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.5.yı11 : 100 Para 

~Londra, Berlin, 
Moskova 

A. Ş. ESMER 
BugllnkU beynelmilel mnaa

ıebetleri, iki cepheli bir kuvet
ler muvazenesi olarak mOllha· 
ıa etmek yanlı,t1r. Hakikatte 
beynelmilel münasebetlerin ~üç 
<eepheıi. daha doğrusu üç kut• 
ıhu Yardır : Londra, Berlin ve 
Moskova. \. 

l - Londra. kapitalist, de
ıuıokrat, doymot emperyaliat Ye 
·ıtatükocuBar. 

2 - ıBerlin, fafist, otoriter, 
doym11mış emperyalist ve sta
.t:ilko aleyhtarı. 

3 - Moskova, komllniıt, oto· 
riter ve revolüıiyoner. 

Beynelmilel hayat dediğimiz 
lı4dise, bu llç kutup ile menfa· 
atlerini bunların biri veya di· 
ieri ile teırik eden devletler 
•rasında karııhkh bir mücade· 
~eden ibarettir. Bu cephelerden 
her birinin harici politika11 fÖy· 
le lıülisa edilebilir : 

Londra ve buna tabi olan 
Peykler, atatükonun muhafaza· 

sına taraftardırlar. Bunu bir 
•ralık milletler cemiyeti vasıta· 
.siyle yapıyorlardı. Faşist tazyiki 

altında bu siılem zayıfladıktan 
:sonra başka yollar aradılar. Bu 
Yolların biri, faıistlerle anlat· 

llıakb. Bunu yaparken. Mosko· 
•ayı gücendirdiler. Şimdi de 
'• sulh cephesi " ıdı alt.oda da

ireıi mahdut fakat ıOpbeaiz da· 
lıa milessir bir nevi kollektif 

barıt ıiıtemi kurmaya çalıııyor
lar. 

Borlin mihveri, her ne paha· 
Ya oluraa olsun, ıtatlikoyu de· 
Rittirmiye çalışıyor. Bunu temin 

etmek için her ıeyden önce 
llıilletler cemiyetini yıkmak li· 
l111ıdı. Bu ıiıtemi zayıflattıktan 

.Sonra, harici politikasının he· 
<leflerini, komünistlik aleyhine 
~ir mlicahede perdesi arkasına 
•akladı. fıpanyada kızal tehlike 
R'Ördil. Çekoslovakyayı " kızıl " 

olduğu için mahvetti. Şurası 
kızd, burası kızıl derken karşı· 
•ı11a demokrat cephe dikilince, 

derhal tabiyesini değiştirdi. Av· 
kupa medeniyetini tehlikeden 

llrtarmak için giriıilen mü· 
t"hede kaynıyarak buhar ol-

llıuı ve kalan tortusu da mide· 
Ye \'e işkembeye taalluk eden 

bir " hayat sahaıı ,. dava· 
•11ıdan ibaret kalmıştır. Daha 
R'aribi f aıist cephe tllkürllkleri· 
tıi yalayarak Moıkova ila anlaı • 
llıaya çalıııyor. Artık medeni· 
Yet için karıısındaki tehlike 
~lıeviklik değildir. "Domokra· 
İk ve kapıtaliıt plfltokrasidir.,, 

l ay evveliıine kadu komü· 
:İ•tliğiu işittiği azarı, ıimdi 
. e11ıokrasi işitiyor. Hitler eski 
•talyan muhariplerine hitap eden 
lllltkunda tunları föylemiıtir. 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SiYASi HAf.K GAZETESi 

j Hatay Meclisi son toplantısını yaptı! 
.. 

BU YURT PARÇASININ UFKUNDA DA ŞİMDi 
ŞANLI BA YRAGIMIZ DALGALANIYOR 

Antakya 30 - Hatay Millet Meclisi dün 
ıaat 16 da reis AbdiUgani Türkmenin başkan· 
lırında fevkalade bir toplantı yapmıştır. 

Celsenin açılmasile 30 dan fazla imza ile 
verilen aıağıdaki takrir coıkun ve sürekli al
kıılar arasında okunmuıtur. 

Ynksek Baıkanlığa : 
Tilrk camiasının ayrılmaz bir parçası olan 

Hatayın ana vatanın bir cllzü olduğunun bir 
kararla tesbitini teklif ederiz. 

811 takrir bOyük tezahUrata vesile teşkil 
etmit ve bir çok hatipler nutuklar ı&yliyerek 
Hatay halkının ıonıuz sevincini tebarüz ettire
rek Ebedi Şef Atatürkün ölmez hatırasını taziz 
etmişler, Milli Şef ismet lnönüne ıousuz bağ
hlklarını ve Hatayı ana vatana kavuşturan 

bllyiiklerimize Hatayın minnet ve ıükranını 
ifade etmişlerdir. 

Devlet reisi Tayfur Sökmen Hatayın ana 
vatana kavuşmak için yaptığı mücadeleleri ve 
kurtuluıunu anlatmış, bundan sonra reye mii-
racaatle takrir ayakta ve coşkun tezahürat 
arasında kabul edilmiıtir. 

Devlet reisi Tayfur Sökmen bir nutuk ıöy
liyerek meclisi feshettiğini saylemi, ve mütea
kiben istiklal marşı çalınarak meclis binasının 
üstündeki Hatay bayrağı indirilerek yerine türk 
bayraiı çekilmiştir • 

Meclis binasının önünde bulunan izciler ve 
kesif bir halk kütlesi alay halinde fevkalade 
murahhashğımız ve askeri kumandanhğımızın 
6nilnde tezahürat yapmışlar ve şehri dalat· 
mışlardır. . ---

Menemen Fransız Sıcaklar 
--·--

Ovasının sulama 
tesisatı ---

Gelecek sene bitecek 
Menemen 30 - Menemen 

ovasının sulanması ve Gediz 

nehrinin temizlenme tesisatının 
inıa, teıviye ve kanal açma 

çalıımaları bir baylı n~rlemit· 

tir. 

ln9aat gelecek sene bitecek 
ve 1940 ıenHi cumhuriyet bay• 

ramında açılma resmi yapıla
caktır. Bu tarihten sonra mene-

men ovaıı sulanmıt olacaktır. 
a.a. 

• ::-+E-· 

Bir hafta içinde 

başkumandanı 
Korsikada· 

Pariı 30 - Baıkumandan 
general Gamlen bir teftiı ıeya· 
bati yapmak Uzere Konikaya 
gitmiıtir. a .a. 

