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Sayıaı : 100 Para 

Emrivakiler politi- j 
kasının günü geçti! 

A. Ş. ESMER 
Öyle zamanlar da yaşıyoruz

ki harp vaziyetini sulh vaziye· 
tinden ayırmak gittikçe zorlat· 
tnaktadir. Otoriter devletlerin 
takip ettikleri tabiye, büyllk 
harp gibi bir umumi mücadele
Ye mahal vermeksizin, gayele· 
rini elde etmektir. Filhakika 
bu, Avusturya da, Çekoslovak· 
Yada, Arnavutlukta ve Mançur
Yada muvaffakiyetle tatbik e· 
dilmiştir. Fakat bu tecavüz po
litikasının inkişafı, beynelmilel 
lbtlnasebetleri anarşi içine at
lbıştır. O derece ki harp dev
rinde mi yoksa ıulb devrinde 
ini bulunduğumuzu anlamak ko· 
lay değildir. Belki de ıulhten 
harbe intikal, o, kadar yavaş 
~e tedrici olacaktır ki, farkına 
bile varılmıyacaktır. 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GON ÇIKAR SfYASI HALK GAZETESi Sayııı : 100 Para 

Milli Şef -
ismet lnönü 

f ngiliz Elçisini kabul etti 
Ankara 3 - Haber aldığı· 

mıza göre reiıi cumhur lımet 
İnönü bu gün 3ğleden sonra 
Çankaya köşkünde İngiliz büyük 
elçiıile general Lordu kabul 
buyurmuşlardır. a .a. 

Ha tayın 
ilhakı münasebetile 
hariciye vekilimizin 
valimize teşekkürleri 
Sayın B. Sab,.i Çıtak 

Aydın Valisi 
Hatayın ana vatana ilhakı 

dolayısile vaki tehrikinize te
şekkür eder, saygılarımı ıu· 
narım. 

Ş. Saraç oilu 
"+ ....... ......................... ... 

• 

Büyük Millet Meclisi 
Belediye istimlak kanunu layihasının 

tetkikini muhtelit bir encümene 
havale etti 

Ankara 3 - Büyük Millet 
Meclisi bugün reis vekili Rafet 

· Canıtezin başkanlığında toplan
mıştır. Celsenin açılmasını mü
tekakip söz alan dahiliye vekili 
Faik Ôdrak, evrak varide a• 
rasında bulunan ve belediyler
ce yapılacak istlmlike ait ka· 
nun layihasının dahiliye, adliye 
ve maliye encümenlerinden se 
çilecek ilçer azadan milrekkep 
muhtelit bir encümen tarafın· 
dan tetkikini istemiş ve kabul 
edilmiştir. 

Bundan ıonra ruznameye ge
çilerek devletten bir hak tem•n 
~deu veya serm~ye~inin yarısın· 
dan fuluı devlete ait banka 
ve müesse~eler memurla11nın 

çıkma ve hizmete giritleri bak· 
kındaki kanun liyihasının ikin· 
ci müzakeresi yapılarak kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede bulunan aıkert 
ceza kanununun bazı maddele· 
rinin d~ğiştirilmesine ve Estoo
ya ile ticllret ve Klerinğ pozis· 
yonunda bazı maddelerin değiş· 
tirilmesine ait kanun liyihala· 
rının birinci mUzakereleri ya
pılmış ve çarşanba günti top
lanmak üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Bnynk Millet Meclisinin bu
g6nkü toplantısında devlet şu· 
rasında açık bulunan birinci 
daire reisliğiy1e ilç azanın inti-
habı yapılmıştır. a.a. 

Valimizin tetkikleri 
Vali ve Parti başkanı Bay 

Sabri Çıtak cumartesi günil Sö· 
keye gitmişler, yol üzerindeki 
Nahiye ve köylere uğrayarak 
bükümet, Belediye, Parti ve 
Halkevlerini görmütler, köyler· 
de de köylülerimizle konuşarak 
hatırlarını sormuşlardır. 

Valimiz cumartesi günü Sö
kede daireleri birer birer geze
rek memurlarla görüşmüşler, 
gezmiıler ve ıehri dolaşmıtlar· 
dır. 

Bundan sonra beraberlerinde 
daimi encümen üyesinden B.Ne• 
şet' Akkor ve kaymakam B. 
Yahya Ertekin olduğu halde kuş 
adası · Sake yo'undan vilayet 
hududuna kadar giderek yol ve 
telefon hattıuı tetkik etm1ıler· 
dir. 

Esasen bugün uzak tarkta 
biri Çine kartı, diğeride Sov
Yetlere kartı olmak üzere, Ja· 
Ponya iki harbe başlamış bulu
nuyor. Almanya ve İtalya ile 
bazı Avrupa devletleri arasın· 
dak münasebetler normal ol· 
lbaktan uzaktır. Şimdi de Al
lllanyanın Danzige karşı yeni 
bir darbe hazırlamakta olduğu 
lıaber veriliyor. 

ı lngiliz kıralı! 
Milli o~~u teftiş 1 

Eski Hatay devlet reisi T. Sökmen 
Ankaraya hareket etti 

Valimiz Pazar günü de Balat 
- Akköy • Y enibisar üzerinden 
Muğla hududuna kadar giderek 
bnrada yeni açılan yazlık yolu 
görmUıler ve bu yol üzerindeki 
faaliyetlerinden dolayı kayma· 
kam ve nahiye mildürünü tak· 
dir etmitlerdir. 

Danzige karşı hazırlanmakta 
olan bu dairenin plinı ıudur: bir 
lll6ddettenberi almanlar Danziğ 
felırine silih ve harp malzemesi 
•evketmektedirler. Bu hazırlık 
taaıamlandıktan sonra Danzig 
halkı arasından g6nüllii kıtaları 
kaydedilmekte ve Almanyadan 
iOya "Sporcu" ve "turist,, ola· 
rak Danziğe giden zabitler bu 
lcıtaların kumandasını ellerine 
•laıaktadırlar. Hedef Daozig 
fehrinin içindan fatbi ve Alman· 
Yaya ilhakıdır. Fılhakik Alman
ların iddialanna göre, eğer 
Danzig iyanı böyle bir karar 
\'erecek olurst. Polonya buna 
mani olmak için harkete geçti
iİ takdirde "mütecaviz,, vaziye
tine düşeceğinden f ngiltere Po
lonya ya yardım etmek mecbu 
tiyetnde kalmıyacaktır. 

Almanyanın çok tehlikeli bir 
oyun oynamakta olduğuna şüp· 
he yoktur. Çünkü bir defa Po
lonya, •Danzig üzerindeki hak
larını silahla müdafaa dmeğe 
karar vermiş bulunuyor. ikincisi 
Polonya, bayati addettiği men
faatleri uğrunda siliha sarılır 
sarılmaz, fngiltere ve Fransa, 
haki. olup olmadığındı araştır
llıakıızın Polooyanın yardımına 
koşacaklardır. Bu da bir Avru• 
Pa ve tüpheıiz dünya harbinin 
bllşlangıcı olabilir. Almanya, lo
iiltere tadından Polonyaya kar
şı giriliıilen taahhütlerin çok 
geniı ve kategorik olduğunu na· 
ları itibare almalıdır. 

logiltere yalnız Polonyanın 
llıiUki tamamlığını garanti et
ll>elde kalmıyor; Polonya, ha-

. etti ı 
Antakya, 3 - Eski Hatay 

devlet reiıi Tayfur Sökmen, Ha· 
taydan Ankaraya hareket etmiş 
ve lıkenderon istasyonunda fev-

losumuz Fethi ve bir çok zevat 
ile kalabalık bir Halk tarafın
dan teşyi edılmi,tir. 

