

• ı 'DÜracaa.t edilmeltdlr. ! 
ı ............................................. , •.•. 
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Amerika ayan 
meclisi 
Bitaraflık kanununu 

tetkik edecek 
Vaıington 11 - Ayan mec

lisinin hariciye encümeni bu 
gün toplanarak bitarafhk ka· 
nununun tadil edilecek kısmını 
tetkik edeceHir. a a 

Aydın tapu sicil 
muhafızlığından 

Neşetiye klSyünün ıülüklll 
mevkiinde ıarkan dede Mehmet 
oğlu Halil garben kay merası 
timalen devlet demiryolu cenu
ben bacı Eyüp vereseleri ile 
16 dönüm dönüm tarla mezkur 
liöyden dede Ali oğlu Mehmet 
Alinin iken 333 senesinde vefa
tile veraseti kan111 Elif ve oğlu 
Halil ve Mebmede kaldığı Eli
f ınde 339 da vefa tiyle oğlu 
Mehmet ve Halile kalıp bundan 
ba,ka veresesi bulunmadı~ını 
ve bu vereaeler namlarına mez• 
kür tarlanın tescili için k&y 
kurulundan tasdikli ilmühaber 
getirmielerdir. Bu yere ait itiraz 
sahipleri var ise köyde gazete 
ile 11 gOn sonra ilin bitiminde 
mahalline glSnderilecek memura 
veyahut idaremize 1250 fit nu· 
maraıiyle milracaatları ilin o· 
lunur. 93 

imtiyaz Hhlbl ve Umumi Ne9rly•t 

MOdOrD ı Etem llendreı 

1Jaaaldıit yer 
C ff P Buım•YI 

lıan 
Aydın askeri satın alma 
komisyonundan: 

1 - Aydın birliğinin ihtiyacı 
olan (1\6,000) kilo kuru ota ta· 
lip çıkm•dığından ekıiltmesi 
21 temmuz 939 cuma gOnU 1&at 
15 de Aydın askeri satın alma 
komisyonunda ygpılacaktır: 

2 - Tahmin bedeli 2310 li
radır. lık teminatı 173 lira 25 
kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her giln ko· 
misyonda g6rülebilir. 

4 - isteklilerin kanuni ve· 
ıaikleriyle birlikte belli ıaatte 
kombyona gelmeleri illn olunur. 

94 

ilin 
Aydın icra 
memurluğundan 

939/683 
Aydın bazinei maliyesine 

borçlu Aydında Giritli aabuncu 
oğlu lhrahimin sabta çıkarılan 
iki kıta babçeıinin ıabıı 9 tem· 
muz 939 tarih ve 576 .. yılı 
Aydın gazetesinde 15/8/939 
ve 30/8/939 olarak glSsterilmif 
iıe de arttırma günlerinin 22/8/ 
939 tarihinde ıelı gGnO ıs ve 
temdit arttırmasının 6/9/939 
tarihinde çarşanba gUaO aynı 
saatfe olduğu taıhihen illa o· 
lunur. 96 
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1 HALKEVI I 
1 Bakım Evi Muayene Saatlan ı 
l!I Mwayeno ırflni Saat Dokto• arkad•tım•11• o4ı ~ 

1 Pazartui S - 4 Operat6r Medeni BaJ• ~ 

1 Salı 4 - S Doktor Fuat Bayraktar • ı· 

1 

(Cilt ba1talıkları mutahau111) J. 

Çartamba 2 - S Operat&r Nuri Erkan 

• 

• S - 4 Doktor Şevket G6zaçan 

4 - s 

S-6 

(Gaz hutahkları mutabaua11) 

Doktor Mulııin 
(iç butabldan matah ..... ) 

Doktor ŞeTket Kırbat 
(intani baatahldar matahaMl11) 

1 Cama 4 - S Doktor Mlinif Erman 
(Kadın haatahklan matahaaıım) 

~ Camarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Y azgaa • ı 
llJ • 3 - 4 Doktor Halil G6ıayclın (G 

m.s2assz+:222:r&:e~2B12se-~211.t 

auaaawAA 6 . daAıMAAAA••••ıa 

j 6 Ay · 1 
1 Vade ile elbise ! 
SY aptırmak istrseniz kadın ve erkekt 
! terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz: 
ı Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- • 
• ıalsiı kumaılariyle ve 6 ay Yade. ile biliimum memurları- : 
4' mıza elbiıe yapılmaktadır. 
• En mutena biçki dikiıle ve en özenişli provalarla milı- 1 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 

1 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklannı • 

umenm. .. 
K tdın ve eı1lek terzibaneıi .. e Muzaffer Erayc:lın .. 

41 Demiryolu caddesi: Aydın • ............................. . 

• • • 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy def ter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tantsi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

1 
Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt.. I 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba-

amıza baş vurmalıdır/ar.. 1 
C. H. P. Basımevi 

~ ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nazilli beled · ysinden 

3117/939 Pazartesi gOnll ıaat 
16 da Naziili belediye ihale en-

Sağlık Yurdu açıldı 
cilmeninde ekıiltme komisyon 
odaıında 42318 lira 84 kuruı 
bedeli ketifli nafıa vekaletince 
muaadd.ık Nazilli kaıabaıı elek· 
tirik ıebeke ve traaıfarmat6r 
ve tesisata 2490 sayılı kanun 
hOkOmleriae g6re kapalı zarf 
usulil ile ekıiltmeye konmuftur. 

MuYakkat teminat miktan 
3173 lira 91 kuruıtur. 

Fenni ıartoameıi, proje, ke
ıif hulasaıı ile buna müteferri 
diğer evrak altı lira mukabilln 
de Nazilli belediyesinden alına
bilir. 

isteklilerin teklif mektupları 
ve en ez 30 bin lıralık bu ite 
benzer iı yaptığına dair nafıa 
idarelerinden almıı olduğu ve-
aikalara iatiaaden ihale tarihin
den 8 giln evvel alınmıt ehli· 
yet ve 939 yılına ait ticaret 
odaıı vesikalarını havi zarfları· 
Dl 3117 /939 pazarteai rDnU ıaat 
15 fe kadar Nazilli belediye 
encJmenine relmeleri lizımdsr. 

12 19 25 (95) 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın baıtahklan ve foatken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabuUlne baılamıtbr. 

Yurtda birinci aınıf mütabassıs doktorluımız tarafından bel 
tftrlü erkek k"dın ameliyatları ve rontkeo muayeneleri yapılmakl' 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiii tıbbi esaslar ve elerkaid 
daireıiıade takip edilmek tetir. 


