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Söz düellosu 
A. Ş. ESMER 

Beynelmilel münaaebetler bir 
•.6z düellosu halini almıştır. Bir 
gllo Hitler nutuk ıöyler. Ertesi 
gilo Çcmberlayn cevap verir. 
Al kaıındao Göbels mukabele 
eder. Derhal Halifaks söze ka
rııır. Arada bir Muıolioinio sesi 
yükselir. Fakat eskisi kadar 
yüksek değil. Buoa da eskisin-~ 
den daha çok yüksek sesle ko· 
ııuıan fransız devlet adamları 
cevap verirler. 

Bu düellonun hedefi ıudur : 
1 - Hitler ve arkadatları, 

alman efkirı umumiyesini ve 
d&nyayı, lngilterenin mOthit bir 
" çemberleme ,, ~iyaseti takip 
etmekte olduğuna inandırmıya 
çalıımaktadırlar. Bu ıiyaset, Al· 
nıanyayı hayat hakkından mah
rum etmek gibi sinıi bir mak
ıada matuftur. Esasen " yalancİ 
AJbiyan ,. - bu, lngiltereye bü
yük harp içinde de verilen bir 
isimdi • 1914 senesinden evel de 
bu siyaseti tatbik etmit ve o 
zaman Almanyayı hezimete uğ 
ratmıflı. Fakat timdi aynı feyi 
yapamaz. Çünl<ü, Almanyamn 
baş1nda Hitler vardır. 

2 - logiliz devlet adamları
nın mukabeleleri şudur: Ortada 
bir çemberleme bahis mevzuu 
detildir. logiltere, Almanya ile 
anlaımak için her çareye bat 
varmuttur. Hatti baıvekil Çem· 
berlayn Münibe kadar uçarak 
Çekoslovakyayı Almanyaya teı· 
lim etti. Fakat Almanya "ba-
yat sabası,, diye bir nazariye 
ortaya atarak bir çok Avrupa 
devletlerinin istiklallerini ve bu 
arada Britaoya İmparatorluğu
nun emniyetini tehlikeye koy· 
ınu,tur. Bu ,artlar altında İn· 
gihere, teza vüze karşı bir sulh 
cephesi kurmuştur. Almanyayı 
iktisaden boğmak kin..ıenin ak
lından geçmiyor. Almanya te-
cavuz politikaıırıdan vazgeçerse 
kendisiyle görüşüp anlaşmıya 
hazırız. 

itte iki tarafın her giin tek
rar ettiği s3zler bunlardır. Ha
lifaks geçen gün Hitlere karıı 
mukabele eden nutuklarının bi-
rinde demiıtir ki: 

- Ben eminim ki ıöyledğ'i 
sözlere kendisi de inanmıyor. 

hakikaten bir davaya başka
larını inandırmak için evela o 
nun doğruluğuna davacının inan
ınaıı lazımdır. Halbuki Hitlerin 
ve arkadaşlarının, bu çember· 
leme efsanesine inanmadıklarına 
tüphe yoktur. Avu ııturya ve Sü
det meıelelerinde Almanyanıo 
kuvveti, balkı birer dava güt
nıesinde idi. Çekiıtanı ve Ar
navutluğu tecavüz poletikaları· 
na kurban edenler, bu nevi te-
cavüzleri önlemek isteyenleri 
el çabukluğu ile mtltecaviı va-
ziyetine düşüremezler. Hitlerin 
argumanı, inıaulığın idrakile 
alay etmekten baıka bir ıey 
değildir. Buuu Hitler ve arka-

Erzurum da 

Atatürk günü büyük 
tezahüratla kutlulandı 

~·· 
Erzurum 4 - Ebedi ıef Ata

tftrkün milli mücadele esasları
nı hazırlamak üzere Erıurumu 
ıereflendirdiklerinin yirminci yıl
dannmü Erzurumda bütlln Er· 
zurumluların iıtirikiyle ıevinçle 
kutlu lanmıştır. 

1877 harbinin 62 inci yıldö
uümil münasebetiyle Erzumun 
Aziziye tabyeıinde kalabalık 
bir halk tarafından muazzam 
bir tiSren yapılmııtır. 

~-

Erzrum demiryolu 
ilerliyor 

Çalışmalar geceli gün- • 
düzlü devam ediyor 

Erzrum 4 - Erzincan-Erzrum 
demir yolu Et zrum villyeti hu
duduna girmiıtir. Ray ferıiya
tına gece güadOz devam edil
mektedir. 

Demiryolu At kaleye ayın 

yirmisnde varmıı bulunacaktır. 
a.a. 

~· 

Hitlerin 
-~-

Danziği ziyaret edeceği 
teeyyüt etmedi 

V arıova 4 - sal&hiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre 
Danzig ıerbest ıehriode yapıl
makta olan askeri ibzarat bak-

4 kında Polonya mükômetinin 
1 mektubu henüz Danzig ayan 

meclisine teblığ edilmemiştir. 
\ Polonya hül<ümeti, Varıova, 

Paris •e L?ndra arasında ya
pılmakta olan müzakere sonun
da resmen yaziyet alacaktır. 

Hitlerin yakında Danzigi zi· 
yaret edeceği haberi teeyyilt 
etmemektedir. a .a. 

Varşova 4 - Hitlerin Danzi
' ge geleceği haberi reımen te

ytlt etmemiıtir. 
Bir hnkiimet reisi tarafından 

serbest ıebrin ziyareti için Po
lonya hükümetinin haberdar edil
mesi lizımgeldiji, Y alnıı Dan
zigde ki Nazi ıefınin daveti 
üz~rine Nazi Partisinin reisi ıı-
fatile serbest ıelıre gelebilece
ği siyasi mebafilde ı6ylenmek-
tedir. a .a . 

~· 

Tokyo 
--·--

müzakerah devam 
ediyor 

daşları bilmiyorlar mı? Elbette 

Tokyo 4 - lagiliı Bliyük 
elçisi Kren bu sabah japon ha· 
riciye nezaretine giderek nazır 
Arita ile Tiyen-Çin hakkındaki 
İngiliz, Japon konferansı proğ
ramiuı aıörüımüttllr. a.a Sonu 3 üncü sayfada 

-· 
HATAYDA BAYRAM 

Kahraman Ordumuzun 
girişinin Yıl dönümü 
Bugün bütün 

tezahüratla 
Hatayda büyük 
kutlulanıyor 

Antakya 4 - Yarın kahra· 
man ordumuzun Hataya girişi
nin yıl döoümli Halayın her 
tehrinde bilyilk merct'imle kut
lulanacaktır. 

Antakyada yapılacak mera· 
sime biitün halk iıtirlk ede· 
ce\(tir. Saat 10 da parti, bü
biimet, belediye ticaret odası 
beyetlerile esnaf teşekkülleri 
namına ihtiyar bir köylü ordu 
evine giderek albay Şükrli Ka-

natlıoın şahsında türk ordusu
nu selimlıyac:ak ve Halayın 

kurtuluıuadao mfitevellit şük· 
ralarını arzedecektir. 

Saat 11 de Lise meydanında 
izcilerin s&yliyeceği istiklal 

marşile meraı\me baılanacak 
nutuklar söylendikten ıoora 

geçit resmi yapılacakbr. 
Gece fener alayı yapılacak· 

tır. a.a. 