Didim mabedile Milet şehri 
harabelerini de gezen valimiz 
dönOşleriode Bafa dalyanına uğ
ramışlar ve Sarıkemer köyünde 
de bir mllddet kal•rk köyluler
le temas ettikten ıonra Aydını' 
dönmüşlerdir. Bu gezilerinde 
Halkevleri müfettişi 8. Naşit 
Hakkı Ufuğ' da valimize refakat 
etmitlerdir. 

20 bin gönüllü hüküm
darların önünden geçti 

Londra 3 - Milli hizmetin 

tatbikı münasebetile baş vekil 
Çemberlayn, radyo ilede neş· 

redilen bir nutuk söylemiş ve 
kıralın mesajıoıda okumuştur. 

İoj(iliz imparatorluğunda ilk 
defa otarak kral dördüncü or
duyu teftiş etmiştir. 

Loodra ve etraftan gelen 20 
bin kadın ve erkek gönüllüler· 

de Hayt parkta kıral ve kıra
liçenin önünde bir resmigeçit 
yapmıııtır. 

Bu geçit resmi esnasında kı

ral 40 dakika hazırol vaziyetin 
de durmuştur. 

Geçit resminde Londra fır
kasının 180 tangı bilhassa na
zari dikkati celbetmiştir. a.a. 

1 kalide murahbasımız Cevat A· 
çıkahn, Albay Şükrü Kanadlı, 
Eski meclis reiıi Abülganı Türk· 
ment Eski mebuslar, Başkonso· 

Tayfur Sökmen hareketinden 
evvel bir hitabede bulunarak 
hatayın kurtuluıuodan duyduğu 
sevinci bir kere daha izhar et-
miştir. a.a 

Uzak Şarkta 1:-Iarp Halkevleri 
Japonlar muvrffakiyetsizliğe uğradı Müfettişi B. Naşit 

Londra 3 - Çin •i•nsı bildi- Hankuvdan gelen tacirlerin I Uluğun tetkikleri 
riyor. söylediğine göre: harp-aleydarı ..... 

Dün öğleden sonra Vançu o1duklarındao mevkuf tutulan 
civarına 200 Japon askeri çık· 4500 Japon suvari neferi mah· Halkevleri müfettişi B. Naşit 
mışsada 50 ölü vererek geriye fuzen Hankova getirilerek Ja· Uluğ Cumı günü Karapınar ve 
çekilmiştir. ponyaya sevkedilmişlerdir. ' Germencik halbevleıini teftiş 
Akşam üzeri Koçeunun cnenu- _..,....4 .,..._ 1 halkevleri meosuplarile uzuu 

1 buna dig" er bir grup çıkmak is- Jmtı•y,0zlı mıntakalar 
k k ,_. - konu•malar yaparak Sökeye 

temişsede 110 ölü verere aç- y 

mışlardır. 1 da alınan geni tetbirler gitmiş, Cuma ve Cumartesi 
Konsineye ibrac edilen kuv- Londra 3 - Bütün Çindeki .. 1 'd s-k h lk · i teftiş 

İngiliz makamları pek yakında gun erı e 0 e a evın 
vet tamamiyle imha edilmiştir. d k b lk · ı al .. aşağıdaki emri vereceklerdir. e ere a evı ça ışm arı u-

yati menfaatlerinin korunması · ı 
için ıiliba sarılmak mecburiye-
tini hissettiği takdirde ingiltere 
bu devlete yardımını vadediyor. 
Bir devletin diğer devlete kar· 
bu derrce geniş taahküde gi
riıtiği tarihte nadir görülmüş
tür. 

1 -imtiyazlı mıntakada mev- zerinde miiteaddit konuşmalar 
Halbuki Polooyaya karşı giriş· f 

ı cut paraların ngiliz gemilerine yapmıştır. 
tig" i taahhüt sarihtir. Eg" er n- k na li, B. Naşit Uluğ her üç halke· 
giltere bu derece katagorik bir 2 1 ·ı· t.. 1 - ngı ız ucar arının mua- vinden halkevinin gelecekteki 

Fakat İngiltereyi bu yola 
savkeden Almanyadır. Acaba 
ingiltere Polooyaya karşı giriı· 
tiği bu taahhüdü ifa edecek 
midir ? Bu noktada şilpbeye 
düımek asli caiz değildir. lngil
terenin Çekoslovakyayı, Avus
turyayı ve Arnavutluğu mllda· 
faa etmediğinden babıediyor. 
O vaziyetlerle Polonya vaziyeti 
arasında münasebet yoktu. ln
gilterenin o devletlere karı! 
girişmiı bir · taahhüdü yoktu. 

taahhüdü ifa etmezse, bundan melelerinin süratle tasfiye et· 
böyle biç bir devletin ıözüne meleri. çalıımalannı hızlandıracak ve 
itimat etmiyeceğioi ve Alman- 3 - İnoiliz tücarlarının Ja- daha verimli neticeler elde 

Ya i~in Hindistana kadar yolun ponlarla iktısadi ve mali ha· edilmesini temin edecek esaslar 
T reketlerde bulunmamaları. 

açılacağını bildiği için Poloyayı 4 _ Beyaz Rusların imtiyazlı üzerinde durarak alikadarları 
korumak mecburiyetindedir. Bu mıntakadan dışarı çıkarılması aydınlatmıştır. 
ıartlar altında umami karışık- 5 _ Gönüllü lngiliz askerle· Bay Naşit Pazar günü Nazilli 
lığa mahal vermiyecek mevzii rinin polis müdürünün emrine ve civar balkevlerini teftiş et-. 
emrivakiler politikasının artık varilmesi. mek üzere Nazilliye sritmiştir. 
günü geçtiği iddia edilebilir. • 

Almanya iki ıık karşl!lndadır: A. spor lzmı·re gı·dı·yor 
Ya davasını sulh ve müzakere 
yolu ile halletmeli, yahut da 1 
Avrupa harbini göze almalıdır. Şampı·yo t k m m p, za g •• •• 
Ve ikinci ııkı tercih ettiği tak· 1 n a 1 1 iZ a r unu 
dirde büyük harpten daha katı lzmirde Üçokla karşılaşacak 
bir hezimete uğramaıı mukad-
derdir. - Yazısı Üçüncü saliifede -
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·Nevyork Sergisinde 
Türk Sitesi emsalsiz takdirlere 

mazhar oldu 
-1 

Ticaret Vekaletinden : 

New Y ork sergisinde " Dev
let PaViyonu " muzdan baıka 
ikinci bir paviyonumuz daha 
Yardır. Bu paviyona " Tilrk ma
halleıi " manlsına gelen "Tilrk 
Sitesi " adı verilmittir. 