·-:>+:::-

Lord Halif aks 
Beyncllt'ilel iş enstitü
sünde son hadiseleri 

izah etti 

Her tarafta çok 
şiddetlendi 

.. _.,._ 

lzmir 30 - Haylı zamandır 
şiddetli ııcak lar hükOm sürmek 

tedir. Esen şiddetli ıimal ruz· 

girları harareti teskin etmek 

föyle dorsun dağlardan getir· 

diği sıcaklığı yap'Dakta ve ha· 

rareti şidde.tlendirmektedir. Dün 

saat 14 te sıcaklık 36 dereceyi 

g6stermittir. 

İş sahipleri dairelere uğrama· 
miflardır. Sıcak altında dolaı· 

mak mecburiyetinde olanlar 

adeta baygınlık aliimi göster

miılerdir. 

Sayııı : 100 Para 

Polonya' da 
Deniz günü 

Almanya aleyhine teza
hürata vesile oldu 

••rw 

Varıova 30 - Deniz günü 
münasebetile Varşovada yapı· 
lan toplantıya elli bin kişi iş· 
tirak etmiıtir. 

Mareşal Pilsodeski meydanın 
da yapılan metingte Polonya 
müstemleke ve diğer murahhas
larla askeri muharipler, yarı 
askeri teşekküller ve sair mü· 

messiller iıtirak etmiılerdir. 
Muzika Polonya milli marşını 

ve Almanya aleyhindeki Rota 
ıarkısını çalmııtır. 

Bundan sonra bir alay halin 
de toplanan halk etlerinde Al
man aleyhtarlığı remzi bayrak 
lar olduğu halde Vistol nehri 
kenarına gitmişler ve orada 
dini ayin yapılmıştır. a.a. 

·~ 

Halkevinde 

Süreyya Diker 
Y ılhk sergisi açılıyor 
Bilgün saat 18 de halkevimiz 

temsil salonunda Aydın Türk 
kadıoları biçki dikiş yurdu yıl
lık sergisi mutadJ merasimle 
açılacaktır. 

Sergi, büyük bir itina ile ba
ıırlanmııtır. - .•. 
B. Faiz Tuncer geldi 

Sultanhisar nahiye müdürlü
ğüne tayin edilen B. Faiz 
Tuncer Sultanhisarına gelmit 
ve evvelki gün vazifHine bat· 

mışbr. 

Faiz Tuncre verimli baıarılar 
temennni ederiz. 

Yakalanan kaçak eşya 
Ankara 30 - Geçen bir 

hafta içinde gümrük mu haf aza 

Loudra 30 - lngiltere bari· 
ciye nazırı Lord Halifakı en· 
ternasyonel it enıtitilsünde dün 
akıam ıC>ylediği nutukda bir 
ıenedenberi basıl olan değişik· 
likleri batırlatmıs. Romanya ve 
Yunaniıtana verilen garantiyi, 
Polonya ve Türkiye ile yapılan 
karşılıklı yardım anlaşmalarını 

anlatmıştır. ORTA OKUL 
teıkilitı tarafından Suriye hu
dudunda 28 kaçakçı 1446 kilo 

gümrilk ve yedi kilo inhisar 
kaçuğiyle 69584 deftdr sigara 

kahıdı 1 ıilib, 19 kaçakçı bay· 
vanı, lran ve Irak hududunda 

11 kaçakçı 269 kilo gllmrUk 
132 kilo inhisar kaçağiyle 1 
ıilib ve bir kaçakçı hayvanı 
ele geçirilmiıtir. a.a. 

Aydın balgeıi ıanat okulu 
mutemedi B. Halil ÜikOtamın, 
lzmir Cumhuriyet kız eustitüsü 
muhasipliğine, 

Gine bölge aanat okulu an
bar memuru B. Ahmet Dikme
nin de konya balge sanat oku• 
lu muhıiplii'ine tayin edildik· 
leri haber alınmııtır. 

Her iki arkadaıa yeni vazife
lerinde baıa.-ılal': dileriz •. 

Lord Ha lif aks, Sovyet birliği 
ile yapılan müzakerelerin mu
vaffakiyetle neticeleneceği ümi-
dini izhar etmiıtir. a.a. 

Fransız meclisi 
Sovyet görüşmelerini 
ve şark meselesini mü

zakere edecek 
Pariı 30 - Fransı! nazırlar 

meclisinin yarınki loplatısında 
bilaassa harici siyaset görliıU · 
lecek va hariciye nazırı Bone
nin Moıkova görüımeleri ve 
Straiın Molotofla yaptığı gö
rüşmeler hakkında verdiği iza· 
hat diolenecektir. Uzak fark 
meselesi de müzakerenin bir 
kısmını teıkil edecektir. 

Hük6metçe hazırlanan mrali 
ve iktisadi kararnameler reisi
cumhurun imzasına arzedile· 
cektir. •• a. 

iMTiHANLARI DÜN BiTTi 
Orta okulumuzun imtihanları 

dfln sona erdi ve bu sene okul 

onuncu mezunlarını vermiı oldu. 

Dünkil imtihanlarda ıayıo 

valimiz B. Sabri Çıtak ile sayın 

eıleri de bir müddet hazır bu· 

lunmuılar ve çok alika göıter· 

mitlerdir. 
Valimizle refikaları mektep· 

ten ayrılırken memnuniyetlerini 

izhar etmiı ve mektep idareıini 

teşvik ve taltif etmitlerdir. 

Okul bu sene yüz yirmi me· 

zua vermittir, Son sınıftan kırk 

dokuz talebe ikmale kalmıı 

ve bir talebe de imtihanlna 

girmediğinden sınıfta kalmıştır. 

Eylülde yapılacak ikmal im

tihanlarında bu ikmele kalan• 

• ların mlihim bir kısmının dı 

muvaffak olacakları ümid edil

mektedir. 

Bundan on iki sene evvel 

iki yiize yakin bir mevcutla 

tedrisata baılıyan orta okul bu 

yıl yedi yüz vatan çocuğunu 

bağrına sarmıştır. Bu rakamın 
önümüıdeki tedrisat mevsiminin 

başlagıcında dokuz yüze çıka

cağına muhakkak nariyle ba

kılmaktadır. 

Bina bir kaç ıenedenberi 

mevcut talebeye kifayet edeme· 

mekte idi. Bu sene ıon haddi· 

ni bulmuı ve taşmıştı. Eğer 

.ıimdiden bu bina mcsele.i için 

bir hal çaresi bulunmıyacak 

olursa relecek ders yılının 

çok mllıkillltl• dolu olacağı da 

ıilphesizdir 1 
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Londra, Berlin, ltalyanının hülyası 
1&11 ı 

NEVYORK 
Beynelmilel sergisinde kazandığımız 

muvaffakiyetler 

Ticaret Vekdletinden: 
Nevyork Dünya sergisine me

mur Heyetımiziu ilk mufassal 
raporu alınmışhr. Rapor pav
yonlanmız ~ve bunların ıçılııı 
hakkında malümat vermekte, 
bir aylık faaliyetin neticelerini 
götermekte, Amerikan matbuatı
nın hakkımızdaki neıriyatının 
asıllarını ihtiva etmekte ve ıergi 
mOnasebetiyle genit mikyasta 
ve sistematik bir şekilde yapı
lan milli proprıandamızm mu· 
vaffakiyetli semerelerini te
barüz ettirmektedir. 