Mısır hariciye nazırı 
ziyret etti Sof yayı 

Abdulfettah Yahya paşa Sofyada 
resmi merasimle karşılandı 

Sof ya 4 - Mısır hariciye na· 
zm Abdulfettah Y chya paşa 
resmen Bulgaristan• ziyaret et• 
mek Gzere Bükretten bura ya 
gelmittir. 

Abdulfettab Yahya pafa Tu· 
na üzerinde Ruscuk iskelesinde 
Mıs1r elçisi, Hariciye nezareti 
erkiDI ve Bulgar demiryolları 

direktör& tarafından karıılan· 
mııhr. 

M111r hariciye nazırı Ruıcuk
tan hususi tirenle Sofyaya ha
reket etmiı ve Sofya istasyo
nunda başvekil ve huiciye na
zırlığını ifa eden dahiliye nazırı 
Neydet, kralın mlimessili, hükü· 

met azası Türkiye, Yunan İn
giltere, R >manya diplomatik 
heyetleri tarafından karşılan

mıştır. 

Müzika selim resmini ifa et
m•ş ve milli marşları çalmıştır. 

Abdulfettab Y abya paıa kı
ral sarayına giderek hususi def· 
teri imzala ~hktan sonra öğle 
yeıoeğini busuıi olarak Mısır 

elçiliğin de yrmiştir. 
Bu akşam başvekil ve bari· 

ciye nazırlığ,oı yapan dahiliye 
nazırı Neydet tarafından tere
fine bllyiik bir ziyafet verilecek 
ve ziyafeti bir kabul resmi 
takip edecektir. 

Moskova müzakereleri
nin raporu Parisegeldi 
Diplomasi mehafil rapor hakkında 

sıkı bir ketümiyet gösteriyorlar 
Pariı 4 - Moskovada yapı· 

lan giSrlitmenin raporu Parise 
gelmiıtir, Rapor hakkında Fran
sız diplomatik mahfelleri bllylik 
bir ketümiyet muhafaza etmek· 
tedirler. 

l Loodra 4 - Havas ajansının 
Moıkova muhabiri bildiriyor. 

lngiliz, Fransız ve Sovyet g6· 
rtitmeleri etrafmda her hangi 
bir tafıilit alınamamııtır. Ma
mafih bu g6rüşmeuin ıon olmı
yacağı muhakkaktır. 

Sovyet makamları evvelki 

Dükkanların 
kapanma saatleri 
hakkındaki kara
rın resmen tatbi-
kına başlandı 

Mevsim sıcakları münasebe
tile halkın ve esııafan sıhhatini 
kurumak için dükkAnla-

rıa açıhp kapanma saatlerini 
tahdit eden belediye kararının 

dlln akşamdan itibaren resmen 
tatbikıoa başlanmtştır. 

Geçen günkü nüshamızda 
yazdığtmız gibi istirahatin me· 

deni bir ihtiyaç olduğunu tak
dir eden esnafıa yüzde doksan 

dokuztı kararın tatbikinden ev
vel dükkinlarım akıam saat 

oo dokuzda kapamakta ve an
cak bir kaç kişi ayrılık göster· 
mekte idiler. 

Karar tatbik için zabıtaya 
teb\iğ edilmiş olduğu cihetle 

saat on dokuzdan sonra dllk
kAolarını kapamamış olanlano 

ceza görec ekleri tal,ii bulun· 
duğuodan yukarda kaydettiği-

! 
miz ayrıh'<larda ortadan kalk
mış olacaktır. 

·~ 

1 Bir Japon haberi 
ı 

1 
j Yüz Sovyet tangı Japon 
1 hatlarına taarruz etmiş 

ve püskürtülmüşlerdir --
Tokyo 4 - Domey ajansınm 

Mogol harekat sabıında n aldığı 

bir habere göre Japon Mançu 
· hududunda Mançu araziıi da

hilinde Karan irmağı cenubun· 
da 4000 kadar Sovyet Mogol 
askeri ihata edilmiştir. 

100 kadar Sovyet tangı Ka
ran irmağı yakinindeki hatları-

mıza taarruz etmişlerse de top 
ve tayyarelerimiz tarafından 
geri pllskürtülmilşlerdir. 

Japon hattına yaklaşan 6 
tankta bu hatta varmadan mu-

attal bir bale getirilmiıtir. 
a.a. 

Bulgar Başvekili 
dün Berline ha

reket etti 

Sofya, 4 - Bulgar ajansın

dan: 
Baıvekil Köse lvanof, refika-Hariciye nazırı B. Bone, hari

ciye uazareti erkiniyle Molo· 
tofun notasını tetkik etmiştir. 

Molotof notasında lngiliz 
tekliflerinde yeoi talimat iste· 
mittir. Bunun için mOzekerele
rin bir daha bir müddet devam 
edeceği sanılmaktadır. 

B. Bone öğleden ıonra Lon
dra elçiıile uzun bir telefon gö· 
rilşmeti yapmııtar. 

günkü tebliğlerinde, İngiliz ve 
Fraoıılarıo yeni teklifieıi kar· 
ıısınde memrrnniyetlerini bildir
mitlerdir. Fenl&ndıya, Estonya 
ve Letunya keadılerioio mu.a
adeıi olmaksızın verilecek ga
rantiyi kabul etmiyeceklerini el
çi1eri vasıtasiyle hllkümetlere 

sı ve yanındaki zevat ile resmi 

bir ziyaret için Berline hareket 
etmittir. 

Başveka istasyonda kralın 
mOmessili, hükümet azası, meb
uslar Alo~anya ve Yugoslavya 
diplomatik mümessilleri ile bir 
çok zevat tarafından uiurlan-

bildirmiılerdir. a. a. mııtır. a. a. 



TOZ a ı . ATDIR 
't - z 

Nevyork Sergisinde 
Ta•rruza kartı karıılıblı yar• 

dım hakkındaki İngiliz • Fran 
sız - Sovyet görüımeleri bir 
çıkmaza g!rıniıtir. Anlaımanın 
en çabuk bir zamandanda akdi 
hakkındaki Sovyet battı hare· 
ketinin vuıuhuna rağmen, g6· 
rilşmelerin ıeyrinde az çok mü· 
him biç bir terakki görülme· 
mektedir. 

Türk Sitesi emsalsiz takdirlere 
• mazhar oldu 

-2-
Amerikan Matbuatının tokan· 

lamız hakkındaki neıriyatına 
bir örnek olmak üzere de, Nt. w· 
York halkının boı vakitlerini 
iyi geçirmeıioe rehberlik eden 
haftalık bir m'cmuadın tU sa· 
tarlar ahomııtır: TUrk lokanta 
taıına gidince rakı ismarlayıo1z. 
Yalnız şun da unutmayınız ki 
Türklerin kendileri de buna 
"Arslan ılltıl,, adını veriyorlar. 
ilk rakı sizi şeytanlula karış· 
tırır. ikinci de arslan keıildiği
nizi duyarsınız. Üçüncüyil tav
siye etmeyiz çünkü kendinizden 
geçmeniz ihtimali vardır. Ana· 
ıonun masum kokusuna aldan
mayınız, sert şeydir. Türk sergi
si ıizi teshir etlecektir. Buraya 
bir defa girdikten sonra başka 
yere gitmeğe arzunuz ve vak
hnız olmıyacaktır. 

