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A. Ş. ESMER 

b 86y&k harbin lmillerini arar 
f '~ tarihçiler, bu harbin ari
eınade lnıiliz harici politikaaı
:- vuzuhsuz olmasını da ıepep 
~ •raıında saymaktadırlar. 

•rbi doğuran kriz çıkar çık~ 
:-ı, yani Avusturya ile Sırbiı
L ~ • araıındaki ihtilif belirir 
Qtlirıneı, Almanyanın 1908 Boı 
;• • Hersek meselesinde yap-
•iı ribi, Avuıturyaya yardım 

•deceti anlatılmıştır. 
~lif bir harbe müncer ol
l takdirde Fransanında 

1
8'o ittifakı icabı. Ruayaya 

it lrdaın edeceği maldmdar. Fa· 
ı •t bu kuvetler muvazenesinde 
~filternin vaziyeti ne idi ? Fil
d lcilca lngiltere 1904 aeneıin· 
~ F ranıa ile 1907 ıeneıinde 
._ Ruıya ile iki itillf imzala· 

lftı. 

)l Fakat bu itilAflar lngiltere· 
taabb&de bailamıyordu. Fran 

: ile imzalanan 1904 anlaıma
• Jle ilci devlet timali Afrikayı "!'i:., auntakalanaa aJlrmıılar 
1.ı • alar da yerleımek için 
~birine ılyaıt yardım vldet
f:i'lerdi. 1907 lngiliz - Ruı an· 
..:111•11 da Aıya kıtaıını niif uz 
-ı "lalca11na ayarm1fb. Binaen
~Jb 1914 yazında dünyayı fe
iı ete ıilrOkliyen buhran çıktı-
' laınan lngiltere ııtediji gibi 
\t~•tette ıerbeıtti. Avusturya 
dt. • h 28 haziranda katledil-

dt ICrıı b&tlln temmuz ayı için· 
) devam etti. Fransa ve Ruı-
htt l111iltereden kendilerile bir
~ oldutuna dair vait almak 
"- iler. lnai)tere reddetti. Al
!la. •ya lngiltereain bitaraf kal· 
~ •ı1a1 temine çalııtı. lnl'ilizler 
ı., bta da videtmekten kaçındı-
i-.~t lngiliz dıı politikaıı 3 A
'•ld 0•a kadar bayle mllphcm 
~eıı 'i. Ve Avrupa kıtaıında as
ttd •rekit baıladıktan t0n· 
~ .. ır iri lngiltere, Franıa •e 
1.Qdr,•. ile beraber ytlrByeceğini 
1-td dı. Almanlar iddia etmiı· 
~d if ki, İngiliz diplomaıiıinin 
~Y=lcleri daha vazıh olsaydı, 

8 harp çıkmazdı. 
1, . •YGk harbin arifesinde 
ict!'ltere'nin mukadderahn1 
'''re eden devlet adam· 
~ .. 1

1 
hakkında söylenen 

1Qtll~ıler, h.;r halde bugllnlc6 
'iyi 11 devlet adamları hakkında 
dt,. t1aeıne~. Belki de vaziyetten 
litilc •la11 bu günkü İngiliz po · 
~. b~ıları, lorilterenia mnstak 
~., ır harpte takip edeceği 
~.~et batta hakkında en afak 
ltc1ı Pheye mahal bırakmamak· 
l'ltı,"•r · Belki de bu hareketle· 
'dtt t~lbun devamına yardım 

A.ı' erine Jkanidirler. 
dtltı llaaıaya ile Polonya arasın
tlliı Danıir ibtillfı çıkalı, in· 
tıta- ~ dewlet adamları, lnıiltere• 

q laoktada girittiti taah· 
Soeu 3 UacıB ıajfadı 

Ve lngiliz milletine bir lngiliz 
gazetesi vasıtasiyle mesaji 

• 
Milli Şefimiz lngiliz milletine diyor ki: 

""'- -

ı"Türk Milletinde İngiliz milleti 
1 

:Sadık birmüttefik bulacaktır,, 
Milll Şefimiz ln6nlln6n 

Deyli Telgraf gazetesi maha
biriae vudikleri mlllkab a· 
tatıYe koyuyoruz. Bu ml
llkat dlln Londrada çıkmıf 
ve muhabir tarafından bize 
de aynı zamanda verilmlftlr. 
Milllrat tadar: 

.. Taammllleri hillfına olarak 
ba mlllkah verdiklerinde11 do
layı Eksellnılarına derin te,ek
k&rlerimi arzettikten ıonra ken• 
clilerinden, •Atattlrlr rejiminin 
aynen demokratik bir iıtilra· 
mette inkiıaf etmekte oldatunu 
ı6ylemenln dotru olup olmadı· 
tını aordum. Blaa ıa eevabı 
'ferd•ler: 

Rejim 6111langıcından6eri 
demolcratilclir 

" - Rejimin, kalkın nefine 
ve halk tarafından m&rakabe 
edilmiye matuf bulanmak itiba· 
riyle bidayettenberi demokratik 
bir eıuı balı olduğu 1Upheıiz· 
dir. G~iften tam bir aynlıı 
teıkil etmesi 't'e bunan milletin 
ltiıi için hayati ehemmiyeti ha· 

Milli Şefin 
- - -

Doğduğu ev tamir 
edililiyor _ ... _ 

İzmir 14 - Milli Şef lımet 
lnönOnUn doidaldara evin milze 
haline getirilmeai için tamiratı
na deYam edilmektedir. Evin 
aıh buzulmama11 için bina ••· 
kıya ahnmııtır. 

Tamirat bitince mftıenin b ı· 
zırlanmaaına baılanacaktır. 

~· 

iktisat vekili 
Zonguldakta 

Zonkuldak 14 - lktiıat veki 
li Hüsnü Çakır buraya gelmit 
ve merasimre karıılanmııbr. 

Vekil, valiyi, partiyi ye bele· 
diyeyi ziyaret etmittir. Ötle 
&zeri ferefine parkta bir zi1afet 
verilmif tir. 