New Y ork Sergisinin ehemmi· 
yeti malumdur. Bu sergi beynel· 
milel ıergioin esasen haiz oldu· 
iu ehemmiyete malik bulunduk· 
tan ba,ka "yarının dünyası,, na 
ve "ıulh hizmeti., ne milletlerin 
getirebilecekleri yardımın bir 
ifadeıi olmak maksadını [takip 
ettiği için bir kat daha milhim· 
dir ve bu itibarla milletler için 
kelimenin tam manasile hakiki 
bir imtihan meydanı olmu,tur. 

Serginin memleketimizde ya
pılan hazırhklarında, munhası
ran bu işle tavzif edilen mah
dut memurlardan mürekk~p he
yetimiz haricinde devlet teıki· 
lltuıın mllhim :bir kısmının, millt 
müee11e ve teşekkullerimizin, 

fikir ve ibtisaslar1ndan istifade 
edilmek üzere kendilerine mü
racaat edilmiş olan münevverle· 
rimizin ve mütehassıslarımızın, 
bir çok sanatklrlar.mızın bllyük 
hisseleri vardır. Bu bakımdan 
yapılan hazırlıklar adeta milli 
bir iıbirliğinin muhassalasıdır. 

Sergide Türkiyenin, yalnız 
mahsulleri ve mamulleri ile de
ğil, milli idealleri ve milli ka
rekteri, Türk varlığının her ıa· 
badaki kabiliyetleri, tarihi, kül· 
tilrfi, ıanatı ve zevki ile, kısaca 
hakiki çehreıile temsiline - el· 
deki imklnlar nisbetinde- azami 
derecede çalışılmııtır. Bundan 
baık ıugiye iıtiralcimizin başlı 
baıına bir "gaye" değil, milleti
miz ye memleketimiz hakkınde 
diinyaca bilinmesinde fayda olan 
bakikatlar ve muayyen davala· 
rımızla muayyen menfaatlerimiz 
bakımından kendisinden azami 
tekilde iıtifade · edilmeıi icabe
den bir "vasıta" olduğu da göz· 
&nünde tutularak, ıumullü ve 
ıistemli, fakat ayaı zamanda az 
maıraflı bir propagandaya te
vessnl edilmiştir. 

Efkirı umumiyemizin hariçte 
cereyan eden ve memleketimiz
le alakadar bulunan her hangi 
tüli bir hadiıe karşısında bile 
bassaı bulunduğu duşlloOlürae, 
medeniyet sabas1Dın büyük bir 
parçasıoı teşkil eden yeni dün· 
yada memleketimizin ve mille
timizin tam manaıile temsili ve 
milli diva ve menfaatlerimizin 
altı ay de.vamlı bir ıekilde mü· 
dafaaıı gibi büyük çapta milli 
bir iıle çok daha yakından ali· 
kadar olacağı tabiidir. 

Bu itibarla sergide elde edi
len ilk mOıbet neticelerin mat
buatımız v&1ıtasile umumi ef .. 
kirımıza arzı, faydalı oldufu 

t -
r kadar ifaıı lüzumlu bir vazife 
telAkki edilmittir. 

Aıağıdal< i buliıalar, umumi
yetle ıergiye iştirakimize ve 
devlet pavyonumuza ait olmak 
üzere heyetimizin raporundan 
ve amerikan matbuatının neı· 
riyabndan çıkarılmııtır. Bu bi 
rinci hulasayı türk ıitesioe ve 
başta Vaıiogton Büyük Elçimiz 
olmak üzere heyetimizin faal 
bir şekilde idame ettiği umumi 
propaganda çalışmalarımıza ait 
iki hulasa daha takip"' ede
cektir. 

Birinci kısım hakkında beye· 
timiz reisi Vedat N. Tar, rapo· 
runda hulasaten ıöyle demek
tedir. 

"New-York ıergi sindelı:i pav· 
yonlarımızın zamanında yetifti· 
remiyecekleri hakkında mımle· 
ketimizde son zamanlara kadar 
şiddet ve israrla izhar olunan 
eodiıenin tahakkuk etmediği, 
bilikis bizim umumi açılış günü 
olan 30 Nisana hazır bir halde 
çıkan mahdut milletlerden biri 
olduğumuzu iftiharla arzederim. 

Bu sergiye iıtirikimizio ge
çirdiği buhranlı safhalara lı
tanbuldaki ajanları vaııtasiyle 
yakinen agah bulunan ıergi 
idaresi, hazırlıklarımızın bu ka 
dar kısa bir zamanda ikmal 
edilebilişini her vesile ile tak
dirle yad etmekte ve bizden 
çok evel ba,lamış olupta ha
zırlıklarını sergi açıldıktan iki 
üç hafta sonra bitirebilmiı olan 
milletlerin mümessillerine bizi 
bir örnek olarak göıtmektedir. 

Sazllmilzü tutmak busuıunda 
a-österdiğimiz bu ·aorat ve cid
diyet buradaki itibarımızı fev
kalade arttırmıı ve huıusi açı· 
hı günDmOz olan 6 mayısta ge• 
rek Birleıik Amerika Devletle
ri, gerekıe sergi idaresi namı· 
na ~3ylenen ve tercümeleri 
ilişik alak takdim olunan 
nutuklar da, mutad olmıyan 
bir tarzda , Türkiye lehine 
açık bir ıemp •ti izharına vesi
le olmuıtur. Mes eli Birleıik A
merika devletleri murahhasının 
nutkundan aldığımız fU parça
daki ( bilhassa ) kelimesi dip· 
lomatik teamüllere uygun düı· 
miyecek kadar lehimizedir : 

" Burada temıil olunan mil 
Jetler arasında B 1 L H A S S A 
Türkiyeyi memnuniyetle karı•· 
layoruz. Çünkü Türkiyenin ıer· 
gisinde New York ıergiıinin 
( Yarının Dünyatı ) tıılrının el
le tutulur ıekile tahakkukunu 
görüyoruz. ., 

Filhakika, 1939 New York 
Dıınya Sergisinin hakim fikri 
( Yarının Dünyası ) ııarıdır. 
Biz, bilhassa [Devlet Pavyonu· 
muzda, bu ııara aadık kalmak 
için azami dikkat ve gayret 
ıarfettik. Amerikalıların anladı· 

ğı manida bir yarının dünyası 
için icabeden bütün fikir mal
zemeıdne malik bulunuyorduk. 
lnkılibımızın tahakkuk ettirdiği 
biltün fıarlar. ve umumi ıiyaıe
timizin takip ede geldiği seyir, 
bu manAda bir sergi için ea 

Moskova 
Bat tara'1 blr lncl eahlfed• 

"Demokratik ve kapitalist 
plütokr&1iler tarafından itleri
mize müdahale edilemez.,, Ay. 
ni glln İtalyan hariciyeıinin 
resmi mecmuası olan Relazioni 
loternazionali de ıunları yazdı : 

-'Demokrat devletler Alman• 
yanın ve ltalyanın inkişafına 
mani olmak isteyorlar." 