TOrk Sitesinin resimleri ga
zetelerimizde çıkmıt ve hakkın· 
da yine gazetelerimizde bir bay
lı malumat verilmiştir. 

Türk Sitesi serginin en seç
me yerlerinden biri nzerinde in
.•• edilmiştir ve bina itibarile 
pek harcı Alem olan katalog 
mimarflinin tesirlerinden uzak 
kalmıı, milli uslüp taııyan na
dir binalardan biridir. Alt ka· 
tında lokanta, bar, kahve, çarşı, 
inhisarlar k11mı, Eti Bank kısmi 
ve Hacı Bekirin satıı yeri bu
lunmaktadır. Üst katı da peri· 
yodik sergilerimize tahıis olun
muıtur. 

Türk Sitesinin fiskiyeli havuz
lan ve kuıluklarına alıştırılan 
beyaz gilvercinler burasını ıer
rinin en ferah verici ve cazip 
yeri haline getirmiştir. Avluya 
bakan dıvarları Tilrkiyeye ait 
manzaralarla ıUılenmiştir. Bura
daki fotoğraflarımızın mevzuları 
ve nefaseti çok alika uyandır
maktadır. 

Ecnebi görilşile Türk Sitesi: 
Tnrk Siteıi hakkında Ameri· 

ka gazetelerinde pek ıitayiıkAr 
yazılar çıkmıştır. Amerikada çı
kan gazetelerin pek b8yftk bir 
adede baliğ olduğu dilşllnOIOrse 
paviyonlarımız hakkında yazı· 

lanları bUIAsa etmenin bile müş· 
kül olduğu aalaıılır. [Lehimizde 
yazılan yazılar hakkında bir fi
kir vermek için bunlardan bir 
kaçının bazı parçaları afağıya 
alınmııtır: 

Nev York Times gazetesin .. 
tlen: 

" Tlirk paviyonu uzun as1rlan 
dolduran TOrk kültftr8 ile garp 
dinamizminin ahenkli imtizacını 
canlı bir ıekilde ifade etmekte
dir, Çini ile örtiUil harici 1atbı 
ve gilzel iç avluıu ile serginin 
en ziyade dikkati celbeden bi .. 
nalanndan biridir. 

Servi ağaçlariyle gölgelenen 
fıskiyeli havuzlar1, baricin gll
neıli ve ııcak ıokaklariyle te· 
ıad t~kil etmekte ve insana 
serinlik ve ferahlık vermekte
dir." 

Gazete bundan ıonra " lı
tanbulun çarıııını andıran gü
zel bir pazar ,, diye vasıflan
dırdığı Sümer Bankın idare et
tiği ıatıı kHmrndaki seçme eş
yayı birer birer anlatmakta Eti 

Bank kı1m1Dda da fU sözün 
nazari dikkati celbettiğini yaz-
-maktadır. " Maden amelesinin 
Y•t•Y•t ıartlarını daimi daha 
ziyade iyileştirmek Türkiye 
cumburiyet~nin içtimai propa 
mına dabildır. ,. 

Yine ayni gazete, teıbir et
tiğimiz milze eıyaıını birer bi
rer anlattıktan ve Tllrk siıte
ainin cepheıindeki sebilleri ve 
pa vyoaumuzun karıısında inşa 

edllmiı olup pek beğenilen 
Türk çeımesini tarif ettikten 
ıonra Devlet pavyonumuzda 
ifade olunmuı olan TOrk ide
alleri tberinde uzun uzun dur· 
maktadır. 

Vorld Telegram gozetesinde: 
Sergiyi ziyaret eden muharrir 

ı&yle yazıyor: Bilmem ıiz sergi
de en çok beğendiğiniz yeri 
ıeçtiniz mi? Bana soarunız Türk 
pavyonu Ozerinde her kesle 
h•bse tutuşmaya ba2:1rım. Çini 
ile örtülü cephesi ve gOzel ke· 
merleri ile bence Türk pavyonu 
ıergioin en güzel yeridir. 
Neov Record gazetesinden: 

" insanı teshir edecek gilzel
lik te Türk pavyonunun bizim 
için mimarlık bakımından btifade 
edilmeye layık tarafları vardır. 
Meseli mallarını iyi g3stermek 
ve tethir etmek iıtiyen ticaret . 
müesaeıeleri l'Brk pavyonundan 
tOrlü ilr)il fikirler alabilirler. 
Orta bOyOklUte bir şehrin bir 
ticarethanesi için bundan ideal 
bir yapı fekli olamaz. Altı k6· 
teli ıekli ile azami derecede ta
bii ziya tamin etmekte ve ancak 
iç taraflannın tenvirine ihtiyaç 
kalmamaktadır. Duvarlarındaki 
oymalar kıymetli eşyayı gayet 
sanatlı ve te9irli bir surette teı
bir etmeye mnsaittir. 

Cae mecmuasından: 
"TOrk sergisi alika ve zevkini

zi tatmin edecek bir çok feylerle 
doludur. Paviyonan lrendiıi eski 
Tilrk mimuisinin gilzel bir nu· 
muneıidir .• Duvarlardaki resim· 
fer, müzayikler, her tarafındaki 
havudar, iç avlusanuo ferahlı, 
manzarası sizi teshir eder. Yu
karı katta baha biçilmez balı· 
lar ve diğer mUze enası var· 
dır. Aşağı kattaki lokantanın 
yemekleri fiatça mutedildir. ln
ıana egzotik bir zevk temin 
etmektedir. 

New Yorker mecmasınJa: 
"Açılma llususunda birinciler• 

den biri olan Tih·k Pavyonunu 
keşfettikten sonradır ki ıergi 
reisi Mr. Wbalenin kaç aydır 
Türk sergisinden neden bu ka
dar ıevkle bahsettiğine akıl 
erdirdim. New Yorkta bir 
trene bindikten 20 dakika son 
ra kendimi serin, gölgeli bir 
avluda oturur ve güzel bir or· 
keatra dinler vaziyette bul
dum. G6zlerim fıskiyelerin akı
şını takip ediyordu. Önce yprak 
dolmat1, midye dolması, böu k 
gibi lstaobul mezeleri gt:tirdiler. 
Bu geçirdiğim tecriibenin ne 
kadar zevkli olduğunu anlamak 
için sizin de bunu aynen tekrar 
etmeniz lAzımdır. Türk pavyo
nu ıerginin en iç açıcı yerlerin 
den biridir." 

Türk sistesinde Bir aylık 
/aaliget : 

Sitenin her kıımı biiytlli ali 
ka uyandırmııtır. 

Türk lokantası : devamlı 
bir alakanın mevzuu olm~ıtar. 
Bu huıusta heyetimizin rapo
runda şöyle denmektedir. 

" Ttirk lokant111 serginin en 
beğenilen ve rağbet gi>ren lo-

.. ..., 
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Türk. Fransız deklarasyonu münasebetiyle 

Harp cephesine karşı 
kurulan sulh cephesi 

YURDDA SULH CiHANDA SULH BAŞLICA PRENSiBiMiZDiR 

Geçen gOn Büyük Millet Mec
lisinin tam bir ittifakla tasvip 
ettiği Türk - Franıız anlatması 
cümhuriyet hükumetinin, milli 
ideal ve beynelmilel ıulb ba
kımlarından ikiz bir muvaffaki
yetin eseridir. 