Bllmtl Çakır pazar gllnl Ka· 
rabökc kiderek yapılmakta 
olan fabrikayı tetkik ettikten 
sonra Ankaraya ,tdecekti. a.a. 

iz bulunma11 dalay11iyle rejimin \ k . litı eıaıiye kaıeıini vermit 
tatbikabnda baflanrrçtaa itiba- olan Bily&k Millet Meclisi yoliy· 

••••• 
Milll Şefimiz, Deyli Telgraf gazeteıioin hususi muhabirine 

bir millkat Ye bu müllkatın sonunda gene ayni gazete ma
habiriae lngiliz milletine hitaben bir meıaj vermiılerdir. 
Meuj aynen ıudur: 

Cilmhurrelslmlzln/nglllz milletine mesajları 
" lngiliz milletine Türle milletinin mıılaabbetli seltlmlarını 

bildirmenizi rica ederim. Türkiye Cümlıurigetile ittifakı ln
ıiliz milletinin samimiyetle lcarşıladılını ıörmelc bizi çok se
vindirmiıtlr. Ba ittifakı ilham eden siga.-:ete samimt gartlı
mıntlan dolagı bilhassa lnıiliz matbuatına miiteşelclcirim. it
ti/alca lcarıı dagguları samimi old••lrı icatlar da giriştili ta
alalaiitleri gapmak azminde olan Türle milletinde lnıiliz mil
leti sadık bir milttefilc ... brılaealctır. ilci millet arasındaki eski 
tlostlalc milşlciil seneler içinde de Türle milletinin kalbinde 
derin kölelerini mulıaf aza etmiştir. ilci memleket laer salaada
lci menfaatlerini temin nolctasıncla ve cilırın ırıllıunan korun

) masıntla elele gBrli.ge bilmek için o dosf lafıın telcror ilıgasına 
l itimatla /Jalcıgoraz.,, 
~••••••VV9W'W4WC'W'i4WVWvvwv YVVw"v?Jw••••vvvv 

ren az çok ııkı dananma k ic•p 
etmiıti. Llkin lalÇ bir zaman 
cebir ve flddet kall•nılmamıı· 
tar, ve rejim daima her ıeye, tet· 

le tatbik edilmiştir. Vaziyet 
inkitaf ettikçe rejimi yeni hal 
ve ıartlara uydurmak zaruret 
ve imklaı haıd oldu. Ve meıe• 

Ebedi Şefin annelerinin mezan 
bir abide şeklini aldı 

lzmir 14 - AtatBrklln anne· 
ıinin medfan bulunduğu mak• 
berleri gllzel bir abide teklini 
almıthr. 

Kabrin kaidaıine on tonluk 
birgranit yerleftirilmiftir. Bunun 

Dıerine (AtatBrktln anaeıi Z&· 
beyde burada yatıyor ) ibareıi 

yazılacak ve kabrin etrafı rl· 
ıel bir çoc:uk bahçesi haline 
getirilecektir. 

a.a. 

Evlerine su tesisatı yaptırmak 
istiyenlerden belediyenin 

bir ricası 
Şehir içme auvu teaiıatının evlere bağlanması için utın 

alınacak ıu saatleri ve sair malzemenin eksiltmeye konul
ma11 kararlaıtırılmlftar. 

Tesisat, intizamlı ve kolaylıkla yapılabilmesi için müra
caat miktanna gare plAnlara b616nerek bu pllnlar sıra ile 
bitirilecektir. 

Evelce yaptığımız illn üzerine belediyeye muracaat ede
rek isimlerini kaydettirmit olanlarla temuz 939 10nuna ka
dar yeniden yapılacak mllracaatlar birinci p1loa dahil ola
caklar, bu m&ddet geçtikten t0nra mllracaat edecekler 
ikinci pllna kalacaklardır. 

Bunun için, birinci pllna dahil olmak isteyenlerin temuz 
aonana kadar ltelediye fen daireı.ine bat vurmaları rica 
olunur. Belediye reiıi 

Etem Mendres 

il, Riyaseticumhurda vukna ge
ıen degiıiklik mllnaıebetiyle 
yapılan 1erbet intihap ve ıon 
zamanlarda mecliıte bir mllıta• 
kil pruban te,kili hallerinde ol
duiu gibi halk, tedricen idare
de daha vaıi bir iıtirlk hiuui 
kazanmııtlr. Bittin m1lletin hlr
riyetlerin tedricen geniıletilme· 
ılne karıı olan mukabele tarzı, 
beni bu mesaimde teıvik etmif· 
tir. G~rtk halk ve gerek mat• 
buat tenkidin ve mltalea der
meyanının caiz olabileceji hu
dutlar haıusunda ıayanı takdir 
bir kavrayıı gBstermiştir. 

Hatay meselesinin halli 
Kendilerine Hataydan balaıet

tim. Bunun, evelce teıbit edlbne 
milnafi olarak yeni bir mllstem
leke ıiyaaetinin batlangıcı oldu
ğuna dair haa edile11 ve ortaya 
atılan rivayetlere dikkatlerini 
celbettim. Bana Halayın Tilrk 
ıınırları içine avdet etmuini 
mucip olan huıuıi ıebepler ol· 
dutunu ı6ylediler: 

Sonu 3 llncll aayfada 

Bükreş 
Büyük Elçimiz 

.... 
Romen Başvekili tarafın

dan kabul edildi 
Bllkreı 14 - AQadolu ajan

sı haıuıl mababirinden: 
Bikre, BOyOk elçimiz Ham· 

dullah Supbl Tanrıl•er, Ba9ve
kil Kalineıko tarafından kabal 
edilerek uzun müddet g&rlfmBt· 
tllr. a.a. 

·~-

Bir tashih 
Dlilakll nOıhamızda Belediye 

Reiıimiı B. Etem Mendreıia Çay 
yDzll kahYeıinde harici siyaset 
babkında bir konuıma ya ptıtıDı 
yazmııtık'. 

.. Beynelmilel dllnya variye• 
tiae " ait olan bu konufmanıa 
Tilrkiyenia karici ıiyaıetiyle ali· 
kadar olmadığıaı öğre11dik. 

iltibasa mahal kalmamak Bze· 
re 6z0r dileyerek taıbib ederiz. 



T9ıı. 

$elıir içintle robötarj lar : 

Yarınki Aydın 

- 2 -
O. Becerik 

Yarinki Aydın garp istikame · 
tinde orta mektep. ıpor meyda
nı ve ziraat fidanlığına doğru 

geniıliyor • 
Çine şosesi üzerinde ziraat 

nümune fidnnlık bahçesi karşı· 
ıındaki saha Hipodrom, Eski 
forbeı fabrikası yeri stadyom 
oluyor. Şimdiki ıpor alanı ekzer 
ıi sahası olarak kalıyor. Nü
mune fidanlığı da olduğu yerde 
ipka olunuyor. 

gürültülü küçük sanayi şimdi
ki hayvan pazarında Belediye 
hanın bulanduğu yerde, sanayi 
mıntakası do (fabrikalar) forhes 
fabrika11ndan Keçelioğlu mevki
ine kadar olan sabaya alınıyor. 