Demek ki karıılannda ıov· 
yelleri dilıman gören Almanya 
ve İtalya bu gün İngiltereyi 

ve Fransayı dilıman telikk1 

etmektedirler. Sovyetler hakkın· 
da takip edilen bu politikanın 

hedefi ne olabilir? Her halde 
ıovyetlerin antikomintern pakta 

gireceğini ümit edecek kadar 
safderun olamazlar. Fakat sov· 

yetlerin ıulb cephesine iştirak
lerine mani olmağı llmit edebi· 

lirler. Almanyanın ve İtalyanın 
hedefleri budur. bununla bera-

ber faıist cephesinin yüzünden 
ideoloji maskesi dilşmfiş ve o-

portDnizmden ibaret olan hakiki 
cephesi bütün çıplakhj-ı ile mey 
dana çıkmııbr. 

Moskovanın hedefine gelince; 
Bunun kapalı bir tarafı yoktur. 

Sovyetler, dünya revolilsyonuna 
inanıyorlar. Onların nazarların 

da faıistlik de demokrasi de 

dOş•aadır. Fakat dilımanlar 
arasında fark vardır. Sovyetler 

bir arahk her ikisine karşı da 
vaziyet alırken, faıistliğin mu · 
vaff akiyetli inkiıafı karıııında 

demokrat cephe ile beraber 
yürümekte fayda gördüler. Fa
kat demokrasi cepheıiyle it 
birliği ıovyetlerin hayal ıuku· 
tuna uğratmıştır. Bilhassa mil· 

nibte. Sovyetler bundan ıora 
ıon derece muhteriz davranma-

ya baılamııl•rdır. Filhakika 
bu gün ıovyetlerin vaziyetleri 

eskiye nazar•n Luvvetlidir. Bir 
defa kendi emniyetlerinin sağ· 

lam olduğuna inanıyorlar. ikin
cisi, Londra ile Berlin arasın

daki mücadele, Moıkovayı ha
kem vaziyetine getirmiıtir. Harp 
sonrası devrinde Moskovamn 

harici politika bakımından bu 
derece kuvvetli bir vaziyete 
geçtiği zaman olmamııtır. Bir 

taraftan inğiltere sulh cephe· 
ıine ittirakini temine çalıııyor. 

Diğer taraftan Almanya, bita
raf kalması için yalvarıyor. 

Moskovanın hareket battı ne 
olacaktır? Henüz sarih ol..ırak 

malum değildir. Fakat her hal· 
de görillilyor ki bu vaziyetten 

kendi politikaaı namına azami 
dererede istifade etmeğe çalı· 
ıacaktır. 

A. Ş. ESMER 

kuvvetli vasıtalarımızdı. 

Amerikada harbe., mutaassıp, 
otokratik, medeniyet düımanı 

tanıttırılmıı olan Türkiyeyi, hun• 
har, acaip kıyafetli, haremli ve 

geri olarak bilinen Türk mille
tini ve batta renginden bile 
tüphe edilen Türk insanının ye
ni rejimimizin ııığı altında göı .. 
termek bizim cephemizden de 
bu serginin en b6y6k hedefi 
ldq ı .. 

Akdenizdeki eski Roma imparator
luğunu diriltmek 

İtalya her mühim merhalede, gayelerinin tahakkuku 
için daima en kuvvetli devlete istinat etmiştir 

İtalya bir hülya koruyor. Es· 
ki Akdeniz Roma imparatorlu
ğunu yeniden ihya etmeyi dü· 
ıOnOyor. 

ltalya, bu büyük gayenin bir 
kısmına yetişmek için Hitler 
Almanyası ile birleşti. 
halya ile Almanyanın müttefik 
olmakta esas gayeleri şudur: 
ltalyadan yardun görecek bn .. 
yilyecek; Alpla11n cenubunda 
da İtalya, Almanlara dayana
rak Akdenizde ve AfriL ada 
bftyOmekte devam edecek. 

Bu ittifakın senıeresini şimdi
ye kadar hep Almanya topla· 
mışbr. 1938 yılı mnddetince ve 
1939 ba,larında Almanya zor· 
luk çekmedeu Avusturyayı, Sü· 
detyayı, Çekyayı, Memeli kendi 
arazisine ilhak etti. İtalya iae, 
yalnız Arna•otlukla avundu. 

Fakat, Roma· Belin mihverinin 
genişleme plinının öniiode, iı
tiklillerini müdafaa için birleş
miş devletler kuvvetli bir sed 
vOcuda getirdiler. Bu seddin 
bilhassa ltalyadan tarafı çok 
11ğlamdır. Çünkü ltalyan istek· 
leri doğrudan doğruya Fransa· 
vı istihdaf ediyor. Fransa ise, 
fngilteye dayanarak cebir kulla
nılarak yapılacak her tabakkn
me ve korkutma ıiyasetine, 

karıı durmıya karar vermittir. 
ltalya, eğer müsavi devletler 
araS1nda müzakereye giriıecek 
oluraa, Musolininin ihtirası nis· 
beten mütevazıh gayelere mnn
basır kalırdı ki bu gayeler, 
Roma i"mparatorluğunun diriltil· 
lilmesi için lizım olan arazi 
genişletme hülyasının tabakku · 
ku ile kabili telıf deği · di . 

Nedenirse densin, ltalyanın, 
o asulık usulüne ibta ederek, 
geniılemek, veya yaıamak ve 
müıtemlekelerini değerlendir· 
mek içi alman ittifakından baı 
ka ittifaklara müracaat ede
ceği zaman, belki çok uzak de
ğildir. 

ftalyanın bir as1rlık tarihine 
dikkat edilecek oluraa ıu gö
rülür. ltalya birlik kurmıya ve 
genişlemiye doğru olan teklmü· 
lllnü her mühim merhalesinde, 
gayelerini tahakkuk ettirmek 
için daima o zamanın en kuvetli 
Avrupa de~letine istinat et
miıtir. 

Evveli üçüncü Napolyon Fran 
aasına dayandı. Sonra Bismark 
ı\lmanyasına; ondan sonra, U
mumi harp devamınca ve umu· 
mi harpten sonra, merkezi im
paratorlukların duşmanlarına 

dayandı; nihayet iki seneden~ 
beri de, Avrupa bekemonyasına 
doğru ilerliyen Hitler Almaoya
ıına istinad ediyor. 