Heaabınızı Türk sergisinden 
doj'ruca eve gitmek Uzere tutu· 
nuz. 
Lokantamızdaki T6rk yemek· 

leri Amerikada dikkati celbet
miıtir. Gazete ve mecmualar 
Jokantamızdan bahsederken ye
meklerimizi uzun uzadiye tarif 
etmektedirler. 
Sifara ve rakılarımız : 

Sergide ıiğara ıatıılarım•zın 
Omitlerin fe•kinde bir aeyir ta• 
kip eltiii heyetimizce bildiril
mektedir. inhisar idaremizin 
Nev-Y orkta imal ettiği hususi 
ambalajlı paketlerden mlda 
Tilrkiyede imal edilen aiıaralar 
da, yilksek olan mamul tütün 
ınmrüği\oüo inzimamına rağ

men oldukça rağbet görmek 
tedir. 

Rakılarımızı sergi vesilesile 
Amerikaya unutulmaz bir ıe· 
kilde tanıta bilmek ve bu ma· 
mulitımıza daimi bir mahreç 
temin edebilmek ıçın rakı, 
" aralan ıntn .. adiyle ortaya 
atılmııtar. Sergide umumiyetle 
kapalı ıiıe ile içki satııı mem· 
nu olduğundan iç"ilerimizin ıü· 
rftmll lokanta ve bardalkadehle 
yapılmaktadır. 

Heyetimizin raporunda rakı 
için ıöyle d eniyor : " Rakı, ile· 
risi için devamlı bir pazar te
min edecek kadar tutulmuştur. 

Dünyanın en büyük kombine 
mağazası olan Macy's Depar
tement Store, Ticaret Ataıeli

ğimize müracaat ederek müşte
rileri tarafından vaki olan rakı 
taleplerini naııl karıılayacağını 
ıormuıtur.,, 

Türk çarıısı: 
Milli zevkimizin, milli zeki 

ve kabiliyetimizin numuneleri 
halinde nesilden neaile intikal 
ederek hali yaııyan tarihi sa
natlarımızı tanıtmak ıaye,iyle 
elişlerimizin en iyileri ve en 
güzelleri bir heyet tarafından 
seçilerek sergiye gônderilmiıtir. 
Bu eıyanın. mübayaa veya ema
net suretiyle suvki ve sergide 
satııı gibi muameleler Sümer 
bank tarafından deruhte edil
miıtir. 

Amerikanın ne geoiı ve iıti
ra kabiliyeti yükıek bir pazar 
olduj-u dDtOnUIOrse elitlcrimitin 

bu p~yasada tanınmasının ve 
tutunmaıının bir çok kO-
ç Ok sanat ve elişi ıube-
lerimiz için ne derecede mllbim 
olduğa kolaylıkla takdir edilir. 
Bu itibarla eliılerimizio sergide 
Türk stesinin çarfı kısmında 
teşhirinden büyük faydalar bek
leamektedir. 

Elişlerimiz nefasetleri bakı· 
mından pek takdir edilmiştir. 
Ancak bunların mühim bir kıı· 
mının gümrük ibtilifındao dola· 
yı Mayıs sonlarında Kfimrükten 
çıkarılabilmiş olması ve kıymet· 
!erinin yüzde doksanına kadar 
gümrük resmine tabi tutulmuş 
olmaları dolayısile Mayısın ıon 
baftasınd 1ki satışlar mutlup de
recede inkişaf edememiştir. 

Bu veziyet karııs1Dda sergi 
heyetimiz, New Yonkun yüksek 
ve zengin tabaka halkını, bllyük 
mağazaları ve matbuatın bu ne· 
vi sanat işlerine ait sütunlarını 
idare eden mubarrirlerini ÇR r· 
fımızla alikadar etmek için te· 
ıebbüslere giriımiştir. :su tecl• 
bir iyi neticeler vereceği ümid 
edile bilir. 

Eti Bank kısmı: 
Türk Sitesinde Eti Bank ma· 

denlerimiz ve maden ıiyaıeti
mizi tanıtmak üzere çok muvaf
fak bir teşhir yapmıştır. 
Hacı Bekir Mamulatı : 
Bu beynelmilel tanıamıt fir· 

manın Ne.w Yorkta ıergi hari
cindeki bir mahalde buradan 
u!Jtalalar ve kazanlar götürmek 
suretile yaptığı imalat sergide 
büyük rağbet görmektedir. 

Periyodik sergilerimiz: 

Bu bal, ıimdiki beynelmilel 
vaziyet içinde, çok ehemmiyet· 
lidir ve mütear11zlarla blltUn 
barıı düımanlarına ümit ve ce
saret vererek yeni taarruzlara 
teşvik etmektedir. Bu vaziyet 

1 karıısında şu uıul ortaya çıkı
yor: Bütün Pasifik milletlerin 
ve barış dostlarının mesut neti
cesını sabırsızlıkla beklediği 
garüşmedeki bu gecikme ve 
tavikia sebebi nedir? Dostlarım 
benimle mutabık olmamakla be· 

ı raber burada kendi fikrimi söy
lemeğe ictisar ediyorum. Bu 
dostluk, lngiliz ve Fransız bil 
ktlmetlerinin karıılıklı bir yardım 
paktı hakkında Sovyetler birli
ği ile müzakereye girişmek le 
Avrupada taarruza karşı kuv
vetli bir mania tesisini şiddetle 
arzu ettikleri kanatindedirler. 
Ben ise lngiliz ve Fransız hü
kftmetlerinin Sovyet birliği ile 
muıavi bir pakt akdi arzusunda 
olmadıkları kanaatindeyim ve 
bunu vakıalarla iıpata çalı
şacağım. Kendi kendine hilrme
ti olan bir devletin muvafakat 
edebileceği yeğane pakt ise 

1 

mnıavi bir pakttır ye iıte gCS-

1 

r6şmelerin bugOnkü vaziyetinin 
yegine ıebebi de budur. 

Bahsettiğim vakıalar nelerdir? l Kelimenin vazih menisiyle yani 
15 nisan tarihli ingiliz teklifleri 
bize verildiği andanberi yapılan 
İngiliz • ıovyet görüşmeleri 75 
gündenberi devam etmektedir. 
Sovyet hükümetinin bu müddet 

· zarfında muhtelif projelere ce· 
vap vermek için 16 giln geçmesi 
icap etmiı olmasına mukabil, 
İngiliz ve fransızlar tavik ve 

Sergide memleketimiz ve pav· ı 
yonlarımız etrafındaki alakayı 
daima canlı tutabilmek için ta· 
savvur edilen hareketli teşhir 
tarzı ile alikala tedbirler ara
sında tertip müddetleri de da
hil olmak ftzere biri iki. diğer· 
terli birer ay müddetle devam 
edek periyodik sergiler tertibi 
dütünülmüıtür. 

taallülle 59 gün geçirmiılerdir. 
Bu vaziyet içinde müzakerelerin 
ağırlığından kim mesuldür? Kal-

ı dı ki mutaıavver İngiliz • fran· 
' sız • sovyet anlatmasına benzi

yen beynelmilel karşılıklı yar
dım paktları akdini istediği za
man, ayni lngiltereoin Tilrkiye 
ve Polonya ile ç~k kıaa müd
detler içinde paktlar akdettiği 
görülür. Bundan şu netice çıkar: 

1 - Müze e şyası ile eski ı 
Türk sanatları 25 Haziran 30 

1 
Nisan. j 

2 - Turizm sergisi 1 · 25 

Temmuz. ' 
3 - Türk mimari sergisi ı 

1 - 25 Agustos. ( 
5 - Çini motifleri ıeriİsi ! 