Umumi garaj için Nazilli ve 
Çavuı kCSprüleri arasında dere
nin ıark kıyıtı ayrılmış sıhhat 
yurdiyle demir yol arasındaki 
boşluk posta ve telgraf binası· 
na hastahanenin gıı rbinde bat 
kenanndaki taba yoksullar yur
duna ve hastahanenin ilerisinde 
hattın cenup kısmı da beledi
ye gaz deposu için ayrılm1, .. 

Cezaevi ve adliye sarayı ka· 
ranhk köprünün şarkında eski 
rum mahallesi yerine kaldırıla
rak timdi yapılmakta olan ha
pishane binaaınm liae yapılma
sı kabul edilmiştir. 

Sanat okulu Kepez mevkiinde 
yapılacak orta mektep olduğu 
yerde kalacak, yeni ilk mekteP'" 
ler cihan oğlu camii yanında, 
orta mektebin garbinde, spor 
sahasının garbi cenubisinde ve 
dOkkln önil mevkiinde ve tim
diki Güzelbisar mektebinin ol
duğe yerde kurulac•k. 

Gelecek Aydında iki ana ve 
iki de münakale yolu olacaktır. 

Ana yollardan birisi şimdiki 
Gazi bulvarı aynen bırakılmış 
hilkümet bulvarı, kozdibi cad
desi. Çine ıosasına kadar ikin
ci anayol olarak kabul edil
miıtir. 

Münakale yollarına gelince 
birisi ıbca başından mezbaha
dan timdiki belediye ta vlasının 
olduğu yere ve ora den da Keçe· 
li oğlu mevkiındeki lcöprüd~n 
geçerek meırutiyet mahallesinin 
miintehasında ana yola birleten 
noktaya kadar çizilmiştir. Di-
ğeri de umumi evlerden baıla
yan Orta mahalle caddesi is · 
taıyon meydanından ve ziraat 
bankası önilndtn cumhuriyet 
mektebinden hastaneye sapa
rak hastanenin şimalinden de-
miryoJuna muvazi olarak birin
ci. ~ünakale yoliyle birleştiril
mııtar. 

Atış poliğonu için Pınarbaşı, 
Meteoloji ist ıyonuna G azi Bol-
variyle münakela yollarının bir· 
leıtiği nokta, bil etrah geniı 
ledilerek ıimdiki yoğurt pazarı. 
ticaret borsasına ıimdiki ticaret 
odHı tabıis edılmittir. 

Mezbaha timdiki mezbahanın 
biraz ıimaline, Tabakhaneler 
mezbaha civarına ve hayvan 
pazarıda umumi evlerle Karaca
ahmet mezarlığı ara1ıodaki boş
luğa yerlettirilmiştir. 

imar planı ıu işleri idareıi 
tesisat için hastanenin garbında 
mllnakale yollarının tarafeynini 
kabul ediyor. 

Ortaokul, Lise, haıtaoe, Yeni 

n 
ltalyan matbuatı Polonyaya 

kartı en gayri dostane hisler 
izhar etmel<te dev m ediyor. 
Bizzat doktor Göbbelsin idaresi 
altında olsaydı bu matbuat nazi 
tezine müzaheret için daha baı
ka türlil konuşarnazdı . Meseli 
Lavoro Fascista - bfttiln faşiıt 
matbuatının hissiyatına terce
man olduğunu tasrih ederek -
çekinmeden " Memel gibi Dan
zingin de Alınan fehri haline 
geleceği şüphesiz dulunduğunu,, 
söylüyor ve hatti badhenjn 
" mihver devletleri karar verir 
vermez ve bu işi bitirecek te· 
şebbüse girişince ,, der hal hu
sule geleceğini ileri sürOyor. Şu 
halde Polonyaya ve bu itibarla 
Avrupa sulhuna doğrudan doğ
ruya indirilecek darbeye iştirak 
etmek niyetindedir. 

Popolo d'İtalya gazetesi daha 
az hararetli değildir ve Polon
yalılann demokrasilerden bekli
yebilecekleri hayali yard!ma 
gülmektedir!... Şu, icabına göre 
bir gün 11 harpcı " ertesi giln 
"otluyan koyunlar ,, diye tavsif 
edilen demokrasiler... Popolo 
d'ltalya diyor ki: " Paris ve 
Londra hükumetleri tehditlerini 
ciddiye almadığımız için müte
be vvirdirler, nnki demokrasile
rin harp edebilecekleı ine her
kesi iknaa muktedirmişler gibi!.. 

Kısacası, f talya, hararetle Po
lonyaoın aleyhinde vaziyet al
makta ve her vasıtaya baş .. u
rarak onıı ürkütmeye çalışmak
tadır ... 

Bu huısusta ltalyaya bir kaç 
sual sormak isterdık. 

1 - Polonya kurulahdanberi 
daima ona karşı sempatik dav
ranmış olan İtalyan dış politi· 
kasının daimi prensibiyle bu ye· 
ni ta vır nasıl telif edilebilir ? 
Danzingin mukadderatı hakkın• 
daki bu merhametsizce büküm 

faşist rejiIDinin otoritelerinden 
biri olan profesör Giaoni'oin 
" Danzigin Almanyaya dönüşü, 
Polonyanın dördüncü taksiminin 

başlangıcı değilse bile, hiç ol
mazsa bu memleketin iktısadi 
istiklalinin nihayeti demek ola
caktır ,, şeklindeki hükmüyle 
nasıl abenklenebilir? 

2 - Faşist mülhem matbu
atının Polooyanın hayati men
faatleri aleyhindeki bu kampan
yası , henüz dört ay evel kont 

mahalle, mezbaha, ıtadyom ci· 
varlariyle eıki rum mahallesini 
yeşillik saba olarak kabul edi· 
len imar haritasında demir köp· 

rllnfia kozdibine, 7 Eylul m~k

tebinin garbı cenubi köıesioden 
Gü~elbi ar mektebine, Turuçlu 

camiden çaya ev yeni gar bina
ıından Gazipaıa mektebine uza
nan yolları da ye§il yol olarak 
çizilmiştir. 

Bu izahatımla aııa hatlarını 
cizmeğe çalıştığım gelecek Ay
dının imar projesini gidip bele
diyenin riyaset odasında görme
lerini sayın okurlarıma tavsiye• 
yi vazife bilirim. O zaman çı
kardan dedi kodularıa ne ka
dar vibi olduğtınu anlıyacakları 
gibi imar projesini çalıımalarına 
t emel yapan belediye mecliisi· 
mizin göruş ve dil1ilnü1Undeki 
is beti takdir d cekledir. 