İtalya, Fransadan çok fCY 
elde etti. Napolyon Bonapart 
italyan halkında milli hissi uyan-
dırdı. İtalyanlar da uyanan bu 
milli biı 1815 ten sonraki irti· 
calarda bile sönmedi. 

1859 da ·Avusturya, Piemon
teye taarruz etqıişti. Üçüncü 
Napolyoo da avuaturyalıların 
llz.,-iae yOrUdü. Maıeınta ve Sol· 

ferino zaferleri elde edildi. "E .. 
fer Prusya devleti, galipleri 
durdurmamıı olsa idi, fransızlar 
kazandıklars bu .muzafferiyet· 
leri daha ileriye kadar g6tllre· 
cek, İtalyayı düşmandan temiz· 
liyecekti. " 

Fransa, Lombardıyayı Piemoo
teye verdi. Piemonte böylece 
genişledi ve İtalyan prenslikleri 
için İtalyan ittihadına doğru bir 
cazibe merkezi oldu. Piemonte 
etrafında prenslikler toplandı. 

Toskana, Modena, Parme. 
Romagna, Sicilya, Napoli veni
hayet 1870 Roma.11 

Oçtıncfi Napolyon, İtalyayı 
karıı yaptığı hizmetlere mtlkl· 
fat olarak 1860 da fransız İtal
yan hududunu tashih etti : ltal
yanların kontrolleri albnd• 
bir plebisit yapılarak Sayva 
ile Nis frausızlara geçti O za
manki Piemonte bükftmetiaiD 
Fransadaki elçisi, hükümetine 
fU sabrları yazdı: 

Biz Savva ile Niı'i fran11ı
lara bağışlamıyoruz, satmyo
ruz, bir mllbadele de yapmıyo
ruz; ahaHnin isteğini bütUo 
meıruiyeti ile İtalya, Bismark 
ye Kayıer Almanyaıı !ile 1881 
de müttefik oldu. Yirmi üç ıe
nelik inkitasız bir ittifaka rağ
men Roma hükumeti Almauya
dan hiç bir sey elde edemedi. 

1879 da, ltalyadı, vaktiyle 
İtalyan devletlerine ait olup da 
hudutları haricinde bulunao. 
lisan ve adet itibariyle italyaya 
merbut, fakat siyeseted İtalya• 
dan ayrı bulunan D"emlektlerirı 
ltalyaya ~ it olmaaı llıım gele
ceğini iddia eden bir f1rka te" 
tekklll etti. İlk defa olarak A" 
vusturyaya tibi olan Trente ve 
Triye!'te ile, Fransaya ait olan 
Savva, Niı ve korsikayı istedi
ler.I 

1881 de italyanıo göz dikmek
te olduğu Tünusu fransılar zapt 
etti. Bunun üzerine halya, o 
zaman çok kuvvetH olan Al .. 
manya ile ittifak yaptı . Müte
addit entirikalara, zaman zamatı 
yaptığı tabı ik hareketlerine, ba" 
zan tehlikeli olan tehditlerine 
rağmen ftalya sakin ve izinıli 
Fransanıo mukavemeti kart• .. 
11oda muvaffak olamadı. 

O zaman Kolonel Grasset 
İtalyanların hislerine fÖyle ter 
cüman oluyordu. " ftalya, hayal 
sükütuna uğramışbr ve memouıt 
değildir. Alb sene içinde (1846-
1870 ) ltalya, e9veli Avustur" 
yaya, sonra Fraosaya yani AV" 
rupaoın iki büyük askeri dev~ 
letine karşı, Almanya'yı zafer 
kazanırken gördü. ltalyanlar• 
bir çılgınlık lriz oldu : AlmaO" 
ya ile birleşerek bütün ihtira•" 
larını , batta en çılgınlıkların• 
v,arıncıya kadar bütün ihtiras 
larını tahakkuk ettireceğini ii · 
mit ediyordu. Halbuki Almall" 
ya ltalya'ya, bariz bir tekilde 
açık tavurla hareket etti. Sa· 
rrsız ihmalcilik gö!ltermedl. Me· 
seli ftalya'ya, A \lısturya ıte 
ittifak yapması için teklifte bu · 
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Buhran daha çok tiddet keı
bedince Berlinin bilttın her ıeyi 
bilirim iddiasında bulunanları 
kafalarını aalladılar ve .. Şimdi 
bir Biımark kabinesine malik 
olacağız, bu bir bllkfımet dar· 
besi olacak ve bütlln kanunu 
eaaıiyi ortadan kaldtracak ,, 
dediler. 

Bu sıralarda Bismark Peterea 
burfta vekayie intizar ederek 
sakin bir bayat ıllrllyordu. Ni· 
bayet ıoa davetler geldi. 1861 
haziranının 28 inde Roon ar· 
IDudun olgunlaıtığını telgrafla 
bildirdi. Derhal gelmeliydi, te· 
ebhOr tehlikeli olabilirdi. 

Bu telgrafı, ••ziyeti daha et· 
rafiyle izah eden bir mektub 
takip etti. Şimdiki buhranın se
bebi kıralıa, evelce biraderinin 
Yapmıt olduğu gibi, biUDn hal· 
kın reımen biatını g6sterme1i 
ıuretile cOIOıunu kutlalamak 
iıtemeıi idi. Kabine, memleket· 
te feodal ve mtırteciane telik· 
ki edilebilecek olan böyle bir 
harekete razı olmak istemiyordu. 
krala kartı resmi bir taahblltle 
bağlanmak, kralın ileri ıilrdDğll 
ayni sebeblerle librallerin de 
elde etmek istedikleri aon ıeydi. 
O lıi11iyatına ııkı sıkıya mer• 
buttu. Şllpheıiz Roon vazife ar· 
lcadaılannın netice itibariyle 
çekilmeğe icbar edilmelerini iı · 
tiyordu. Bu itibarladır ki Bis· 
IDark'ı hemen yanında g6rmek 
arzusundaydı. 