1 - 25 Eylül. I 
5 - Yarının Türkiyesi 1·30 
fıkte şrin. t 
Bu hulisa, temas ettiği bü- ' 

tün mesleler hakkında fazla 
tafsilAtı ihtiva etmemekle bera
ber Türk sitesinin bir aylık 
faaliyeti ve Amerika matbuatı
nın sergimizle bu kısmı için 
yaptığı neşriyat hakkında um,ı · 
mi efkarımıza müıbet bir fikir 
verebilir. 

Abone teraiti 
r···;ıJlıtı her rer için 6 lira. 
i Alb ayhtı 3 llradn. 
i ldare yeri: Ayduıda C. H. 
! P. Baaını .. i. 
f ıaıeteye •it yaaalar için 
ı yazı itleri nıödürlütüne, ilAn· 
f lar için idare nıüdürl6tüne 
l 'llÜracaa.t ediloHlldir. ················· .............................. ... 

İngiltere, Türkiye ve Polonya 
ile bir pakt akdini arzu edince 
görüşmelerin süratle inkiıafını 
temin etmesini de bilmiştir. Sov
yetler birliği ile olan müzake
relerin mütemadiyen tavik edil· 
mesi ve kabul edilemiyecek ıe
kilde gecikmesi bizi fU sual kar· 
şısında bulundurmaktadır: Böyle 
bir politikanın esasında acaba 
neler bulunuyor ? Bir barıı cep· 
hesi temini için kati emel mi, 
yoksa bu görOımelerin mevcu
diyetinden ve uzamasından isti
fade ederek bir Pasifik devlet· 
ler cephesi ihdası davaıiyle hiç 
bir alikası olmıyan baıka he· 
defler mi ? Fransız ve inriliz 
bükümetlerinin ıuni zarluklar 
vücuda getirmekte ve bir ta· 
raftan Fransa ve logiltere 
bUkümetleri ve diğer taraftan 
hüınüniyet ve samimi maksat· 
tarla hareket edildiği takdirde 
biç teahbUraüz ve tavikıiz hal· 
ledilebilecek olan ciddi ihtilAf-

; """;; 1 

Sovyet 
• t 

IATI ı S72 -
birliği 

Başkaları hesabına kes
taneyi ateşten çıkarmak 

niyetinde degil 
İngiltere, Fransa ile ancak müsavilik, 
mütekabilliğe dayanan pakt yapabildi 

Pravda gazetesinde yazan: Canof 
Yüksek Sovyd meclisi azasından 

laar mevcudiyeti biasini hasıl diplomatik münasebetlerimiz bi-
etmekte oldukları için böyle le mevcut olmıyan Hollanda ve 
bir sual bilhassa ortaya çıkmak- İsviçre hakkında da garanti iı· 
tadar. temesine mani olmamaktadır. 

Meıeli malum olduiu üzere Biltiln bunlar gasteriyor ki, 
bu müzakereler de ıuni olarak İngilizler ve Fran9ızlar Sovyet

ibdaı edilen bir " Zayıf nokta,. 
Letonya, Estonya ve Finlandi· 
ya'ya Oç taraflı yardım ve ga· 
ranti meselesidir. Bu devletle
rin bu garantiyi arzu etmedik
lerinin ve itte So•yet teklifle
rinin kabulüne bu halin mani 
olmakta bulunduğunun ileri ıil· 
rülmesi hiç ıüphesiz yerinde 
değildir. Ve ancak mtizakere· 
leri akim bırakmak maksadiyle 
işkile mRtuf olabilir. 

Her halde öyle vakıalar bi
liyoruz kit meseli lngiltere fU 
veya bu memleketi garanti et· 
mek iatediği zamao, bizzat bu 
memleketlerin garanti isteme
lerini beklemeden bu garantiyi 
vermek içln milnaıip yol ve ça• 
reler bu1unmaktadır. 

ler birliği ile mü sa vilik ve mn-
tekabillik esasına dayanan bir 
pakt değil, bütiln yOkil Sovyet
ler hirliğiain yilkleneceği bir 
pakt akdini arzu ediyorlar. Fa· 
kat kendine hfirmeti olan ve 
ateşten kestaneyi başkaları va
sıtaıiyle çıkarmak arzusunda 
bulunan kimselerin elinde o· 
yuncak olmak istemiyen biç 
bir memleket buna muvafakat 
etmiyecektir. Kuvveti, iktidara 
.. ve haysiyet ve vekarı bntna 
dünyada malum olan Sovyetler 
Birliği iae böyle bir pakta ev· 
leviyetle muvafakat edemez. 

Bana böyle geliyor ki, Fran
ıızlar ve lngilizler Sovyetler 
birliği tarafından kabul edile· 
bılir hakiki bir pakt değil, ıa
dece efkarı umumiyeleri önun· 
de gi'ıya Sovyetler Birliği -
nin itilifgirizliğini gösterecek 

Sunday Timeı gazetesi 
ziran tarihli nilıhaıında 
ki: 

4 ha· müzakereler mevcut olmasını 
diyor ve mütearrızlarla bir muame· 

leye doğru yolun kolaylaıma
sını arzu ediyorlar. Önümüzde 
geçecek günler bunun böyle o
lup olmadığı nı gösterecektir. 

11 Polonya, lagiltere Hollan
daya kartı bir taarruz yüzün· 
den harbe girdiği takdirde 
kendisine yardım etmeğe mu-

vafakat eylemiştir. Diğer ta· 
raftan logHtere de, Polonya 

Danzig ve Lituaoya'ya vuku
bulacak bir taarruz yüzünden 
barb~ silrüklendiji takdirde 
kendisine yardım etmeğe muva· 
fakat eylemiştir. 11 

Bundan şu netice çıkmakta · 
dır: Polonya ve Bilyük Britanya 
Lituanya ve Hollandayı ayni 
zamanda garanti etmektedirler 
Lituanya ile Hollandanın bu iki 
taraflı garanti bakklnda fikirle
rine müracaat edildiğinden ha· 
berdar değilim . Bundan başka, 
bildiğime göre. Honllanda ve 
Lituanya böyle bir feyi iokir 
etmektedirler. 