Ciyanonun Var ovayı resmen 
ziyareti vesilesiyle vukua gelen 
italyan - leh dostluk tezahürle
rinden sonra nasıl mazur göı· 
terilebilir ? 26 ıubat 1939 da, 
kolonel Beckin huzurunda s&y
lediği nutukta, B. Musolininin 
damadı diyordu ki : 11 Memleket• 
terimiz ar sında dostluğun git 
gide daha samimi, git gide da
ha de · in olac:ağı hissini taşıyo• 
ruz. ,, 

3 - Hay t sabası nakaratını 
benimsemiı olan ltaiya, bu 
prenıipi denizde ancak iki mah
reci olan 35 milyon anfuslu 

Polooyaya nasıl tatbik etmek
tedir. 11 Hayat sahsı,, hakkı Po· 
lonyalaları iki ciğerlerinden bi
rinden mahrum olmıya mı mec
bur eder? 

4 - Polonya Macaristanın 
dostudur. ltalya Macariıtanın 
hamisidir. ltalya Polonyaya kartı 
tavnnın Budabeıtede nasıl mu-

hakeme edildiğini tasavvur e
diyor? 

Bu suallere yalnız bir cevap 
verilebilir. " Biz artık hür de· 

ğiliz. Biz artık siyaıetimizc hi
'kim değiliz. Her şeyi ıevkeden 
Almanyadır, biz onu takip edi
yoruz. ,, Bu cevabı hiç ıüphesiz 
fatist matbuatı verecek değil
dir ve veremez. Fakat bütün 
dünya onun hesabına vermittir. 
Essen, on beş gündenberi fatist 
matbuatında g3rlllen ve f iddet 
itibariyle bizim aleyhimizde bü
tOn y:azılaoları geçen lngiliz 
aleyhtarı hücumlar bu hususta 
bize yeni bir delil vermit bulu-

' nuyor •. 
ftalya gilnlln birinde felikct

lerin en korkuncuna maruz 
kalına bugünkO devlet adam
larının bunu istemiş oldukların
dan ıikiyete hakları olmıya
caktır. 

Wladimir d'Ormeason 

Türk-Mısır 
Dostluğu 

Romadan yazılıyor: 
Sahibi Kont Ciano olan .. Te

legrafo., gazetesinde, Ansaldo 
imzaıiyle çıkan bir yazıdJ, Lon-

dra, Paris ve Ankara araıında 
yapıldığı gibj, TOrldye ile Mısır 
arasında yapılacak olan karşı

lıklı bir yardım paktının, Libya
daki garnizonlann takviyesini 
intaç edeceği yazılmaktadır. 

Makalede, tilrk !kuvvetlerinin 
Mısıra gelmesini, İtalyanın en 
ağır bir tehdit ıeklinde telakki 
edeceği, bir Türk - Mııır askeri 
paktı, Britanya bilyük elçiliğine, 
er geç, Britanya - ltalya anlaı
masında derpiş edilmi~ olan aa
keri haber mObadeleıi etrafında 
entareıan malumat verilmesi 
zaruretini doğuracağı kaydedil
mektedir. 

. . ....... Abone ıeraiti .•...••. 1 ! J 
İ Yılhtı her yer için 6 lira. İ 
j Altı ayhtı 3 liradır. 1 
: idare yerh Aydında C. H. i 
: P B . t : . asımevı . : 
: ı 

i ıazeteye alt yazıl.,- içlo ! 
i yarı itleri müdürlGj'üoe, ilin· i 
İ lar lçla idare müdürlOtüne i 
ı ıaüraca&t ~dlhnelldlr. } 
1 . ... . ......... . ... ............................... . 

~~ 

Mihver devle Ier· ni 
Bulgaristan Üzerinde çalışmaları 

--------------------=--~ 
Bulgarlar, B. Köse lvanofun 

Berlin seyahatinin mlnisım, al
man matbuatının yapmıya çalıı
tığı gibi, milbaligalandırmak 

ıöyle dursun, bilakis bunun e 
hemmiyetini sıkı surette tahdi· 
de gayret etmektedirler. Sofya 

f gazeteleri bilhassa enteroasyo· 
nal bir nezaket jesti olduğunu 
bulgar başvekili \'e hariciye na
:ıırıoın, evelce Almanya hariciye 
nazırı B. von Neuratbın Sofya
ya yapmıı olduğu ziyareti - ger
çi biraz gecikmiş olarak - iade 
ettiğini izah etmektedirler. Ne 
de olıa B. Kase lvanof Berlin 
ıeyabatioi Balkanlarda ciddi bir 
siyasi partinia baılam1ş olduğu 
ve cenup ıark devletleri . için 
ya demokratik devletlerin, ya
hut totaliterlerin tarafına geç
mek zaruri olduğu bir sırada 
yapmıı olmaktadır. Hiç ıüphe· 
siz Sofyada, iki devletler gru
bu araıında muvazenede kal
maya kıymet verildiği hissi u
yandırılmaya çahıılmaktadır ki 
hilkllmet reisi Berline gidiyorsa 
Sobraoya meclis reiıi B. Muşa
nof da bu yakın günlerde İngi
liz ve fransız meSHI adamlariy
le temasta bulunmak llzere Lon- · 
dra ve Parise gidecektir. İtal
yan - almanların takip ettikleri 
ıiyasetin Bulgarhtanı alAkadar 
eden ciheti iyice farkedılmek
tedir. Mihver devletlerinin dip
lomasisi, Türkiyeyi logiltere ve 
Fransanın yanında lnt:Yki almak
tan menetmeye muvaffak ola
madığı için, Balkan anlatmasını 
dağıtmaya ve bu mıntaka devlet
lerinin bazılarını Roma ve Bertin 
tarafına çekmiye gayret etmek
tedirler. Yugoslavyaya karşı 
ftalyan - Alman manevrası ma• 
lumdur, fakat bu manevra Bel
grad bükômetini lam bir bita
raflık vaziyeti muhafaza etmek 
ten menedememiştir. B. Von 
Ribentrop ve kont Claao, Bul
garistanın huıuıi vaziyeti ve 
bulgar milletinin milli emelleri
nin diğer Balkan devletlerince 
dinlenmediğini görmekten mn
tevellit 'htısranı tızerinde ıpe
kiile ederek Sofyada daha ko
laylıkla muvaffak alacaklarını 
Dmit etmektedirler. Bu hesabın 
hidiseler karşısında doğru çı· 

kacağı muhakkak değildir. Ve 
timdiye kadar kırat Borislc 
bulgar hükumetinin şu veya bu 
taraf lehinde bir karar verme
miş oldukları kuvetle tahmin 
oluna bilir. 