Biımarck, bir kaç glln için, 
Peteraburgtan ayrılamadı. Ma
mafih bu davete bir telgraf ve 
Uzun bir mektubla cevap verdi. 
Pttektubuoa, bu tarihlerde yazclı
iı mektublarındaki bir baıuıi
Yttle baıhyordu: 

04Mektubun Reinfeld'de kavu
t•caiım sakin hayatım üzerin· 

hındu. Ve kabul ettirdi. Halbu
ki böyle bir ittifak bütiln ital· 
Yan menfaatlerine aykırıdır. 
ftılyanıa muhtaç olduğu yardı
mı bile ondan esirgedi. Eğer 
Alaaanya ona yardım etse idi. 
itaya Adua feliketinden sonra 
bu yardım sayesinde Habeıia· 
lan itini kolayca dözeltecekti.,, 
I Cihan harbinin baılarıoda 
talya, harbe karar vermezden 
~tel bir sene bekledi. Almanya 
tndiıine Korsikayı, Nisi ve 

~••vayı videtti, Müttefikler 
I renner, Goritzla Triyeste ve 
•lriaya kadar olan Trentini ve 
~rikada büyilk ıahalar videt· 
tiler. O zaman Mussolini ıöyle 
Yazıyordu : " Yarın, Belçika 
~~hrip edildikten, Franıa ezil· 
ılcten ıonra Pruıya irticaı Av· 

~'1P~da muzaffer oluru, bu me· 

1 
e11ıyetin geri gideceiine dell
tt eder. ,, 
t ltalya harpten sonra, harp· 
ten beklediği rgayelerin hepsini 
•bakkuk ettirdi; hattl tabay· 
~ 1 et~ediğini bile : Avusturya • 

1 •carııtan imparatorluia izmib· 
11• utradı. 

deki kayguıuz tefekkllratımı 
ihlal etti ... Atlara,, diye bajıran 
sesin, tiz bir aheosizlik getirdi. 
Sıhhatamın temelini kaybettiğim 
zamandan beri basta, yorgun 
ve cansız d&ştil ,, 

Sonunda: 
" Hareket etmek, kavga et· 

mek, can sıkıntısı bllt&n bir esa· 
ret gün ve gecesi bende Rein· 
feld veya St. Petersburg için 
bir dauss la tevlid eden bir man· 
zara teıkil ediyorlar.,, diyordu. 

Gece geç vakit bayle yazmıı· 
ken, sabahleyin lbuna ı6yle bir 
ilive yaptı: .. Kral bir dereceye 
kadar benim g6r8ılerime iıtirak 
ederae bu iıe memnuniyetle baf • 
larım.,, Bu mektbunda mufasaa
laa programını izah ediyordu. 
Resmi biata fazla ehemmiyet 
vermiyordu. Askeri mesaili ileri 
ılrmek, meclis ile bozuflllak ne· 
ticeyi elde etmek için daha iyi 
olurdu. Hakiki mlltkilib harici 
ıiyaıette g6rllyordu. 

T abt sadece harici iılerin ida
reıinde yapılacak bir deiitiklik 
ile er geç yıkacağı bir tazyik· 
ten kurtulabilirdi. Keodiıi da-
hiliye nezaretini kabule m6te
mayii değildi çOnkü harici siya
set değiımedikçe biç bir iyi ne
tice elde edilemezdi. 

.. Siyaıetimizia hatlıca bataaı 
dahilde liberal ve hariçte mu-

hafazakir olmamızdır. Kendi 
kralımızın hukukunu çok ucuz 
tutarken ecnebi ihükBmda,larsn 
hukukuna fazla kıymet veriyo-
ruz. Bu nazırların kanunu esa .. 
ıiye milstenit bir idare kurmak 
temaylllB ile majestenin irade-

lerinin harici siyasetimize ver· 
dikleri meıru istikamet araıın
daki farkın tabii bir neticesidir. 

- Sonu var -

1935 de Laval • Mu11olini an· 
laıması Afrikadaki fraasız • ital
yan nızllannı hallediyordu. Bu 
anlatma, 1915 Loodra anlaşma· 
sından daha ileri git1Lifti. 

1936 da Mılletler Cemiyetinin 
muhalefetine rağmen ltalya Ha· 
betiıtanı zaptetti. Mu11olini der· 
bal ıu beyanatta bulundu : "Ha
beıiıtan zaferi, ltalyayı boıaud 
devletlerin artık biitlln devlet• 
ler, birbiri ardından " hal ya 
kralıoi Habetiıtan imparatoru ,, 
olarak tanıdı. 
Fakat ltalyan emperyalizmi aıli 
doymazdı. Harpte miittefiklerin 
kazandığı zafer ltalyanın Avus
turya cihetinden ne kadar ar
zuıu varsa bepıiai temin etti. 
Fakat Fransa tarafında iıtedik· 
leri henOz olmamııtı. 

Bu gayeye yetiımek ıçın 
Muıolini bir çare buldu: Fran· 
ıayı korkutmak. Bunu temin 
etmek için de yeniden ıilibla· 
nan ve Ren havzasının itıal 
eden kuvvetli Alm_;nyaya da· 
yanmak lllzumunu hiuetti. Son· 
ra Pariste halkçı cephesi bükô· 
meti F araa1aaı• parçalanma11· 

RADYO 
CUMA 30/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
13.30 Program. 
13.35 Türk müziği. 
1 - Rast peırevi. 
2 - Nuri bey - Raıt ıarkı 

Hailim bir nazlı yere. 
3 - Sadi Hoıses • Rart ıar

kı • Eli g&zlüm. 
4 - Rast ıarkı - Çalıma bak 

efede. 
S - Klz m Uz • Bayatiden 

tarkı • Ayrılık nekar acı . 
6 - Hüseyin F abri • Tahir 

ıarkı • Uzaktan baktı geçti. 
14.00 Memlekat •aat ayarı, 

ajans Ye meteoroloji haberleri. 
14.10 1530 Miizik (Danı mii· 

ziği • Pi.) 
18.30 Program. 
18.35 MOzik (Bir uverttır-PI.) 
18.45 Mllzik (KOç6k orkestra 

Şef Necip Atkın ). 
1 - Emmericb kaman • Hol· 

laadalı kadın operetinden (pot• 
puri ). 

2 - J. Strauss - Şark hiki-

==== -- · es sn 

BIJlge beden terbiye· 
si atletizm ajanlığın
Pan: 

2 - 3 temmuz cumartesi ve 

pazar giinleri saat 5,30 da ya

pılacak bölge atletizm tepik 
mllsabak•ları atağı ya çıkarıl· 

mııtar. Muayyen 11atte atletle· 
rin spor sahasında bulunmaları. 

100 metre ıürat 

400 metre ,, 

1500 
3000 

metre orta mukavemet 

metre " 
Yilksek atlama 

Uzun atlam• 
Güll~ 

Cirit 

4 x 100 

" 

300 ' 200 .ı. 200 ,.. 800 bayrak 

yeleri (Valı). 
19.15 Tiirk mOziği ( ince saz 

faııl ). 
20.00 Memleket saat ayan, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20. 10 Neıeli pliklar • R. 
20,lS Tllr mDziği. 
1 - Hicaz peırevi. 

2 - Refik Fersan ·Hicaz ıar• 
kı·Mabmur ufuklarda batan glln. 

3 - Melek Hiç - Hicaz ıar
kı • Çıkmadın bir lahıa kal
bimden. 