Bu eıer, Türk milletine iki 
mOhim mOjde vermiştir. 

Biri, yirmi yıldır toprakları• 
mızdan ayrı dü,milf, yabancı 
idaresi altında kalmak betbaht
lığını çekmiı olan ( Hatay ) ı· 
mızın bu ııtıraptan, bizim de 
ondan ayrı kalmıt olmak azabın
dan kurtulduğumuzun mOjdesi. 

Öteki de, milli emniyetimizi 
de içine alan · dünya ıulhunu 
koruma cephesinin bir kat daha 
kuvetlendiği ve perçinlendiği 
mOjdesi. 
Şunu tebarüz ettirmek lazım

dır ki, ( Hatay ) ımızın, anava
tana kavuşması, yalnız türk 
milletine baha biçilmez bir se
vinç ve saadet vermekle kal· 
mamıftır. Onun, milli bDnyemi
ze, kayıtsız, ve tartsız iltihak 
ve ilhak ıekil ve şartı, biltün 
medeniyet dilayasıoe bir kere 
daha g3sterdi. ki m;ıli olan, 
bakla olan talepler aabırla, se
batla, ve müzakere yoliyle elde 
edilebilmektedir ve elde edile· 
bilir. 

Ebedi Şef c\tatlirk6n baıla
dığı bu milli divamızın bu te· 
kilde baliedilmesi, boğazlar 
davamızdan aonra, milli divası 
olan milletlerin tutmaları lazım 
gelen bal yolunu g&steren ikin
ci bir ibret dersidir. 

ıt ıt .. 

Bu noktayı b&ylece tabarilz 
ettirdikten sonra, sulh cephe
sini kuran ve kuvetlendiren bu 
eaer Dzerinde kısaca durmak 
istiyoruz : 

insanlık, son aylarda, umumi 
bııarbın batındanberi, miııli R:Ö· 
rOlmemit bir tecavllz kartısında, 
derin bir endişeye düttU .. (Nas
yonal soıyalizm ) ile (faıizm) in 
mümeuilleri, el ele verdiler .. 
Biri ( eıki Roma imparatorluğu) 
nu yaratmak; iSteki de ( b0y1k 
Almanya imparatorluğu ) nu 
kurmak sevdasına düttüler ve 
icraata geçtiler .. 

Nasyonal sosyalizm Almanya
ıı, ilk ance, ( milliyet prenıibi) 
ni ileri sürerek Versayı yırttı; 
( Ren ) bölgesini askerle tuttu; 
Avusturyayı kattı ve Çekoslo
vakyanın Südet bölgesini de, 

kantalarından biridir. Bunun 
delillerinden biri olarak sergi 
milnaıdbetile Nev-Yorkta bula· 
nan Belçika Elması tacirlerinin, 
Belçika pavyununda çok güzel 
bir lokanta olduğu halde, Nev-
y ork mücevhercileri ferefine 
verdikleri yüz elli kitilik ziya· 
fet için bizim lokantamızı ter· 
cib ettiklerini zikredebilirim.,. 

ayni prensibe dayanarak istedi; 
( Mnnilı ) konferan11 bu iddiayı 
da haklı buldu ve Almanyaya 
katılm sını kararlaıbrdı .. Artık, 
Almanyanın Avrupa toprakla· 
r1na münhasır davası, verdiği 
söze itimat edilerek, bitti sa
nıld ... 
Doğrusunu ·söylemek lazım 

gelirse, it bu raddeye gelinceye 
kadar Almanyanın davasına hak 
verilmiyo,. değil idi ... 

* * * 
Fakat çok geçmeden iş tam 

minAıı ile zıvaoadao çıktı .. Bir 
sabah, Afmanyanın, Çekoslovak
yayı, benzeri görülmemiş bir te· 
kilde işgal ediverdiği gCSrülCfü .. 

Bu nasıl fey ~ Bunun mılliyet 
prensibi ile ne alakaıı var? de
diler. 

- O, benim bel kemiğime 
havale edilmit zehirli bir han
çer gibi duruyordu; onu berta
raf etmek benim için bir ( lla· 
yati zaruret ) idi ve orası Al
manyanın ( baya t Hhası ) idi. 
Dedi .. 

Bu suretle, Çekoslovakyanın 
ve dolayısile 1kOçUk antant) ın 
bir günde zorla ortadan kaldı
rıldığı görüldü .. 

Ve gene bir sabah, nasyonal 
sosyalizm Almanyansının, mfts· 
takil Litvanyanın (M~mel) böl
gesini, zorla işgal ettiği duyul
du ... Bu nedir? dediler? •• 

- Bu, benim için bir (bayat 
aabaıı) idi. O.ıun içiu anavatana 
kattım ... dedi. 

Sonra, gene bir sabah, faşizm 
İtalyasnııo Arnavutluk devletini 
kıraliyle beraber, silip sfipürdü· 
ğn haberi ortolığı bürüdü .. 

Ne yapıyorsun diyene; Orası 
zaten İtalyanın idj; zahiren mnı 
takil idi, kafa tutmağa başladı. 
balyanın (bayat sabası) olan 
burasım işgal ediverdim .. dedi. 

Bu suretle, sınırı belirsiz, ye .. 
ni bir (hayat sabası) prt:nsipinin 
tatbikine geçildiği v~ bu pren• 
siple, Balkanlara, ( Balkan an
tantı ) na karşı ilk hazarhk ba
ıamağınıa hazırlandığı, anlatıl· 
dı .. 

Hududu belli olmıyan ve ma· 
nisı şümullü olan bu (hayat sa· 
hası) prensipininr tatbik ıekli, 
gösterdi ki, bu, bir taraftan Hit~ 

ler AlmanyasınlD, Tuna ıimalin
den Karadenize şarka doğru 
genişleme [Drang nacb Oıten J 
idealini tahakkuk ettirme proı• 
ramınm yeni adıdır •• Ve bunwa 
tatbikine de cebir ve zorla bat• 
lanmıştır. 

Mosolini balyası da, oıaa mu
vazi olarak Tuna cenubundan 
Balkanlar üzerinden Adalar de· 
nizine ve boğazlara doğdu ;ya
yılmak sergüzeıtine atılm1ttır. 

lı höyle devam ederse, tehli
,keoin düoyayı kucakhycağı bü
tl\n bcıeriyeti yeni ve büy;iik 

- C. H. P. Proıramı -
Yazan: Ali Riza EREM 

Çoruh Mebuıa 

bir feliketia bllrByeceji, aabr•P 
ve endişesi, bllttln medeaiyel 
dünyasını ıarclı. 