Daha geçenlerda Polonya ha· 
riciye nazırı Bek bir Franıız 
gazeteıioe verdiği beyanatta. 
Polonyanın Sovyetler birliğinden 
her hangi bir anlaşma veya ga
ranti istemediğini ve iki memle 
ket arasında ahiren aktedilen 
ticar~t anlaşma11nın keadiıini 
tamamen tatmin ettiğini sarih 
bir surette bildirmittir. 

imdi, Polonyanın hareket bat· 
tı ile üç Balbk de•letiaia hare .. 
ket battı arasında ne fark var· 
dır? Hiç. Bununla beraber 
bu vaziyet İnriltere ile Franıa
nın Sovyetler birliiinden yalnız 
Polonya için ve bizden raranti 
almayı arzu edip etmediklerini 
katiyen bilmediğimiz diğer dört 
devlet h•klunda deiilı metal 

İstimlak edilecek 
hususi ormanlar 
lıtimlik edilen ve edilecek 

olan hususi ormanların vergi 
kıymetleri ve istimlik bedelleri 
b"kkanda busuıi idareler tara
fından yanlış kayıt ve malumat 
verilmesi yüzünden istimlak it· 
lerinin içinden çıkılmaz bir hale 
geldıği, orman idarelerinin vaki 
talepleri üzerine vergi kayıtla· 
riyle bilihara orman sahipleri
ne ita edilen aynı ormanlara 
ait kayıtların birbirine mUbayin 
bu~uoması dolayısiyle alikahla· 
rıa mahkemelere ve devlet şu · 
rasıoa müracaat etmeğe batla
dıkları anlaşalmıştır. 

Maliye vekaleti bu vaziyete 
bir soo vermek üzere alikalıla
ra tavzih yollu bir tamim yol
layarak bu emre aykırı hareket 
eden memurlar hakkında kanu· 
ııi takibat yapılacağını bildir· 
miştir. 

T ırtılsız kırkpara
lar tedavülden 

kalJ<ıyor 
Haber aldığımıza göre Mali

ye Vekileti gilmllş yirmi 
beş kuruşluldarla karıımak 
ta olan nikel tırtılıız kırk 
paralıklaran tedricen tedavülden 
kaldmlmaıını kararlaıtırılmıt • 
tır. Maliye V~kileti tırtalıız 40 
paralıklarıD malsandıklarına 
geldikçe yeniden tedavüle çı
karılmıyarak darphaneye gön · 
derilmeaini yakında alakalılara 
bildirecektir. 
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Napoliden Hanovere kadar uza
'-a hilldlmdar ıaraylarından 
•ıç biriıi bizi ıevmek Uitfunda 
~tllanmazlarken biı onlara kar
tı lrendi tahtımızın selimeti ba
••ıına hakiki bir İncil aıln göa
lerj yoruz . .. 
"Kanımın bir zerresinde bile 

Olaluı himaye içia aarfedebile
tefim bir kudret g6rllyor ve 
lat.811 yapmak buıuauda ea ufak 
lair borç hiuetmiyorum. Korka 
'

1111 bu vaziyette efendimizden 
0 kadar ayrılıyorum ki beni tacı
'111 iıtifare heyetine llyık ıör
llliyecek ve bu ıebeple beni 
dtbiiiye nezaretinde kallanma· 
11 tercih edecektir. Bana gire 
ba bir fark tevlid dmez zira 
•trafa kartı, barekibmızda da· 
ita ıedit davranmadıkça ve ba
lltclan aempatilerine daha az 
~•tlanmadıkça faydalı netice-
e, ummuyorum." 
Biımark temmuz dokuz da 

~line muvaaalat etti. Vaaa
lbıde buhran bitmiıti · &erlin 
~•aıen hemen boıalm•ıb. 

Roon Pomeranyaya ~tmiıti; 
~al Baden - Badende bulunu
Yordu. Bir uzlqmıya vanlmııtı. 
lkat meraaimi yapılmayacak aa· 
~eee taç geyme merasimi ile 
1~tifa olunacaktı Bu itibArla 
'rtık onun kabineye girmeıi 
llleyzubaha delildi. 
it Namafi Schleinitz, kendiainin 

ıuıundaki eaki noktai nazannı 
tekrar etti. Muhafazakar men· 

faatların aolidariteai tam lbir 
mnteıaliblyet ıartile olmadıkça 

tehlikeli bir nazariye idi. Bu 
nazariyenin yalnız Prusya tara-

hndan tatbik edilmeıi donkiıot· 
vari bir hareketti. Bu nazariye 

kralla büktlmetia hakiki vazi
feaini, dahilen vPya barictea 

gelmiı olıun Prusyayı b6ttln 
adaletsizliklere kartı korumak 

vazifesini icraya mani olmuıtu. 
Halbuki ihmal edilen bu vazife· 

ler allahın tahmil ettifi vazife
lerdi. 

" Napolyon tarafından kuru· 
lup Metternichin himaye ettiti 

k8ç6k b&kBmdarlıklar için çok 

gayret aarfecliyor ve Praıyayı 

ve Alman istiklllini tehdit eden 
tehlikelere kartaamda kir llu 

lunuyoruz." 

Biımark, takip edilecek aiya
aetin vazıhan teabit eclilmulnl, 
Alman ukerl kuvetlerlnln ka•· 
•etli bir temerk8z0n6, adetler 

ittihadının ve muhtelif devlet · 

)erin gayri tabii olarak tqek

k81 etmiı hulanm•11•dan m8te
vellit zararlara lral'fl maddi 
menfaatleri bimJyP. eden bir 
takım m&esseselerin ıuabını ia
tiyordu. 

- Sona var -
llıyadan kaldınlacağını ılyle

~İfle de ne gibi bir vazife ve-

tilecefiai bildiamemiıti. Erteıi • tl!!!!!!~!!!"!!!'!~--1!!!!!!!11~----m 
!'la bir emirle acele Baded -
Q•dene hareket e l ti. Kral bir 
kir ıiyaai meseleler ilzerinde 
Oıa1111 tavaiyeaini iıtedi ve Al· 
"'•n meıeleai üzerinde de bir 
llaeaıorandam ibzannı emretti. 
l\r,ı.11 daha cesur bir aiyaıet 
~kip eta-eai için nüfuzunu kul · 
.._ak huıuıunda bunu bir fır· 
'-t telekki etti Ayni zamanda 
~llbafazaıir partinin liderlerini 
~ el. etmek teıebbllsiinde de bu
'-lldu .. Umumi bir intihap ya-

latl111ak Ozereydi. Mubafazakir 
~itinin beyannamesi lyle ta
~lerle doldurulmuıtu ki bunun 
..._.llrckın kullanmayı itiyad 

~•diii lisanın kasden yapılmıf 
red ve inkArının bir ifadeai 

~'-•dıfına fGçlükle inanılabi
ltcli. Onlar : 
!-. .. Alman ana vatanının itti
ltt d.rtı iıtiyorlardı fakat, bunu 
't 1Yan krallığı ribi kan ve 
~ 't~e geğil preaılerle halkın 
t 011te ve kanuna itaatlariyle 
'lllirt etmek arzuaundaydılar. 