Bulgari.tanın Balkan antan· 
bna girmesi büytık harpte hay
bettiği topraklardan kati su
rette feragatini tazammun ede· 
ceği için bu antanta girmekten 
daimi surette kaçınmıt olduğu 
malt1mdur. Bulgariıtan, muabe· 
delerce vadedilmiş olduğunu 
ileri sürerek Eğe denizinde bir 
mahreç istemektedir. Halbuki 
bu mahreç Bulğaristan lehinde 
bir arazi terki icap edeceği biç 
bir yerde zikredılmiı değildir. 
Yunanlılar ıerbest denizde bir 
mahreç için muayyen bir yunan 
limanında tran it kolaylakları 
ve mtlnakalc emniyetinin klfi 
oldujuou lleri sUrtıyorlar. DiŞ-ar 

• Le Tt1mps Gazetesinden ~ 

taraftan, Bulgaristan, Romal1' 
yaya verilmiş olan DobricadaO 
bir kısmının kendi ioe terki 
meıelesini ortaya} atmıştır. 

Bu cih tten de şimdiye k•' 
dar müsbet bir netice alanı•• 
mıştır. Bu inkisarlar sebebiyleı 
Bulgaaristanda, revizyoncu ce• 
reyan geniılemiştir ve BulgnrİS' 
tan1n Balkan blokuna iştirikiııitı 
ancak bu iki mesele halledil' 
dikten sonra mümkün olabile• 
ceği ileri ıilrülmektedir. RoaJ• 
ve Berlin Sofyayl mihver def" 
letleri yanında mevki ala1•Y' 
sevketmek için bu vaziyetteıı 
istifade etmektedirler. Naıyon•I 
sosyalist ve faşist matbuatı 
bunu gizlemiyor. 

Bu matbuat, B Köse lvaııo' 
fuo, Romanya ve Yunanisteo• 
yaptığı revizyon taleplerine 
garp devle~terinin faydalı bit 
mOzabir olmayacaklarını tecrllbt 
ile anlamış olduğunu, halbuki 
Almanya ve ltalyanın bulgıt~ 
taleplerini tasvip ettiklerio' 
yazmaktadır. Alman pazarıoı0 

bulgar ekonomisi için elzem ol· 
duğu, balbu ki Fransa ve lngi1• 
tere ile ticaretinin inkişafın• 
ümit bağhyamıyacağıda ileri 110' 

rülmektedir . 
Bükreşle SofyA arasında uı' 

laşma belki mümkün iken fraO' 
sız ve İngilizlerin Türkiye ~e 
Yunanistaola pakt akdetmekte 
ve Romanyaya garanti vermek' 
le buuu imkinsızlaştırmıf olduk' 
larını iddiaya kadar varılma~· 
tadır. 

B. Köse lvanof kandırılma••; 
na mfü•aade edecek midir 
Yugoslav bOkiimeti gibi o d• 
ltalyan - Alman dostluğuod•" 
korunmak ve ibtiyatkir bit 
hareket tarzı takip etmek içiO 
ayni knvetli sebeplere malik' 
tir. Bulgarlar ıabık kıral fer• 
dinandın, milletinin hi11iyatııı~ 
rağmen, bulgaristanın ll'erkeı 
Avrupa devletleri yanında udi"' 
mi harbe girmesine karar "er' 
mesioin memleketlerine neY' 
mal olduğunu unutmuş değiller' 
dir. Bu, tekrarlamak niyatinde 
olmadıkları bir tecrilbedir, "e 
Nöyi muabedesindeki arazı b~U 
kümlerinio ıulh yo\uliyle tadı 
husundaki taleplerinde isr•' 
ederlerse, bilhassa - timdi oldl.I' 
ğu gibi • Türkiye, Romanya ,e 
Yunaııiıtaoı mukabil cephede 
bulduktan takdirde, Almaııf' 
ve İtalyanın faaliyetinden b~ 
hangi bir fayda temin etaıeo1" 
ıon derece şüpheli kldığıoı bi' 
lirler· Moskova ile Fransız' to· 

·1· .. k l . . ııt• gı ız muza ere erının uzama 
devam etmesi hennz tereddiitte 

d '/' 
olan slav karektnli Balkan e 

••• letleri, Yugoslavya ile Bulgar•. 
tan üzerinde tesiri yapması JJILI~ 
temeldir; fakat diğer taraf t~~ 
onların tofaliter devletlere doi 

"'' ru meyletmelerine karıı o r 
dar manevi ve siyasi sebeple 
vardır ki B. KöseivanofuD aer' 
lin ziyaretinin, prens Poll• 1°: 
sroı1av nazırlarının Hitlere yaP 
takları ziyaret gibi kati bir •": 
laıma ile neticelanmiyeceji •" 
nılabilir. 

Le TeaıP8 
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HDkilmetin almıı olduğu ted· 

birlerle mllmessillerin faaliyeti 
berinde büküm vermek salihi
Jeti çok umumi idi. Memleket
te ihtilillerden menfaat bekli
Yen bir çok kimseler vardı. Al 
lllanyanm Pru5ya liberalizmine 
karıımayıp yalnız kudretini dil· 
tllnd6ğünü hatırlattı. Bava rya, 
Vırtcmberg, ve Baddan Libe· 
ralizme mllbteli olabilirlerdi. 
Prusya kuvvetlerini temerküz 
ettirip bir kaç defa kaçırılmıı 
olan milsait zaman için hazır· 
laklı bulunmalıydı. Viyana kon· 
rresinin çizdiği Pruıya hudutları 
•ilim bir siyaset bayatı için el· 
\'eriıli değildi. " Zamanın blly6k 
llleıeleleri nutuklar ve rey ek· 
leriyetleriyle değil demir ve 
kanla karar alhna alınıyorlar. " 
Nihayet, itimat iıtedi : .. Kav· 
rayı artırmayınız. Biz namuslu 
haaanlarız, bize itimad edebilir
liaiz " dedi.' 

Bu s6zlerin tesiri çok gayri 
lll&ıait oldu. Düıllnllıteki sürat, 
•e ifadesindeki orijinalite fena 
bir tesir bırakmıştı. Uzun ya· 
h.ncı c6mleler kullanması va· 
t&aperver gazete~ilere dokunda. 
Bu cllmlelcr dinleyicilere saygı· 
Ilıca g6r6nd0. Viyana maahe· 
delerine yapılan ima Napolyon· 
•ıri bir devlet adamlılıtından 
b.fka ne idi ? Hepsi tarih yap· 
lllakta olduklarını, b&yllk ve 
trajik bir mOcadele içinde bu· 
la.duldarını anlıyorlar ve yeni 
llazudan rolünil temkin ve cid· 
di1etle ifa etmeıini istiyorlardı. 
lialbuki onlar, bariz mantiki bir 
iosicam g6ıtermiyen bir takım 
lllnnç biklyeler diolemiılerdi. 
Ptleıul bir devlet adamı için cid· 
dl itlerle meııul olurken bu 
lcabil hikiyelere dalmanın İn· 
lilterede bile ne kadar tehlikeli 
oldutu mal6mdu. Almanyada 
bu daha tehlikeli idi. 