Bu vaziyet karp11nda, dlny 
milletlerini iki kutba •yırmak 
yarııı bqlacb: 

Bu kutuplardan birini: kendi• 
ıinden zayıf Ye kBçlk olaa 
milletlerin bByGkleri tarafınclaa 
yutulması mukadder olduğa aa• 
zariy~si tahakkuk ettirmek te
tebbll1611e airitealer; diteriDıl 
de, milli tauraaa ye milli be• .. 
liğine sahip olan milletlerlD, 
nOfos adedi ne oluna oln•.
bllr ve mUıtakil bir deYlet laa
yab yaıamai• hakkı oldai• 
nazariyesiai takip ye mlclafaa 
edenleri temsil ediyor. 

Birincinin mlmeuilleriıı mir 
ver devletleri ye taraftarlanclar. 

lkincinia milmeuilleri de, 4 .. 
mokr asiler n ıalhH•er bltllD 
insanlık ••• 

Bunlardan biriaciıiae kı .. ca 
harp ve tecav81j cephelİ •.• 
demek daha dojru olur. ... 

Sulh ve mBclafaa cepbelİllİ. 
kurmak tqebbldalD, pi,Wla,. 
İngiltere ve Fransadır. 

ltk önce bu cepbede iki •w_. 
let yerlerini taırih ettiler •• Soa• 
ra bu cepheye Poloaya kata&• 
Arksın<tan Belçika, Yuaudl~ 
ve Romanyaya el. (barp •• t•~ 
ca viiz ceplasi) ae k&l'f•, · ıaraati 
verildi.. 

Bu suretle Uk aiııda laıiltr 
re, Franıa, Belçika Polcaya; 
Romanya ve Yunanlttaaclaa 
mürekkep bir ıulb ve mldaı.. 
cepbeıi kanbia.ıı oldu •• 

Fakat bu cephe T.trblı ta9 
ve müessir olamazdı; onun 1&r 

salmaz bir maka vemet Ye kllY .. 
iktisap edebilmeli, aacak cı . ... 
buriyet Türldy .. inİD liu c ..... 
ye katılmaıı ile mibbkllD idi.. 
O Cumhuriyet Tilrkiyui ki, lc..
di sulhu ile beraber cilaya ba" 
rııını da korunma ıayui utru_. 
da, gene oaaa tqebblal il•· 
biribirine bağlanmq olan (Balk-9 
pakb)ve(Sadaabad pakb)cleY
letlerinin tam ortuıacla oaları 
birbirine bağhyaa bir (dtjil•) 
vaziyetinde, kudretli, mlttelaltı 
mütesanit Y.e milli bir Yarbk 
arzetmektedir. 

işte ıiyaıi, aıkeri, cojrafi .. 
milli vaziyeti blyle olan Tlrld• 
ye. bu sulb ceP'9eıinde yer Ü 
madıkça, ne (Polonya) 1a n .. 
de (Romanya) ya Yerilmit oa.. 
(ıaranti) lerin• cloiradaa ~ 
ya mllessir bir kıymeti olaaaal' 
dı.. Çünkil ıarp clevletleri•i9 
ne ıilhca, ne malıem•c• •• ~ 
de askerce cloirudaa d9in1Y' 
(Polonya) ve (Romanya)4,ll ~ 
dımlarına inak&n yoktu.. Ba _. 
kiaıızhğın, ber hanp bir laarP 
bal inde, vereceij aetice ... 
umumi harpte ıar9 ........ ir 



tfi ı IAYl 

A. spor lzmire gidiyor iki Protokol 
Sancak'ın Türkiye'ye terki ii

zerinde duracak değiliz. Bu 
Dikenin bizde uyandırdığı biı 
ler ve hatıralar ne olursa ol
ıun, olan olmuıtur. Esasen, iki 
seneden beri, - hususi bir re
jimden iıtifade eden - lıken
derun Sancak'ı aşikar bir ıekil
de Türkiyenin kontrolil altına 

geçmiftir. Diğer taraf tan, San· 
cak'ın terki, .Türkiye'nin bun· 
dan b6yle ·Suriye'ye ve orada 
bizim icra ettiiimiç mandaya 
karı• idame etmeyi taabhilt et· 
tiği durumu tam bir sarahatle 
tayin etmesini ~ntaç etmiıtir. 
B. Georgeı Bonnet ~bu huıusta 
franıız liOkômeti namına biç 
bir yanhı anla~aya mahal ver
miyen beyanatta bulunmuıtur:" 
Fransa, demiştir, Suriye'de ve 
Lilbnan'da icra ettiği misyon · 
dan bir batkası lehine feragat 
etmek niyetinde katiyen değil· 

dir." 

Şampiyon takımımız 
lzmirde Üçokla 

Pazar günü 
karşılaşacak 

Evelce haber verdiğimiz gibi 
lznıirin en kuvetli kadroıuna 
lllalik olan Üçok kulübü ıam· 
Piyon takımımıza bir maç tek· 
lif etmitti. Spor mevsiminin 
ıeçmek üzere olmaıına rağmen 
lculubOmUz idarecileri Oçokun 
l,u teklifini kabul ederek önO
lbllzdeki Cumarteıi gOnli Kızılay 
lr11rumunun tertip ettiği tenez
ıtUı tirenile f zmire gidecekler
dir. 

takımımızın Üçokla bu d<Sr
dChıcn karıılaıması olacaktır. 
935 ıenesindenberi birisi lzmir
de ve ikiıi de Aydında oyna
ilan Oç maçta o vakit Altınor
du adını taııyan bugftnkft Üçok 
:•kımı daima mığliip çıkmııtı. 
Zaıirde 2-1 yenilen Üçok Ay
dındaki birinci maçı 3-2 ve 
ilcinci maçı da 3-1 kaybetmit
tir. 

Binaenaleyh lzmirde yapıla
cak bu ıon kartılaımanın ne· 
lradar ehemmiyetli olacağını ve 
her iki taraftan Aydının tim· 
diye kadar kaydettiği galibiyet
leri kaybetmemek, Oçokun da 
Y•ni bir matlilbiyet kaydetme· 
llıek için nakadar canla batla 
Çalıtacıldannı tarife ve izaha 
lııcet yoktur. 

Kul&bBmBz idarecilerinden bi· 
riıi ile rlSrfltt&k. Bize fU izabab 
•erdi: 

Üçok lzmirin en kuvetli fut
bol ekibidir. Kendilerinin bize 
Yaptıkları mOracaab aeYinçle 
lrabul ettik ve bu takımla ya· 
Pıcağımıı maçı bemıerilerimi· 
Zede göstermek fırsatını kazan
llıak için mOıabakayı 9 temuz ......, 

=== 
İllaparatorluk rasyaıına yardım 
•dememelerinin verdiği netice• 
de11, daha hafif değil, belki da· 
hı vahim 1olabilirdi •. 

Mihver devletleri, bun pekila 
bildiklerinden, sulh cephesi, Tür
~iyeaiz kaldıkça, ıarka ve ce· 
'abu tarkiye doğru genişleme 
•e yayılma hareketlerine hızla 
devam edebilirlerdi.. Ve diioya 
-.ıba da korunamazdı. 