, lliı111arck bunu itittikten son· 
ı t, ••ki arlradaılarındu olup hi· 
~ Parti liderlerinden balunan 

~ Von Below'a bir mektupta, 
~ •11 meselelerine m&teallik 
> •eaaorandom ı&nderdi. Pruı· 
~:'111, ıelimetlerinde en ufak 
'• lllenfaatı olmıyan batka 
"-ı lcı.adarların otoritelerini mu
'it •ıa için, dahilde Tacın oto 

tebai feda etmekte oldutu hu-

ilin 
Aydın tapu sicil mu

hafızlığından : 
Germencik nahiyesinin: nete· 

tiye k6ylnlln all&kla mevkiin

de ıarkan bakkal Nikola ıar

bea yol fimalen yol cenaben 
mursallıdan mibalaki bağçeai 

ile çevrili 60 d6nllm tarla 926 

yılında 8000 lira bedel muka

bilinde germencikten zencirci 

oğlu hafız ıiileyman uhdeıine 

ihale edilmit olan bu yer ağop 
oğlu karabit artinden metrik 

olduğuna dair def tedarbğın 

4/478 numara ve 1616/939 ta
rihli tezkereıile ihale oluaan 

ıabıı namına teacili iateamek
tedir. 

Bu yerin benzeri bulunan 
Mart/330 ve 31 numaralı kayıt 
çıkanlarak mahallinde kqif 

ve tahkikatı için ıazte ile ilin 
tarihinden ı 1 riln sonra mllcl
detle mahalline memur gönde· 
rilecektir • 

Bu yerde 1J1illkiyet idclia .. n

da Mlqan ıahıılar yerinde b•· 
lunacak memura veyahutta ida

remize 1345 fiı numaraıile •I· 
racaatlan ilin olanar . 
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Söz düellosu 
Bat tarafı blrlacl aahlfecle 1 

R A Oy O 1 Plakla vasiyet her 
.. ______ _. yerde moda oluyor 

biliyorlar. Fakat her ıeye rağ
men badefimize varacajq. di· 
yorlar. O halde Hitlerin giyen· 
diği teY nedir ? 

l - Aalaıılıyor ki Hitler ve 
arkadatları bili ln,Uterenia 
laarp yapacajına ihtimal venni
yorlar. fnriltere devlet adamları 
f3yle ve biyle ıaz ıiylerler 
ama, it harekete reçmiye , •• 
lince; cayacaklarına in•Dll'ıyor
lar. 

2 - lkinciai ıulb cephesi adı 
verilen kombinezonun teaanll· 
dllne inanmamaktadırlar. Bu 
glln la~lterenin etrafına top
lanmıt ribi glrünen devletlerin 
harp ihtimali karıınında dağı· 
lacaklannı zannediyorlar. 

lıte aon bir kaç g6a içinde 
İngiliz devlet adamların.n ve 
İngiliz matbuatının hedefleri, 
Almuyaya b6yle bir vehme ka· 
palmaktan kurtarmak noktaıın· 
da toplaamııtır. Ve hakikaten 
ne iariliz ricali ne de infi
liz matbuata, bu IOD f8n• 
ler içindeki kadar açık fikir 
beyaa etmemişlerdir. Çember
laya Kardlfte s6ylediği nutukta 
" lngiltere imparatorlapna ve 
ortaldanna .. karıı yapılacak 
tecavtlz8n derhal ıilibla mil'" 

kabele gireceğini .aylemiftir. 
Halifakı ent•rnaıyoaal ifl• 
enıtit8a8nde daha açık konaı· 
maıtur. Diyor ki : 

- lngiltere yeai bir taarruz 
takdirinde firiflllİf oldatu te•h· 
btltleri yerine retirmek &zere · 
kuvetlerinin tamamını kullan• 
miya azmetnliı bulunuyor. 
Taymiı gazeteıi, bir baıya

zada Almanyaya buldok cinsi 
klpekleria batırmadan ıtırdığını 
ve bir defa 111rdıktan ıonra da 
koparıncaya kadar bırakmadıtı
nı hatırlatıyor. 

Alman tarihçileri bilylk bar• 
bia meıullerini ararken, son 1 
rliae kadar ne yapacaklarını 
taylemektea çekinen lnıiliz 
devlet adalan &zerinde durmak-
tadırlar. Hakikaten harbin ari· 

ÇARŞAMBA 5/7 /939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

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

Ka. 20 Kw. 
T. A. P. Sl,70 m. 9465 Ku. 
12.30 Proıram. 
l 2.3S TDrk mlziği • Pi. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( karııık 

prorram - Pi. ) 
19.00 Proıram. 
19.05 Mllzik ( Straaaı un iki 

valsı • Pi. ) 
19.lS Türk miJziği ( Faııl he

yeti ) 
20.00 Memleket ıaat ayan, 

ajana ve meteoroloji haberleri. 

20. IS Konuıma . 

20.30 Tllrk mlziti. 

l - Osman beyin - Saba 
peıreYi. I 

2 - Dedo • Saba prkı • 
GOı eyle ıel blllb&lleri. 

3 - Afak Maıtafa • Saba 
ıarkı • Bir eımere rlnlll ver
dim. 

4 - Keman tıkıimi. 
5 - Klmm Uz - Hlzzam 

prkı • Benzeme11in irim.eye. 
6 - ffalk tllrklıll : indim 

datdan ovaya 
7 - Halk tDrklal • Daman· 

dan ıaranır bailar. 

8 - Raif bey • KOrdilibicaz
klr tarkı • Renri rubaanna. 

9 - Oaman Nihat • K&rclili
bicazldr ıar kı • Gldmden git· 
miyor. 

10 - Muhayyer tlrkl • Bu 
flln ayın OD dlrdi. 

21.10 Haftalık po•ta kutan. 
21 .25 Nqeli plaklar - R. 
21 30 Mlzik ( Bayan Ferban· 

de Erkin tarafındad piyano so
loları ) 

22.00 Mftzik ( Küç&k orkea 
tra • Şef : Necip Atkın ) 

23.00 Son ajanı haberleri, zi-
feıinde lagiliı diplomaıiainin raat, eıham, talavilAt, kambiyo-
milbhem olmuı, harbi doğuran ı nakat bonaıı ( fiyat ) 
im iller arasındedır. Almanlar 1 
diyorlar ki "lnıiltereain harbe if- l 23.20 Nllzik ( Caıband- Pi. ) 
tirAlc edece§ini bilıeydik, daha 23.SS 24 Y anald program. 
blyla itin ile hareket eder Avuı · -·-