4 - Lemi • Hicaz ıarkı • 
Reverim her gtızeli senden e
serdir. 

S - Şemsettin Ziya - Hicaz 
ıarkı • Ne babtımdır ne yari bi 
amandır. 

20 35 Tilrk müziği (Halk tür· 
killeri ). 

20.SO Konaıma ( Dıt politika 
hldiaeleri ). 

21.0S Temıil. 
22.00 Haftalık poıta kutuıu 

( ecnhi dillerde ). 
22.30 Mtızik (Operet teleks· 

yonları • Pi. ) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ziraat, eıham tahvillt, kambi
yo • nukut borsası (fiyat). 

23:20 Müzik (Cazband - Pl. ) 
23.SS 34 Yarınki program. . -
Aydın !J '1. Alay Sa. 

Al. Komisyonundan : 
1 - Aydın birliğioin ihtiyacı 

için alınacak (66000) kilo kuru 
ot yedi temmuz 939 cuma gilnil 
ıaat (15) de alay satın alma 
komisyonu od ı açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (2310) li· 
radar. ilk teminatı (173) lira 25 
kuruıtur. 

3 - Şartnameai her gtıa ko· 
misyonda g6r&lebilir. 

4 - isteklilerin kanuni veıi· 
kaları ile birlikte belli saatta 
komisyona gelmeleri illa olunur. 

22 27 1 6 (SS) 

1 Erbeyli incir 
1 istasyonundan: 
1 Erbeylide incir istaıyonu ara· 

zisinde inta edilecek olan ve 

nı illa etmedi mi? Roma·Berlia 8 Haziran 939 da eksiltmeye 
mihveri vilcuda getirildi ve it çıkarılan 1509 lira 44 kuruı 
g8rmiye baıladı. ketif bedelli sulama suyu birik-

Almanya Avusturya ile Çe- tirme havuzunun eksiltme müd· 
koslovakyayı ilhak ederek mu· deti S temmuz çarıanba gllnli· 
azzam ıekilde bilyiidakten ıon- ne kadar uzatılmııtar. 
ra Muıolioi ltalyaya gene bir 1 Eksiltme o gün saat 10 da 
cinnet iriz oldu: halyan me· Aydın Nafia mildürlDğü odasın· 
baslar meclisnde, Musolini ile da yapılacaktır. 
Franaanın Roma elçisinin buzu· 
runda, ltalyaa mebuıları Kor· Bu iıe ait keşif, metraj, ıart-
ıikanın, Nisin, Savvanın, Tunu- name ve sair evrak Nafia mil· 
sun ve Cibutioin ltalyaya ilba· 1 dilrlUğllnde görOle bilir. muvak 
kını iltediler. 1 kat teminat 113 lira 21 ku-

Faranıa ıftkOnetle cevap ver- raıtur. 
di· .. Hayır!" 1 lıteklilerin Aydın villyetin-

ltalya Almaayadan Arnavut- dan bu İf için alacakları vesi · 
luğun ilhakı için milıaade iste· 1 kaları ile yukarıda yazılı gün 
dl; timdi Arnavutluğu kontrol& 

1 
ve saatte villyet Nafia mtıdnr

altında bulunduruyor.Almanya ile · lliğtı odasına gelmeleri ilin 0 • 

aıkerl bir pakt da imzaladı. lunur. (72) 
Fakat bununla kimseyi korkuta-

1
-------------

ma~~yıııa 14 Uade Musolini 1 Aydın belediye re· 
Turinde ıu beyanatta bulundu • lsllğinden 
flmul ve karakteri itibariyle 1 Belediyeye müıabaka ile bir 
bir h1lrp çıkarabilecek bir me· daktilo alınacaktır. 
ıele yoktur.,, Arzu edenlerin 10 temmuz 

Bllrllkselde çıkan Le Soir 939 tarihine kadar m8racaatla· 
ıazeteainde yazan 

Cyr. Van Overberıla 
rı illa olunur. 

73 1 4 

Sa lh halılmlll/I •a· 
tış memurluğundan 

939/431 
GAYRI MENKUL AÇIK AR

TIRMA iLANI 
Alacakh ömerbeyli k8yBnden 

muıtafa oğlu mustaf a ince 
Borçlu sınır teke-den 610 meh 

met vereseıi h•kkı, Abdullah, 
Htlıeyin, keziban özdemir. 

Mevkii erbeyli iıtasyon mev• 
ki inde 

Kıymeti 750 liradır. 
Hududu doğusu durmuı ve 

ali vereseleri babçeıi, batısı 
yol kuzeyi çeımeli kule vere
sesi gilneyi ibrabim ve salib 
bahçeleri ile çevrili 7352 yedi 
bin Oç yüz elli iki metre mu· 
rabbaındaki incir bahçesinin 
3264 ıehmi 

Satıı yeri gtln ve saah Ay· 
clın icra daire, 10/8/939 perıem 
be gOnil saat 16 da ikinci ar• 
tırma 25/8/939 cuma glln& ay· 
ni ıaatte yapılacaktır. 

1 - lıbu gayri menkulnn 
arttırma t a r t n a m e ı i 

tarihinden itibaren 
939/431 No. doıya ile aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkeıin g3rebilmeıi için açık· 
tır. ilanda yazılı '>lanlardan faz· 
la malOmat almak isteyenler, 
iıbu şartnameye ve 939/431 
dosya numaraıiyle memuriyeti· 
mize m8racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için 
yukanda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev 
di edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikadarlann ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin rayri 
menkul llzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıbu illa tarihinden 
itibaren yirmi rlin içinde evra
kı mliıbitelerile birlikte memu· 
riyetimize bildirmeleri icap e· 
der. Aksi halde hakları tapu 
siciliyle ıabit olmadıkça aatıı 

bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen gllnde artar
may1t iıtirak edenler artbrma 
ıartnamesiai okumut ve llzum
lu maltlmatı almıf ve hanları 

tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul ilç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin y&zde yetmiı 
beıioi bulmaz veya satıı iıtiye· 
nin alacağına ruclıani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be-
del buolann o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec 
mu undan fazla ya çıkma11a •n 
çok arbranın . taabbOdl baki 
kalmak üzere artırma on bet 
gtln daha temdit ve on befinci 
gnnn ayni aaatte yapılacak 
artırmada, bedeli ıatıt iatiyenln 
alacağına rDchanı olan diier 
alacakblann o gayri menkul 
ile temin edilmit alacaldan 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Bayle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
aabf talebi d&ıer. 