Biımarckın, basımlarına tuta· 
lllak olabilecek veciı ı<Szler ı6y· 
leaaek gibi tehlikeli hir hasleti 
•ardı· 1 

Maht gebt vor Reht. Kendisi 
bu kelimeleri kullanm•m•ıb fa
kat ıaylediji hemen buolara 
yakındı. Sonra, kan ve demir 
kelimeleri. herdeki senelerde, 
bu kelimelerden kaıdettiği teYİ 

izah etti: 
"Prusya karalının eline milm· 

ktln olduiu kadar kuvvetli bir 
ordu, baıka bir tabirle, mtlm· 
ktln oldujıı kadar çok kan ve 
demir veriniz, istediğiniz ıiya

ıeti ancak bu takdirde tahak· 
kuk eltirebilir. Bu ıiyaıet na· 
taklar, meraılniler ve mar,larla 
değil sadece kan ve demirle 
temin olunabilir. " 

Her keı onun kan akmasını, 

ve demirin kullanılmaıını kaıt 
etmekte olduiunu zannetti, Bel· 
ki de bu ranlannda çok aldan· 
mıyorlardı. 

Uzlaıma teıebb6sil muvaffak 
olmadı. EncOmenin verdiği ra· 
por kabul edildi ye Vincke ta· 
rafından teklif olunup Biımar
kın kabule hazırlandıjı diler 
bir teklif de reddoluadu. Biı· 
marck, mllcadeleyi artırmama

lan hususunda meclisi teyakku · 
za davet ·etti. Muslihane bir 
tarzı hal Umidinin kaybolacatı 
bir zaman gelecekti. Bu takdir· 
de bıkumet de nazariyeye kar· 
fi nazariye, Ye tefıire kar11 tef· 
ıirle mukabele edecekti. 

Meclis reisine bir zeytin dalı 
gösterdi. "Buna meclise ıetir· 
mek ilzere AYignondan kopar· 
dım, mamafi heniz zamanı de· 
ğil" dedi. 

Miimeıailler medisinin kabul 
ettiği ıekilde biltçe Lordlar ka· 
merasına g6aderilmiıti. Lordlar 
ittifakla ve mefru olarak buna 
reddettiler, batta bunala iktifa 
etmiyerek hllk6metia teklif etti
ği fekilde tadil ederek mecliıe 
iade ettiler. Bu yazıban gayri 
kanunt bir harketti. Artık iki 
meclis araıında bir mtlcadela 
baflamıı ve kanunen, bUkft!netin 
ilstüaden azlaımanıa temin edil
meıinin meıaliyeti kaldırılmııtı. 

- Sonıı var -

i Cumhurreisimiz 
lnönünün beyanah 

Battarafı t lcl ••Jfada 

- Hatay Franıa ve Suriye 
ile olan mOnasebetlerimlzi ze
blrliyen mtlzmin bir mesele ol· 
muıtu. Onun halli, bu mllnaıe· 
betleri yeniden memnuniyete 
fayan bir tekilde sıkı ve ıai· 
lam bir mesnede raptetmiş bu· 
lunuyor. Ancak bunun yeni bir 
mistemleke siyasetine delllet 
ettiğini ıöylcmek hata olur • 
Komtulan ile karııhkb itimada 
dayanan iyi mllnasebetler Tllr· 
kiye için arazisini genqtetmek· 
ten daha kıymetli ve daha lil
zumlu dur, Çünkü, bu gtlnktl 
arazi hududları içinde kendine 
uzun seneler yetecek meıgale
ltri vardır. Geçmiıte mllstemle
keler TDrkiyeye pahalıya mal 
olmoıtur. Ve bunlar Tnrkiyenin 
varlaiı için bayatı ebemiyeti 
laaiz olan kaynakların inkitafı 
Ye vaziyetinin takviyesi busuıu· 
na ciddi ıurette engel olmuş-

' tur . ., 

/ngilis • Türk dekltfrasgonu 

Cumhurreisi, lngiliz • TOrk 
beyannamesi ile mftstakbel itti
faktan bahsederken lngiltere 
kuvvetinin Türkiye için ne k.a· 
dar ebemiyeti varsa Türkiye 
kuvetinin de lngiltere için o de· 
rece mllbim olduğu kanaatinde 
bulunduklarını ı&ylediler : 

" - lngilterenin Akdenizdeki 
vaziyeti zaafa uğrarma Türkiye 
bunun aksBllmellnden m5teea· 
sir olur. Her iki memleketin 
gayretleri birbirinin aynı, yani 
ıulbln muhafazası olduğu için 
karıılıkb menfaatleri namına 

eıki ıamanlarda olduğu gibi ge· 
ne yanyana mevki almaltrı za· 
ruridir. " 

" lngilterenin mecburi asker· 
lik hizmetini kabul etmiı olma· 
ıından TBrkiye, çok memnun 
olmuıtur. ÇUnkil, kuvetli bir in· 
ıiliz orduıu ıalh cephesinin 
bakası için elzemdir. " 

.. Bu yeni mUnaaeb.etin Torkiye· , 
nin halihazırdaki ticaret siatemiai 
ıerbest mal mnbadtleıi haline ge· ( 
tirmiye yardım etmek huıanda 
da bUyük Umitler beılenmek· 
tedir.,, 

Balkanlardaki vaziget 

Nihayet, Ctımhurreiıi Balkan· 
. lardaki vaziyetten bahis buyur

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dula~ Bu milnaıe~UeTOrkiye· 

Mir • 
gazetesı 

S•fya'dan yazılıyor : 
l .. lullp Tllrkiyeıi devlet ri· 

C.linin muvaff akiyetli ıiyasetin· 
dea bahseden Mir gazetesi ez· 
c&11ate diyor ki : 

.,Biz bulıarlar, yeni tilrk 
diplomaıiıinla tlrk milleti he· 
'-bına elde ettiti muvaffaki· 
Jetleri umumiyetle takdir edi· 
Yoroz. Bu muYaf afakiyetlerln 
ellenamlyetini ve beynelmilel kıy· 
illetini itiraf ve teslim ediyoruz; 
1•1cat, blltlln bu muvaff•kiyet· 
lerin, ıulhçu bir ıiyaeet ve u-

. '-iı aören bir diplomasi ıiya
t' ~tinde elde edildiiini ve bu 
~\~rla da diğer balkan milltt· 
e11 lçia teıvik edici bır mahi
Yette oldujuou pek aı khu• 

ve Türkiye 
kavnyabiliyor . 