Türkiyenin ıulh cepheıinde 
Yer almasının, mihver ilemindo 
~opardığı velvelenin manaıı da 
llndan batka bir ıeye delalet 

<tt11ıez .. 
Onan içindir ki, cllmburiyet 

'ttrkiyeıi, tehlike büyümeden, 
•e bizim de kapımıza relip cat
~·•ını beklemeden, hem o teh· 
ılceyi milli ıınırlarımızın daha 
'-zatında iken durdurmak, hem 
de ve dolayıaiyle dOnya ıulbu· 
tt11 korumak gibi biri milli di· 
terı inıani iki büyük lilküye 

'*}'ran dilten ıulb cepheıine il· 
tlbalsa karar vermekle bOtOn 
beıeriyetin huzur ve ı0k6nu na
tllı11a cibantilmul bir rol daha 
i"'•mııtır. · 
ft u lıabetli kararını, timdi, tnrk 
•ıaıız aıUatmaıiyle tamamla

tllıı ve kuvvetleadirmit bulunu 
)or. 

t liarp ve tecaviiz cepbeai ve 
lraf darları, bu vaziyet karıı

;•eda artık ıuımuı dejilse de, 
'-r11ıut vaziyetteler .. 
Bu duruı, 1••İ ve yakın bir 

Pazar gOnilne kararlaıtırdık. 
Bildiğiniz gibi o gün Kızıla

yın tertip ettiği bir tenezzillı 
treni vardır. Hiç füphe yok ki 
bu tenezzOlıe bir çok hemşeri
miz iıtirak edecektir. Bizde 
Cumartesi gün& ayni tirenle 
gideceğiz. 

Kızılay kurumu idare heyeti 
bu milracaatımızı hilınil suretle 
kabul etti ve kafilemiz için 
azami yardım •e kolaylık göı
terdi. Bu vesile ile kendilerine 
teıekkür borcumuzu da s&yle· 
meği unutmayalım.,, 

Maçın neticesi hakkında ne 
diltOndOğünil sorduk. 

"Bu huıuıta ıimdiden bir tey 
ıöylemelr, kati bir netice keı
tirmek milmklin değildir. Hiç 
fDpbe yok ki rakibimiz lzmirin 
en kuvvetli ve en teknik bir 

. takımdır. Fakat biz de bot 
durmuyoruz. On beı rnndenberi 
mütemadiyen çalı,ıyoruz. Bina
enaleyh netice futbol pnıına 

bağlıdır. Bu kulnbe karı• tim
di ye kadar hep bize yar olan 
taliin bu ıefer de bizimle oldu
funu Bmit ediyoruz. 

Bilhasıa umduğumuz fibi ••
hada seyirci kalabalıj! içinde 
kendi bemıehrilerimizin ve bizi 
alkıılıyacaklana çok olmaıı da 
maneviyatımızı daha kuvvetlen
direcek ve bizi zafere doğru 
daha heyecanlı koşmağa ae•k 
edecektir ... 

Mamafih netice; gerek ralip, 
rerek mağlQp ne olursa olsun her 
halde o giln ıabada bulunacak
lar, çok gOzel ve çok temiz bir: 
futbol maçı seyir edeceklerdir. 

-- -- = -- - z _ _Q_ ...... 
baıkının bir ( kllçOk molası ) 
mıdır ? Yoksa daha uzan •Bre· 
cek bir tec•vüz hazırlığının ( bn
y8k molası ) mıdır ? Bunu an-
cak zaman gösterebilir •. Şu ka· 
dar ki her geçen zaman, daba 
ziyade ıalb cephesinin lehine
dir .•. 

Bundan atnrndor ki, bayle 
dilnyaaın en karıtı1', insanbğın 
en aıkııık bir deminde, uzağı 
vaktinde, en iyi ve en dogru 
olarak ıezea, ıayııız, tOrlfi ve 
muğlak ihtimaller içinden, ge· 
rek bizim ve gerek insanlık için 
en fena olanlarını bulup onlara 
kartı en iyi ve en doğru ko
runma tedbir ve kararlarını ce
ıaretle ve metanetle alan milli 
Şefimizi ve cOmhuriyet hiiküme· 
timizi minnet ve ıtıkranla a11-
mak1 edası, vicdana rahatlık 
veren bir borçtur. 

Süt anne aranıyor 
3 - 4 ay mOddetle ve Ocret 

mukabilinde bir ıilt anne ara· 
nıyor. Talip olanların adres öğ 
renmek 6zere matbaamıza veya
budda Aydın vakıflar idaresine 
mBracaatlan ilin olunur. 

4 6 8 9 

Bu muhtelif taahhütleri kay· 
dedelim. f skenderun faslını 
kapıyarak bunun bize baıka 
bir fasıl açbiını görelim: ıarki 
Avrupa ile Akdeniz' de 11kı bir 
fran11z • tiirk işbirliği faılı • 

imdi, bu işbirliği bliyilk bir 
ehemiyet arzeder, Buna anla· 
mak için bartaya bir ıöz at
mak kifidir. Onun içindir ki 
lıkende~un'un gö1geıi dllnkil 
gllnll karartmamalıdır, buglln 
diploması sabaarnda bOyBk ve 
mesut bir gOndOr. 

E. M. de Vogüe demiştirki,, 
G6lge nedir? Bir gilne,ia de· 
lili.,, 

Wladimir D'ormesson 
Le Figaro 

--~ ... . 

Askerlik 
para cezaları 

Askerlik meclisi veya idare 
heyetleri tarafından bükmolu· 
nan askerlik para cfzalarmı 
vermiyenler hakkında tabıilem 
val kanunu bilk&mlerine göre 
takibat yapılacaktır. Hakların· 
da pua cezaıı hükmolunupta 
aıkerlikten ihraç edilen ıahıs 
hakkında para cezası mahk6mi· 
yetleri yerine getirilmiyecektir. 
Para cezalarını verecek vaziyette 
bulunmıyanlar Amme hizmetle
rinde çalıttırılmıyacaklan fibi, 
cezaları habıe de tahvil oluna-
mıyacakbr. Cezaları tahsil o· 
luaamıyanlar için müruru za-
manı mOteakip terkini cihetine 
aidilecektir. 

- -•ot---
Uzun ömürlülerin 

yurdu: Y enizalanda 
o~vir, nilfaı ıayımı, doğum, 

6,16m ve boıanma ishtistik dev
ri.i 

Son tetkikler, Yeni Zelinntta 
erkek vasati olarak 65 yaıında 
kadın 68 yatında ölüyor. 

Fransada vasati ölüm yaıt 
hiasedilir derecede diitlktOr. 

Dilnyanın en ihtiyar adamla· 
rına Türkiye ile Y tJnaaistanda 
raıtlanır. 

Devlet demiryollarından: 
81 Temmuz/939 tarihinde Aydın - lzmir ·Aydın 

treni tahrik edilecektir. 
8111939 tarihinde Aydından 14, 15 hareket 19.9 da İzmire 

muvasalat edecektir. 
9/7 /939 tarihinde lzmirden ıaat 22.15 de kalkacak Ay-

dına 3.3S de varacakbr. 84 

1 RADYO 1 
SALt 4/7/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

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

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Prorram. 
12.35 Türk miiziği. 

1 - Kürdilihicazkar peırevi. 
2 - Artaki - Kiirdilihicazklr 

tarlu - Ciımin gibi. 
3 - Kürdilibicazkir farkı • 

Çılgınca ıevip. 
4 - Kemençe taksimi. 
5 - Faize - Şetaraban ıarkı 

Badei vuılat içilsin. 
6 - Şemıettin Ziya - Şet

araban ,arkı - Ey gonca açıl 
zevkini sor. 