Geçenlerde Fransada bu 
ıekilde birkaç milyonluk 

bir servet dağıbldı 
A.erikacla vasiyetnameleri 

ıramofea plikına aldırmak u· 
ıal& bayii aamaa ince ltat gl.
termifti. Şimdi bu uıul AYru-
pada da tllmuUenmektedir. No· 
terlerdtn çQfq, vaıiyet edecek· 
leria bu ıekildtııki arzul•nnı yerine 
retirmek llzere, dairelerinde hu
ıaıl k111mlar ayartınq ve oraya aea 
alma makineleri yerlettirmlıler
dir. Vasiyetlerini pliğa aldır
mak lıteyenler, "dtlftlnftlen her· 
,eyi, olduğa ribi kiğıd Ozerine 
geçirtmek mOmkün değildir. 
Mllrekkeb vo kağıd, bu huıusta 
klfl derecede h,ssu ol~n
da.-, eski us11lde vaztlyetume· 
ler arzularan tam manaaile ifa
deıi sayalauı. Llkin söz, arzu· 
yu ekıikaiz olmak üzere ifade 
etmete yarar. Ba İf yaıi ile 
arzuyu iblAi ve ilasasta rol oy
aar. Vasiyetname 611 olacak 
yertle bayle canlı olmak ıerek• 
tir." diyorlar. Yeni aıale Jlre 
pl4ja alanm11 olaa bir kaç mil· 
yon franklık bir vaıiyetnpe 
lallıml, geçende Franıada ye-
rine getirilerek, para miraıçı· 
lara dafılmııtır. Kaaani cihet
lerin bepıi nolrtaıı noktaıına 
h e ı a p 1 a n a r a k yapılan ba 
plllda vaaiyeı, ihtillf ÇJkar• 
macle-. mira1Çılar mahkemeye 
tllımeclen yerine retirllmiı bu· 
lunuyor. ilk defa vaıiyetlnl 
plAia aldıran Amerikalı zengin, 
bunu aaklamıf, aadece &ldlkten 
aoara bırakbjı plliJn çalınma• 
aaaı llylemlı, pllkla vaıiyet, 
clinllyenlere bir atlrprlz olmaı• 
tu. Sonra azizlik eden bir A· 
merikalı da vardır. O zenfin de 
miraıını plAğa aldırdığını iıaa 
etttttaden 61llnce mirasçıları 

merakla knlak kabartmıılar, 
ilkin plAk dlndllkçe boyana 
alaydan ve kahkahadan baıka 
bir ıeı akiı bırakmamııtır. Ö
len, kalanlarla · b6ylece alay 

1 etmek muziplibini g6ıtermittir ! 

Aydın Tadu Sicil 
Mahrfrzhl.ından: 

Erbeyli kaya iıtaıyon &st 
inamı mevkiiade hududu ıarkaa 
ıimalen yol rarben kly forunu 
ve demir yolu işletme idareai 

taryı~a itida~e aevke~erdik"1914 yeni kaput bezleri 
1eneaınde lrıltereyi ıdare eden- 1 
lerin ~arelret bat~ı hakkında ne 1 nizamnamesi meri 
ı6ylenırae a&yleıın, her halde 

ar•u cenuben aydıa izmir de
mir yolu bath ile çevrili 7100 
M2 balaçe kurt otla bacı Hll 
aeyin kıza bacı Fatma vakıfın-

aynı fey bu gtlnkn devlet adam- yete gı· rdi 
ları hakkında ı6ylenemez. Fa-
kat Hitler ve arkadaıları bili Yerli kaput bezleri hakkın· 
İngiliz devlet adamlarının bu da banrlanm11 olan yeni ni-
a6zlerinde samimi olup olmadık· umname 29 hazirandan itiba· 
lannda ıBpbe ediyorlar. Hıtler ren~ meriJete girmiftir. 3 Ni .. 
Münibte eıki italyan muharip- Nadan itibaren imaliha yeai 
l~rin~ kabul ettiji ıırada demiı· aiıamnameye g6re yapılmaaı 
tar llı:I t'kb 1 bl.k . .. laa bakkıada verilmiı olan mllhlet 

- ı ı a te ı eya goze a d b•t · t• E k. • d 
ili ti . eli e ı mıı ır. • ı nızamname e m e enn r. 
Gabels Euende ba kumarbaz lS tip herine a,,,.ıan kapat 

zibaiyetini daba ' açık olarak bezlerini yeni nizamname 8 tip 
ifade etti: &serine t•Wt etmiıtir. 

- Kumar loynamıyaa kaza• Kapat bezi ıatanlar, ellerin-
namaz. deki maim miktarını beyuaa-

hakikaten kumar oynıyan ba- me ile lktiıat veklletinin ali· 
zan kazanır. Talib yardım eder- kah makamlarına bildirmiı bu-
H ıık ıık kazanır, Fakat dai- lanmaktadırlar. Bu eıki mallar 
ma kazanamaz. Milyonlarla in· mahalli ticaret odaları tarafıa-
ıuın canına ve yirmi bet ..... 

dan mUhllrlenecek ve &zerleri· dir Almanyanın çektiji ııbrap-
lara malolan a1nı kaman, 1914 u eıki mal kaycL konacaklar. 
aeneıinde ikinci Vilbelmde oy- Bafln mevcut eski malların 
namıtmh. 300 balye kadar olduja tahmin 

A. Ş. ESMER edilmektedir. 

dan olup bu kerre ıeaebiz ta· 
urrufat ahklmına tevfikan va• 
kıflar idareai namına tescili 
iateamektedir k&yde ve gazte 
ile illa tarihinden itibaren 1 l 
fla aonra mahalline ciheti ta· 
aarrufunun tahkiki için memur 
ıiaderil~ektir~. 

Bu yerde bir hakkı lmBlkiyet 
iddiasında olanlar vana o .. D 

veyahut 1342 fiı 'ıayııile mn· 
bahzlığa maracaat etmeleri bil· 
dirilir. 87 

Çine Asliye Hukuk 
mahalıemeslnden : 

Çinede Eczacı Hamdi kızı 
Htırmtlz vekili Sadık nral ta• 
rafından tekirdailı Sıtkı Tua· 
çel aleyhine açtıjı ibtarat da· 
va11nda : 

lkametgAbınızın meçhul bu
la .. •• baaabile ilanan yapd
maaıaa karar verilerek mabke
menln 1417/939 cuma gtlnl • 
at 9 da hazar bulunmanız ve 
J&bat Tekil flndermulz teWİf 
olma ur. 85 



,., .. 
Aydın Sulh Hukuk 1 , • ' i ı *'· .,_,,.,., , . 

Mahkemesi 1'•Eaaaz2a222•2t12!8:2~~ecaa2••ı ••M•••••••Ma6aı1ıM&ez . er 
Aydının orta mahallesinden 1 H A L K E v ı . s-ı gın 

peynirci Mebmed karısı Emir 1 1 • u eyman Gezer -0$.. • 

• AYblJll 

sultan ve oğlu Tevfik tarafın- B k E . M ~ • ap E vı 
dan Aydının orta mahallesinde 1 a ım vı uayene Saatlan • • G t , .6~ j 

Mebmed oğlu lbrahim alehine A.'I Muayene 17Üni Saat o 6 1 aze e 1 
t ~ ,.. • oktor arkadatımı&.1n atlı ) aç ..... •lacak dava11nın muba- DJ ·'ıkan Kitap ar 

kemesınde : davacılar iddia et- OJ Pazartesi 3 1 8 H ~ . 
tikleri 217 lira 25 kuruştan [t] - 4 Operatör Medeni Boyu U ~' . Yazan Fıyata_ 1 
158 lira 50 kuruş iddiaları '~J Salı 4 - S Doktor Fııat Bayraktar Kitabın adı Halit Ziya Uıaklıgil 125 
6191938 tarihinde sabit oldu- il (Cilt 'hastalıkları ru utabauıll) Aıkı ,, "'arın cilrmü Aoatole France 75 f 
• d b b · C4J f! S meır Stefan Sweig 2S gun an a sıle bDkmedilmiıse- ff" Çar,arnb2 1 yleves.t- . F "k S b . 150 
de tem · h ld .. " 2 - 3 Operatör Nuri Erkan Am ı aıemı aı a rı 
d yızen ozu ugundan ve ~ ~ 3 - 4 Doktor S•..ttet GlSzarao L .t!o oyunları Ahmet Hidayet 30 avacıda 217 liradan b k. C.J ,. • r i d' 30 
fazla olan 58 lira 7S k 