Bir milletin kuvetli :ve kahra

man olmuı iyi bir ıey dir; il· 
kin, bu ~yilkıek vauflardan az 

fcdaklrlık ederek çok faydalan· 
mak için bunların uza;ı a6ren 
bir diplomaıt ve devamlı ve 
dllrlıt bir siyasetle mllterafik 
olma11 llzımdır. D6klilea kan .. 
lan ve yapılan fedaklrlıldan 

inklr eden kimıe, bllylk 1bir 
vicdan11zbk yapmıı olar. F ... 
kat, bu kurbanlar bi~ bir fayda 
temin etmez • 

Niçin? 
Buna herkeı biliyor. ilkin, I• 

tiraf etmek ce .. retini g61tere .. 
miyor. 

No11• Zi/cAer S.,tanı 

nin, Bulgariatanın Balka An· 
naatına iltihakını &örmeyi çok 
iıtedijini ve bunun için Ttlrki
yenin her zaman çalıtmlf oldu
tunu ve bu gayenin tahakkuku 
hakkındaki llmidini bili keı· 
memiı bulunduğunu ı6ylediler. _ .......... 
Beden terbiyesi 

Kanununun nizamnamesi 
hazırlandı 

Beden terbiyesi Genel Direk· 
tarlOil beden terbiyesi kanunu
nun tatbikine ait nizamname ile 
aqriyat talimatnamesini ve vi· 
llyet, kaıa iatiıare heyetlerinin 
aalibiyetlerine dairlaizamname .. 
leri hazll'ladıktan aonra merkez 
lıtipre beyetiadea geçir•it •• 
Baıvekllet makamın• takdim 
etmlıtlr. 

Danzig meselesi 
ve İngiltere 

--·-
Bqtarafı 2 lacl aa,.tada 

hlltlerl izahla meşguldiırler. Bly· 
le m&kerrer tefıire neden lil· 
&um hasıl olduğuna anlamak 
için alman ıezetelerinin yazı· 
lanna bakmak kafidir. Almanya 
lugilterenin .. bir Danzig mese· 
lesi için,. harbe süriikleneceğine 
bir tllrlil inanmıyor: Avusturya 
meıeleıi için parmak kaldırmı· 
yan, Çekoslovak meselesinde 
harekete gelmiyen İngilizlerin, 

timdi Daozig için harbe girme· 
leri mantıksız gör6ntlyor. Fakat 
bir kaç veıile ile de anlatmıya 
çalııtığımız gibi, Danzig mesele· 
ıi, hakikatte Polonya ile Alman·· 
ya ara11nda m6nferit bir ibtilif 
olmaktan çıkmış da tecavtlz ve 
tecavüzil ön'emek politikalan 
arasında bir m6cadele mahiye
tini almıttır. Alman tecavüz ve 
emrivaki politikasını bir nokta · 
da durdurmak llıımdı. 

Bu mukavemet noktasına iki 
taraf arasındaki diplomaıi mll· 
cıdelesinin ıiperli cepheıi adı 
verilebilir. Eğer bu cephe lu· 
rılacak olursa lngiliz • Polonya 
mtlnasebetleri bozulacak ve bin· 
netice btltlln sulh cepheıi ur· 
ıclacaktır. Bunun içindir ki İn· 
giltere Danzig cephesinde bir 
nevi diplomatik meydan maba· 
rebesi yapmıya karar vermi,tir. 
Almanyanın bu ıerbıt ıehirde 
emrivaki yapmıya tetebblı ede
cefi haber verilir verilmez in· 
gilizler de derhal yaziyetlerini 
ederler. Bu defa lngiliz baıve· 
kili Çemberlayn, Danzig bak· 
kındaki lngiliz noktai nazarını 
yeniden izah etmiıtir. Çember• 
layn diyor ki, Danzig ıtatllıil· 
ntln bir taraflı olarak değifti· 
rilmesine teşebbllı edileceğini 
haber aldık. Eğer bu, doğru ise, 

" - Meıele Danziglilerin bak 
ve hilrriyetlerine taalUik eden 
mevzii bir it olarak telikki e
clilmiyecek. Derhal· Polonyanın 
malt mevcudiyetini ve istiklllini 
mliteeasir eden daha vahim bir 
meıele ortaya atacaktır. lıtikll· 
ti sarih bir surette tehdit altın· 
da kaldığ •eyabut bayle bir 
tehdide milli ehemmiyette ad· 
deylediği takdirde, Poloayaya 
yardım edc:ceğimizi videyledik. 
Ve bu taabhOdümllzü yerine 
getirmeğe azmetmiı buluyoruz." 

Danzig meselesindeki lngiliz 
noktai nazazarının daha vazıh 
ıekilde ifadesine imkin tasav· 
vur edilemez. Başvekil, Danzig· 
de yapılacak bir darbe, Polon· 
yanın siliblı mukabeleıine ma· 
ruz kaldıiı takdirde biz de 
harbe gireceiiz, diyor. İngilte· 
renin harbe girmesi f&pbeıiz 
Franıayı tahrik edecektir. Bu· 
da Avrupa harbinin bqlangıcı 
bir emrivaki bllt&n facialarlyle 
beraber Aavrupa harbini dojıı· 
rabilir ki neticede iki otoriter 
devletin matlup olacaklarından 
tUphe etmek bile caiz değildir. 
Bu tebepledir ki Alman ve İtal-
1an milletlerinin mukadderatla
rını idare eden politikrcılar be· 
ıaplı hareket etmeğe mecbur· 
darlar. 

A. Ş. ESMER 

lattyaı. Mhlbl .,. Umumi Netrlyat 

MGdOr6 t Etem ...... ru 

Buddıtı r•r 
C H P n ..... .t 

1 RADY0 1 
CUMARTESi 1517 /39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU<lU 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
13.30 Program. 
13.35 Tiirk milziği. 
1 - Şehn ;ız peşreri. 
2 - Dellal zade • Şehnaz 

farkı • Etmedin bir lahza ihya. 
3 - Şemıettin Ziya • Şehnaz• 

prkı • Hem aldandım :bem al· 
datbm. 

4 - Lemi · Hizaz tarkı • 
Neıem emelim. 

5 - Selabattin Pınar - Hi· 
caz ıarkı .. Yüzüm gülsede kız· 
lar. 

6 - Saz semaisi. 
14 00 Memleket fıaat ayan,~ 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
14.10 15 30 Muzik ( Hafif 

milzik • Pi. ) 
18.30 Proğram . 
18.35 Müzik (Küçük Oı keıtra 

• Şef : Necip Atkın. 
18.35 Müzik (Kabare • Pl. ) 
1 - Willy Koeıter - Hindi 

nioniıi. 

2 - J Strauss • Bahar ses
leri. 