7 - Saz semaisi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Mtızik ( Karıtık 

program - Pi. ) 
19.00 Program. 
19.05 Mazik (zymahwıki - Var 

yaıyonlu T "ma - Pi.) 
19.15 Türk mDziği ( Karııık 

program) 
19.45 Türk mOziği (Halk tür

k&leri ve oyon ovaları.) 
20.00 Memleket ıaat ayarı. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk mtlziii ( Klaıik 

prorram) 
Ankara radyosu kBme heyeti 
20.55 Konuıma ( Ttırk kuıu· 

4000 kilometrelik memleket;tur· 
anine çıkan tayyarecilerimizin 
ibtiıaıları) 

21.25 Neıeli pliklu - R. 
21.30 Orkestra proüramının 

takdimi. 
21.45 Milzik ( radyo Orkeıt-

raıı • Şef : Ha .. n Ferit Alnar) 
Mozart : Senfoni aol minör. 
Debu11y : KOçilk liliti. 
22.30 Milzik ( opera aryaları 

• Pi. ) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

1 

Aydın Belediye Re-
isliğinden : 

1 - Belediye sicilinde ka
yıtlı ve ruhsatname almıı olan -. 
hammalların yeknasak elbise 
riymeleri belediyece karar 
altına alıamıı olduğundan bu 
,Onden itibaren on beı gün 
içinde koyu llacivert bezden 
yapılmı, işçi tulum veya uzun· 
ca it gam1eği ile ayni bezden 
yapılmıt ve üzerinde madeni 
bammal lnumarası o!an bir 
kaıket giymeleri mecburidir. 

2 - Bu mecburiyete riayet 
etmiyenlerin ruhsatnameleri 
geri alınarak bammallık yap
maktan menedilecekleri ilin 
olunur. 68 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 
Koçarlı nahiyesinin Gözka· 

yaıı karyesinde k6milr ta, mev
kiinde tarafları doğusu Zeynep 
vereaeıi ve balil küçük batısı 

Mehmed kızı Zeyaep kuzeyi 
topçu ali oğlu Mebmed ve Kı
ıık tat gilneyi Mustafa ali oğ
lu Mostafa ktıçtik ile çevrili 25 
ağaç zeytinlik ile yine ayni 
mevkide sıatrlan doğu!u Silley
man k6ıe batııı yine Snleyman 
k&se kuzeyi Rukiye gilneyi Sü· 
leyman köse ile çevrili 12 ağaç 
zeytinli{( Hasan kase oğlu molla 
Mebmed;n ml\lkil iken 34 yıl 

6nce almeıile verasiti kar111 
Cennet ve evtatlan lbrahim ve 
Haaana kaldığı köyünden ge
tirdiği ilmfibaber milndericatıo
dan anl•fılmıfhr. Tapuda kay
dı olmadığından gazete ile ilin 
tarihinden 15 gün sonra ciheti 
ta .. rrufunun tahkiki için ma· 
halline memur gönderilecektir . 
bir bak mülkiyet iddiasrnda o· 
lanlar varsa 1339 fiı numara
ıile Tapu Sicil muhafızlığına 

mtıracaatları bildirilir. 81 

ziraat, eıbam, tahvilit. kambi· Aydın tapu sicil 
yo • nukut borsası ( fiyat ). 

23.20 Miizik ( cazb~ad • Pi.) r mıhafızhğın<lan 
23.55-24 Yarınki program. Koçarlı nahiyesinin enekler 

ilin 
kaynana ince ara mevkiinde 
tarafları doğusu Ali Çetin ba-
tııı afcı ve Mehmet kuzeyi 

A d · Hasan Candaş gfineyi Himmet 
y ın tapu sicil mu- oğlu Ali ve lımail Nizam ile 

hafızlığından çevrili 95 ağaç zeytinlikle yine 
Kadıköyüniln Muıaoğlu me•- Evsekler köyilnün bacılar mev-

kiinde ıarkan demir salib tar- ldinde doğusu mazınlı Şükrü 
1111 garben ıııklıdan gökçen batısı tepe kuzeyi Teslime gü-
bacı timılen bozcalı mehmed neyi Sinan oğlu Hüseyin ile 
cenuben ıağır Ali ile çevrili 12 -
d&alim tarla ayni kaydea bacı Mehmet 45 ağaç zeytinlikte 95 
Ali kızı Emir Aytenin iken ve- ağaç zeytinlik göz kayı köyiln· 
fatiyle veraıeti aandıkcı Ahmet den Hasan köse oğlu molla 
oğlu kızılboyun bacı fbrahime Mehmeuin Evıeklerden koca 
kaldığı we lbrabimia de ölümüle bakkaldan haricen satın almak 
verasti karısı fatma kızı fadi- ıuretiyle mülkü olup molla 
me oğulları Ali ve Mebmete kal- Mcbmedin 34 sene evvel ölme· 
dığı ve bunlarda aralarında yap ıile veraseti münhasıran oğlu 
tıldarı takıimde bu yerin fadi- Me1ımede kaldığı ve Mehmedin 
meye iıabet ettiii faclime iıe de 30 ıene Cince ölerek mirası-
Mebmet Ahmet Alt.naya sataca- nın karııı Cennet ile evlatları 
tına cJair köy kurulundan ge- lbrahim ve HasaQa kaldığı 
tirilen ilmObaberle namlamıa ilmühaberden anlaşılmıştır. Ga-
teıciliniiıtemektedirler. Bu yer zete ile il.in tarihfo den 17 giln 
le bir mülkiyet iddiasında bulu- ıonra mahalline ciheti tasarru· 
nan itiraz ( uhipleı i köyde ve funun tahkiki için memur yol-
gazete ile ilin tarihinden 11 lanacaktır. Bu yerlerde bir 
gDn sonra mahalline göndrile hakkı mülkiyet iddiasında bu · 
cek memura veyahutta idare· )ananlar \•arıa 1340 fit Hyıaile 
miıe 1355 fit numaraıiyle milra- tapu sicil muhafızlığına mllra-
caatları ilin olunur. 83 caatJ bildirilir. 82 



Aydın Sulh 
Mahkemesi 

Hukuk 

Aydının orta mahallesinden 
peynirci Mchmed karısı Emir 
ıultan ve oğlu Tevfik tarafın
dan Aydının orta mahallesinde 
Mehmed oğlu İbrahim alehine 
açhğı alacak davasının muha
ktmesinde : davacılar iddia et
tikleri 217 lira 25 lrnruştan 
158 lira 50 kuruş iddiaları 
6191938 tarihinde sabit oldu
ğundan bahsile bükmedilmişse
de temyizen bozulduğundan ve 
davacıda 217 liradan bakiye 
fazla olan 58 lira 75 kuruş hak· 
karıda mOddealeyhe yemin tek
lif ettiklerinden ve müddealey· 
hin ikametgihı meçhul bulundu
ğu cihetle iliinen tebliğat ya· 
pılmuına karar verildii'inden 
muhakemenin muallak bulundu· 
ğu 2517/939 salı ~ünü saat 10 
da Aydın sulh hukuk muhake-
mesine yemin iriu gelm~diği· 
ıurette bakiye 58 lira 75 ku
ruşluk idtliayı kabul etmiı ad
dedileceğiniz cihetle işbu yemin 
davetiyesi teliğ makamına ka· 
im olmağ Dztre ilanen tebliğ 
olunur. 76 

Aydın Su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

kanalının 23+400 - 26+400 
kilometreleri ara,.ndaki sınai 
imalit ooksanluının itmamı 
olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruştur. 