8 
hy~- (tJ ( Göı -talıkları ınutaha11181 J ~enç kı~.lara. ev işleri skeuder Fabrd ıa 

kında rn u~uş a • Çocuk ııırlerı " " 30 
lif ett"kl D~d~aleybe yemın tek- ~~ Perıembo 4 - 5 Doktor Muhaia Çocuklara küçük biklyeler " ., 30 1 

• • 
1 

erın en ve mOdd,.aley- r.:w (/t; ı.-uııkları •utaJıaır 1 Sokak çocukları ,, " 30 
~ın ·~•metgAhı meçhul bulundu- ~4 ,Jf [+] Bahar hikiyeleri Kenan Hulusi 25 
gu cıbetle lliıuen tebli~at ya- .; " S - 6 <fa=k~':.t~~1k .. et İbaaııaı) ,[4J 41 Ses mecmuası No 1 10 
pılmasına karar verildiifndea i ., (+] Türklük mecmuası No 3 30 
muhakemenin muallik bulundu- ~i Cuma 4 _ 5 Dol-tor ıtınif Erman t] • Y reel mecmuası No 52 15 

iu 25/71939 salı sroao saat 10 r!J <ICıtlıa alıkları mutabau111) 1 41 Bu kitapları Aydında Süleyman Gezer - Osmaa Sezginer 
da Aydın sulh hukuk muhake- r; f] e Gazete kitap evinden tedarik edebilirsiniz. Sipariıler taalı-
mesine yemin ido gelmediği· M Camarteıi 2 - 3 p.ktor Nafiz Yazgan t) hn~uı i'Önderilir. 

•u~~~~~~~. ~b- M . ,_, ~~MH~l~n~m m~~-~~~-----------------~ 
ru·•~k i~~i~yı lcabul .etoıjş ad- ~2~23';.i!1!.,S~~~~'DSS221!2S" Sagw lık Yurdu açıldı dedıl~ce~nız cihetle ışbu yemin =-w= • 

~avet;yesı telit makamına ka- =::-ışleri dördiincU ,ube ;idü:. Karacasu Belediye 
ım o mığ Oz~re illaen tebliğ 16ğünde yapılacaktır. R ll ... 
olunur. 76 eis glnden 

D - İstekliler şartn,.me, pro- Belediyemizin 939 mali yıla 
Aydın Su işleri 

Dördüncü şube müdür
lüğünden 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horaunlu - · Nazilli •ulama 

kınalının 23+400 - 26+400 
kilometreleri arasındaki sınai 
imalit noksanlaınnın itmamı 
olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruı tur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. 

C - Ek,iltme g\lnü 10 te
muz 939 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydan 

je ve merbutatını Aydrn fU it- bir senelik tenvirat ihtiyacı 
leri müdüriyetinde garebilirler. olarak tesbit edilen 150 teneke 

E - Eksiltrnive e-irebilmek petrol 20 gün müddetle açık 
için isteklilerin 2490 No. lu ka. eksiltmeye konulmuştur. 
nun hDkümleriae göre ( 1652) Karacasuda Belediye Gazha-
lira 97 buruşluk muvakkat te- nesine sa~lam te!llim STEAUA 
mioat vermeleri ve ihaleden 8 RO"ANO markalı petrolun is-
gOıı evvel ehliyet vesikası almak tibllk resmi de mOşteriye ait 
üzt>re Aydın vilayetine müracaat olmak Ozere 150 tenekesi için 
etmeleri şarttır. tahmin olunıtn 405 lira bedel 

F - Teklif mektuplarının ek- üzerinden 30 lira 38 kuruş te· 
siltme gününde tesbit edilen sa- minat akçesi verilmek ıartlarile 
attan bir saat eve! su işleri ihaleıi 717 /939 tarihine müsa-
dördüncü şube mildiirlüğünde elif cuma gllnü saat 16 da 
te,ekkül etmiı olan komisyona Belediye encllmeni huzurunda 
verilmiş olması lazımdır. icra kılınacağı ilin olunur. 

(35) 17 23 28 4 57 22 27 4 6 

~ •••·• .. taı•AA6a6•a66•••• ...... ~t~Mtıa&~Mi~~ı9 

3 umaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilô.get köycülük bürosunun verdiffe son 
formül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit ediln:ıif olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
Q ==es 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 

1 
l> 

... • • 1 
D s 
1 ., 
1 

1 ,. 
..................................... "'" ........ ~ 

- --- -----

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdil .. 
cerrahi kadın hastalıktan ve rontken servisleri ikmal edilere~ 
açılmıf. Haııta kabulitne başlamıştır, 

Yurtda biriuci sınıf mütahauıs doktorl,rımız tarahndaa bet 
türlü erkek kkdın ameliyatları ve rontkea muayeneleri yapılmakt• 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

i ... 6 AY'AMM ..... , 
! Vade ile elbise 1 
:Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekll 
Si terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz = Terzihanemde Sümerbank yerli mallarıma hemen en em· I 
~ salıjz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan• 
fi mıza elbise yapılmaktadır, 

e En mutena biçki dikiıle ve en özenişli provalarla milf· 
fi terilerimizi memnun etmek israrındayım . 
41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarıDI 
41 umarım. 
4i K ~ dın •e erkek tenibaaeli 
41 Muzaffer Erayclıa 
41 Demiryolu caddesi: AIJ•• 

-~ ···~~.!.~~··~·· - ~·~··-- ··~ A d • ) • 1 E - Eksiltmeye rirebilaa• y ın su ış en için isteklilerin 2490 numaral• 
Dördüncü şube müdür- kanun hükümlerine g6re (365'> 

lüğünden li~a 41 kuru,lu~ muvakkat t~ 
A - Eksiltmeye konuloen iş mıoat vermelerı ve ihalede• _ 
Horsunlu - NazilH sulama ka giin evvel ehliyet vesika11 .ı 

nalının 26+ 400 • 36+ 050 kilo · mak üzere Aydın vlllyeti•' 
metreleri arasındaki ıınai ima- müracaat etmeleri tarttır. __ ,,. 
latın inşaatı olup bedeli keıfi F - Teklıf mektapları.,...-

i (48752) lira 17 kuruttur. eksiltme güuinde tesbit edil .. 
B - Eksiltme kapalı zarf saattaa bir saat e•vel ıu 1tı.t' 

usuliyledir. ..d .. · t• d t kknl t..lf 
C - Eksiltme günü 10 tem- mu urıye _ın e ef~ u e ıoa-

muz 939 tarihine rHtlayan olan komısyona verılmui ili 
pazarteıi gün& Hat ~14,30 da dır. 
Aydın ıu itleri dördiincO ıube 36 17 23 28 4 ,_., 
müdOrlüğiiade yapılacaktır. 

D - isteklilerin şartname 
proje ve merbutatını Aydın ıu 
işler\ müdUrlüğünde görebilirler 

1mtlyıu: eılhlbl ve Umumi Netrtr• 
MüdOrG ı Etem Mendreı 

Ruddıiı yer 
C H P RHınaevf 