6 - Gayri menkul kendisin• 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale karan feıbolu-

( Lltha teYlrtala ) 



.. 
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narak kendlıinden effel en yOk· 
ıak teklifte bulunan kimae arz 
etmif olduğu bedelle almağa 

razı oluna ona. razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beı gil11 
mllddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale araıındaki fark ve geçen 
rDnler için % 5 den hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
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1 e.!! ~~ ~!e~ ra?lan 
Dl • Muay•a• rGnl 

9J 
• Paıarteıi 

1J Sah 

1 

Saat 

3 - 4 

4 - s 

Doktor arkadatımıaın a.Aı 

Operatar Medeni Boyer 

Doktor Faat Bayraktar 
<Cilt baıtahklara mutah ... 111) 

d r & wıML ... .a•••••a• .. •••A.aaee.at•• 
ı Süleyman Gezer-Osman Sezginer 

a Gazete Kitap Evi 1 
Bu Hafta Çıkan Kitaplar • 

Kitabın adı Yazan Fiyatı it 
Atkı memnu Halit Ziya Uıaklıgil 125 = 
Syleveıtre Bonnarın cürmü Anatole France 7

2
5
5 

• memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

yukarda 
ıasterilen tarihinde 
Aydın icra memurluğu odasında 

(t Çartamba 

1 Pe~~~ 
2 - J 
s - 4 

4 - 5 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gaıaçan 

( Gas baıtalık1an nıutahas1111) 

Doktor Mull.ıin 

4I Amok Stef an Sweig it 

1 
4 insanlar ilemi Faik Sabri 150 • 
~ Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 • 
• Genç kızlara ev itleri fskender Fahrddin !0

0 
! 

41 Çocuk ıiirleri 11 11 ;1 .,.. 

1 Çocuklara kllçllk hiklyeler " 11 30 ı iıbu ilan ve g3sterilen artırma 

ıartnameıi dairesinde satılacağı ~ 
13 

dı baıtahkları mutalauıııı) 
1 Sokak çocukları ,, .. 30 

Bahar hikayeleri Kenan Hulfiıi 25 
ilin olunur. 71 

ilin 
Nazilli Belediyesinden: 

Nazilliye bir kilometre mesa 
fede Topan dağda belediyece 
yaptırılacak 740 lira 46 kurut 
bedeli keıifli bina 2490 No. lu 
kanun hükümlerine giSre 21 
ıüa mllddetle açık eksiltmeye 
konmuıtur. lıtekliler ıartname 
arneklerini fen dairesinden mec
canen alabilirler. istekliler 55 
lira 53 kuruıluk· teminatı mu
vakkate makbuzlarile 16171939 
Çarıamba · gDnii ıaat 15 te 
belediye encümenine müracaat
ları ilin olunur. 

(70) 1 8 14 18 

lmt11u aahlbl n Umumi Netrlyat 
MlldUrll ı Etem Mendr•• 

BHddıtı yer 
r. H P RHıme.t 

.. 5 - ' 
Doktor Şeyket Kırbaı 

<lataal haatah1dar matahauı11) 

1 Cuma 4 - S Doktor M&nif Erman 
(Kadı• haıtah1dan mutahauı11) 

f•l 

1 Camart .. ı 2 - 3 Doktor Nafis Yazı•• 
.. 5 - 4 Doktor Halli Gazayc:bn 

~2BS2SSS&a2SllSB&SSSS22~2S~ 

Aydın su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmeye konul•n it 
Horsunlu • Nazilli ıulama ka 

nalının 26+ 400 • 36+ 050 kilo· 
metreleri arasındaki ıınal ima
litıo inıaatı olup bedeli keşfi 
(48752) lira 17 kuruıtur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuliyledir. 

C - Eksiltme gilnü 10 tem
muz 939 tarihine raıtlayan 
pazarteai gDnll saat : 14,30 da 
Aydın su itleri dördilncü ıube 
mildürlnğilnde yapı lacaktır. 

D - isteklilerin şartname 

proje ve merbutabnı Aydın ıu 
işleri müdllrlllğünde g6rebilirler 

E - Ekıiltmeye --girebilmek 
için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun bllkllmlerine giSre (3656) 
lira 41 kuruıluk muvakkat te· 
minat vermeleri ve ihaleden 8 
glln evvel ehliyet •esikası al· 
mak üzere Aydın viliyetine 
milracaat etmeleri prttır . 

F - Teklıf f mektuplarının 
ekıiltme gününde teıbit edilen 
ıaattao bir saat evvel ıu işleri 

müdüriyetinde teşekknl etmiı 

olan komisyona verilmeıi liz:ım· 

dır. 

36 17 23 28 4 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
de/terlerin de hazırlandığını sayın müşteri- • 
/erimize arzederiz. 

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 _ 1 
C. H. P. Basımevi S . I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seı mecmuası No 1 10 . 
Türklük mecmuası No 3 30 

41 Yucel mecmuası No 52 15 
411 Bu kitaplan Aydında Sllleyman Gezer • Osman SezfineJ 
• Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taab· 
• hn•ın i'anderilir. 

~ ......................... . 
Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın bastalıklan ve "ontkeo servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabuliloe baılamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek k-dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

69eAtaAAAaAA•ee&&AW.AıllıA6Aa• 

i 6Ay • i Vade ile elbise ı 
:v aphrmak istrseniz kadın ve erkek! 
2 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 
: Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- lf 
• salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan• 1f 
4I mıza elbise yapılmaktadır. ı 
41 En muteni biçki dikitle ve en özenişli provalarla mür 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. lf 

1 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını •

1 umarım. 

K tdın ve erkek terzihanesi s 
(1 Muzaffer Eraydın 
4 Demiryolu caddes~~-

••VVVV•OW• .. • •• .. • • • • • ~ 
- Karacasü" Belediye 1 dif cuma günü saat 16 d• 
Reisliğinden ) Belediye encümeni huzuruod' 

Belediyemizin 939 mali yılı icra kılınacağı ilin olunur. 
bir senelik tenvirat ihtiyacı 57 22 27 4 6 
olarak teıbit edilen 150 teneke 
petrol 20 gilo müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Karacasuda Belediye Gazha
neaiae sağlam teslim STEAUA 
ROMANO markalı petrolun is
tiblik resmi de mllşteriye ait 
olmak tızere 150 tenekesi için 
tahmin olunan 405 lira bedel 
llzerindeo 30 lira 38 kurut te • 
mioal akcesi verilmek ıartlarile 
ihalcıi 717 /939 tarihine mUıı-

:........ Abone ıeraiti ····-ı 
: YıUı.ıırı her yer için 6 lir•· 1 
i • ı 
: Altı aylıtı 3 liradır. • 
i idare yeri: Aydında C. H. f 
: P B · i : . aıımevı. • 
f ıazeteye ait yazalar içlo i 
i yazı itleri müdürlüğüne. iliD" J 
~ lar için idare müdürJBtiJ11e i 
: " d'l 1id' ı i 'lluracaat e ı me ır. ..! ............................................... 