3 - Ziehrer • Atık (romanı) 
4 - Hippmann • Seyahat 

ıarkıları ( fantezi ) . 
19.15 Tilrk müziki ( lnce ıaz 

faslı) 
20.00 Memleket ıaat ayan, 

ajana ve meteoroloji haberleri ... 
20.10 Meıeli ptiklar • R. 
20.lS Tdrk milziği (mllıterek 

ve ıolo taganni) 
1 - Şehnaz puselik peırevi. 
2 - L~mi Şehnaz puaelik ıar

kı • Nari firkat ıule ıap. 
3 - Sedat Ôztopr•k • Şeb· 

naz puıelik farkı- Cuıedip gaz 
yaıı. 

4 - Deniz oğlu • Şehnaı pu· 
selik ıarkı • Yolun bulamam 

S - Arif bey· Hicazklr ıar• 
kı · Bir balet ile • 

6 - Latif ağa • Hicazkir ıar 
kı Gönlümil bir bflı dilbaz. 

7 - Mahmut Celileddin p•f& 
Karcıiar ıarkı· Vah meyuıu 

8 - Rahmi beyj· Bayati ara
ban ıarkı · Bana noldu dejiıdL 

9 - Suphi Ziya - Muhayyer 
farkı - Titrer yüreğim. 

10 Dede • Gillizar ıarkı · bi· 
vefa biÇf'tmi bidat. 

20.SO Koallıma ( D11 politika 
blniseleri ). 

21.0S Temıil. 
22.00 Haftalık posta kutuıu 

(Ecnebi dillerde). 
22.30 Mllzik (Operet aeleksi· 

y6nluı Pi. ) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, eıbam, tabvillt, kambi
yo • nukut boraut (fiyat). 

23.20 Milzik (Cazban • Pi ) 
23.55 24 Yarınki program. . ..... -

Devlet memurları baremi 
nizamnamesi hazırlanıyor 

Maliye Veklleti devlet me· 
murlan baremi kanununun tat
bik ıureti hakkında lbir nizam
name projeıi 'hazırlamağa bat· 
lamıfbr. Vekalet nizamnamenin 
hazırlaainaıında Divanı Muha· 
ıebat reiıliii ile temaı yaat· 
maktadır. 
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Çekoslovakya' da !30 bin lngiliz askeri 
Alman aleyhtarlığı kıtalarına varıyor 
Prag 14 - Alman makam

ları sinemalarda Alman filim- Londra 14 - Mecburi aıker· 

leri oynanırken vukua gtlen bi
diaelerin önüne geçmek için 
tedbirler almıılardır. 

lik kanunu mucibince cumarteıi 
g(lnO ilk 30 bin fngiliz askeri 
kıtalarına varacaktır. 

Bir hadise vukuunda sinema· 
lar tatil ediler~k kapadılacak 
ve bAdiseyi yapaı. lar tevkif 

Silab altına altnacak ibtiyat
larla bP.raher cumarctesi gllnOn
den itibaren seferber edilen 

edilecektir. a.a. 
lngiliz ordusunun yekunu bir 
milyona varacaktır. a.a. 
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Çocuk Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar 
Çocuk Esirgrme Kurumunun A.nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren ta,ebe kaydına başlan
mıştır. Kayıt muamelesi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatıh ve meccanidir. Dersler nazari ve ameli olarak 
iki sene sfirer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler· 
de maaıla iki sene çahşmaiı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yatından &fağı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almış olmak, orta okul ve 

liıe talebesi tercih edilirler. 
3 - Sıbbatı yerinde, ah ikı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak isteyenler, Aokarada Çucuk Esir

geme kurumu umumi merkezi reiıliğ;ne, bir istida ile mOra· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak tunlRrdır : 
Nüfus hüviyet cüzdanı, mektep diploması, sthbıt ve &fı 

raporu, iyi bal kiğıdı, üç fotoğraf. 

l'SE&amsasıs 2 ,.ssa~~~Q~a~e. 

1 HALKEVI 
ı M~~:.·:. Evi s.~uay::.~ .. ~=~~~~~. 
N 
ı Pazartesi 

1 Sah 

3 - 4 

4 - s 
Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahkllırı mutahaaa111) 

[+] Çarpmba 2 - 3 Operat6r Nuri Erkan 

Mllll " 3 - 4 Doktor Şevket G&zaçan 1 
N lGiJı hastalıtdarı mutahaatlll) a;r.1 

• PalfUlbe 4 - S Doktor Mubıin 1 
I
PI S _ 

6 
el, hattablıları mataha11191) I~ 

• Duktor Şevket Kırbat 
dataai haatahklar mutahua111) 

1 Cuma 4 - S <K•~="!::ı.ı~~::.ı ;::::: .. ,.,> , 

1 Cumarteıi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan rU 
.. 3 - 4 Doktor Halli Gazaydın t] 

m.=es~~~~~ ·a~~~~5ST.2S2BEss4J 

•6:~2~am*•~~·au~~:~~AflııA~~6 

6Ay 1 
Vade ile elbise • .. 

"Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
• terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 

Terzihauemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- a 
4' salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- : 

mıza elbiıe yapılmaktad1r. 

En muteni biçki dikişle ve en özenişli pro•alarla müf
'-' terilerimiii memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
fi umarım. 

., . 
&t•ut 

f '? ite!••!-....................... 
1 den 6 numaraya kadar 1 

• 
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Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine · 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül Üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

. az 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
C. H. P. Basımevi 
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Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : Sağlık Yurdu açıldı 
Aydın Viliyeti hududu içinde

ki köprülerin inıa ve tamirleri 
için Karacaıu veya bozdoğan 

ormanlarından imal edilmek 
ıartiyle 4998 lira 29 kuruş keıif 
bedelli 133. 75 metre mikip 

azman ve 101.16 metre mikap 
d6şemelik kereste alımı açık 
eksiltme usulıle ekıiltmeye kon 

muştur. Eksiltme 3.8 939· per· 
şenbe günü saat 16 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktar. 

Bu iıe ait keşif ve şartname 
Aydan Nifia mildilrlüğünde gö
rülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 

375 liradır. 
isteklilerin muvakkat teminat 

ları ve ticaret odası vesikala
riyle yukarda yazılı gDn ve 
saatte Aydın villyeti daimi 
encümeninde hazır bulunmalara 
ilin olunur. 

(101) 15 22 27 2 

Aydında. Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın haıtalıklan ve tootken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulüne baılamıştar. 

Yurtda birinci ınnf ruUtahassı~ doklorluımız tarafından her 
türlil erkek kadın ameliyatları ve ronlkeo muayeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fenııin son kabul. eltiii bbbi euılar ve elerkaid 
daireıinrle takip edilmektetir. 