B - Ekıiltme kapalı zarf 
uıuliledir. 

C - Eksiltme gllnü 10 te
muz 939 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 

- .. - . - .... 
,, ·~ 

ATDIR 

.~ 22HA'.!L KE~V2i1 ::ül:yman ~ezer-Osm:n Sezginer 

m Bakım Evi Muayene Saatlan i 1 Gazete itap vi 1 
I Muayene ırlni Saat Doktor arkada,ımızın adı [tl 1 it 

i Pazarteıi J - 4 Operatör Medeni Boyer 1 1 Kita~~!lafta Çık:.~n Kitapla~iyal!_ • •• 

1 
Sah 4 - S Doktor Fuat Bayraktar 411 -- -

~ <Cilt haatalıkları mutahauıaa) Dl Aıkı memnu Halit Ziya Uşaklıgil 125 

r.~~ Ç b O N E k m j ~!:kstre Bonnarın cürmü ~:f !:le S~,e~;ce ~~ • 
''' arıam a 2 - 3 peratör uri r an ..., •· insanlar alemi Faik Sabri 150 
~ " ] - 4 Doktor Şevket Gözaçan [+] 30 
[t] tGaı baatahklan mutabaaaıaı) il 41 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet • 
[+] [t Genç kızlara ev işleri lskender Fahrddin 30 • 
(t] Perıembe 4 - S Doktor Muhıin 1 Çocuk ~iirleri " " 30 • 
r+l <I~ hutahktarı mutah•••••) Bl Çocuklara küçük hikayeler ,, .. 30 fi 
[+] [+] Sokak çocukları ,, ,, 30 
r+J ,, S - 6 Doktor ŞeYket Kırbaı [•} Bahar hikayeleri Kenan Hulusi 25 
t] (lntaal battalıklar mutahuııaı) ~ Ses mecmuası No 1 10 
+"J :1] Türklük mecmuası No 3 30 

r•J Cuma 4 - S Doktor Mnnif Erman Yvcel mecmuası No 52 15 
ra (Kadıa baıtahklan mutahanıaı) r..ı • Bu kitaptan Aydında Süleyman Gezer - Osm D Sezginer 
r+l [t, . Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz:. Siparişler ta h-
DJ Cumartesi 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan [t • hü~lü gCSnderilir. 
~ " J - 4 Dok~r H~U GCS~ay~n m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
... ~~~~~~~o::.·~~~~-=-~,.~.,-=-~~~~ Sag'-' lık Yurdu aç 1 .. ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
ıu işleri dördüncü şube müdOr- Karacasu Belediye 
lüğünde yapılacaktır. Reisliğinden 

D - istekliler şartname, pro- Belediyemizin 939 mali yılı 
je ve merbutabnı Aydın şu i~- bir senelik tenvirat ihtiyacı 
leri müdiıriyetinde görebilirler. olarak tesbit edilen 150 teneke 

E - Eksiltmivf'\ S?"irebilmek petrol 20 gün müddetle açık 
için isteklilerin 2490 No. lu ka- eksiltmeye konulmustur. 
nun hükümlerine göre ( 1652 ) Karacasuda Belediye Gazha-
lira 97 burusluk muvakkat te- neıine ~;t~lam te!elim STEAUA 
minat vermeleri ve ihaleden 8 R0\1ANO markalı petrolun is-
gün evvel ehliyet vesikası almak tiblik resmi de müşteriye ait 
üzt>re Aydın vilayetine müracaat olmak üzere 150 tenekesi için 
etmeleri şarttır. tahmin olunan 405 lira bedel· 

F - Teklif mektuplarının ek- üzerindt-n 30 lira 38 kuruş te · 
siltme gllnünde tesbit edilen sa- minat akcesi verilmek şartlarile 
attan bir saat ev el su işleri ihalesi 7 /7 /939 tarihine milsa-
dördüncü şube müdürlüğünde dif cuma günü saat 16 da 
tetekkül etmiş olan komisyona Belediye enclimeni huzurunda 
verilmiş olm,.sı lazımdır. icra kılınacağı ilin olunur. 

(35) 17 23 28 4 57 22 27 4 6 
Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve "ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne başlamıştır. 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Yurtda birinci s1Dıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlü erkek kkdın ameliyatları ve rontken mu yeoeleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

•~•ırıımı 1ı11~a~on1!Bl!lllll~ 

6Ay 
Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 

formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlaızdığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 

1 • 1 

·~·········; .................... "' 

Vade ile • se • • 
Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek 
~terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 

Terzihaoemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- • 
G salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- it 

mıza elbise yapılmaktadır. f 
En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müş- it 

• terilerimizi memnun etmek israrındayım. -
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını it 

umanm. 9 
K 11dın ve erkek terzib nesi :iff 

Muzaffer Eraydın 
Demiryolu caddesi: A dın f 

99'18a~~"'~~lt'IJ1~~~1"~' 1 ~ 

-A--d- E - Eksiltmeye girebilmek 
Y ID SU için isteklılerin 2490 numaralı 

Dördüncü şube müdür- kanun hükümlerine göre (3656) 
lüğünden lira 41 kuruşluk muvakkat te" 

A - Eksiltmeye kouul•tn iş minat vermeleri ve ihaleden 8 
Horsunlu - Nazilli sulama ka gün evvel ehliyet vesikası al" 

nahnın 26+400 - 36+050 kilo· mak üzere Aydın vilayetine 
metreleri arasındaki sınai ima- 1 müracaat etmeleri şarttır. 
lahn inşaatı olup bedeli keşfi F - Teldıf 'mektuplarıntO 
(48752) lira 17 kuruştur. eksiltme gününde tesbit edile~ 

B - Eksiltme kapalı zarf saattan bir saat evvel su işterı 
usuliyledir. d kk ·ş C _ Eksiltme gilnü 10 tem- mü üriyetinde teşe ül etaıı 
muz 939 tarihine rastlayan olan komisyona verilmesi lôzırn~ 
pazartesi gllnü saat ~14,30 da dır. 
Aydın ıu işleri dördiincü tube 36 17 23 28 4 __,, 
müdllrlüğünde yapı 1 aca k tır. ......-:ıı:=ıı-~=ı::is:::;;ı;;;;ı:=-:ia:m .. -...,,.. 

O - fsteklilerin •artname imtiyaz Hhlbl ve Umumt Neşriyat 
'.t MüdiirU ı Etem Mendrea 

proje ve merbutahnı Aydın su Ra11ldırı yer 
işler\ müd6rlüğünde g&rebilirler C t p J!uı eYI 


