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SaJlll : 100 Para 

Sulhun tehlike 
noktası 

A. Ş. ESMER 
Südet mıntakaıının ilhakı ari

fesindeki ıiyasi atmosfer için
de yaşamıya başladık. Geçen 
Yazı hepimiz hattrlarız: Atnıan · 

Ya südet mıntakasını ilhak et
nıeğe karar verir vermez, Çek· 
oılavakyaya kartı bir propa · t 
ı•nda barbi açıldı. S6det al· 
Dıanlarının zulüm ve işkence 

altında inledikleri ve bitlerin 
buna asla razi olmıyacağı 'gO· 
rtUtU ile dOnyaya ilin edildi. 

Almanya .. manevra,. bahanesi· 
le aıkeri bazarhk yaptı. Bir 

takım kıtalar çek hudutlarına 
Yollandı. Slldet mnıtakası içio · 

de gönOllü mOfrezeler teıkil 
edildi. Ve nihayet Almanya 

•lidet mıntakaaının teslim edil· 
lbesini istedi. Avrupa bir har-

bin arifesinde iken. İngiltere 
baıvckili tariht uçuflaunı yap
tı, ve sOdet mıotaka~n alman
Yaya tarkedildi. 

Şimdi de ayni tabi yeye f" · 
hit oluyoruz. Almanyaoın as· 

lreri hazırlaldarı almıı yürümüı· 
tilr. Söylendiğine göre bu gün 

Almanyada iki milyona yakın 
•ıker ıilib altıadıd1r. Alman 

llıatbuab Danzigin ana vatana 
ilhakı için çok tiddetli bir pro · 

Pagandaya baılamııtır. Danzig· 
de g6nDllü l"taları teıkil edi .. 
liyor. Statüye muhalif olarak 
•erbea ıehre top. ıilib ve mal· 
J:tn:ıe yıiılmııtır. 

Geçenlerde Göbels Danzige 
riderek Hitlerin, bu "alman 

telırini" almanyaya ilhak etme
ie karar verdiğini bildirdi. Şu 
halde her kes soruyor: 

- Acaba almanya, ııeçen 
•ene ıüdet meselesinde yaptığı 

Ribi. timdi de bir tmri vaki 
Y•prnağa kalkııacak mı? Ve 

bunun neticesi ne olacak itiraf 
ttnıek lizımdır ki, beynelmilel 
llı6nasebetlerin bu çığrında ne 

alacağını tahmin etmek zordur. 
ffattl denilebilir ki mOmktın 
değildir. ÇOnki her ıey bir ada 
l!lın takip edeceği hareket hat · 

tıoa bağlıdır. Hitlerin ne yapa
cağını anlatmıya yardım ede · 

cek biç bir unsur da yoktur. 
~atbuat yok. Meclis yok. Ef· 

k&rı umumiye yok. Şu mubak
kartırki Hitlerin bir itaretiyle 

l>anzig iyaoı, serbeı ıehrin 
l\l111anyaya ilhakına karar ve· 

"ecektir. Bu gOnkft ıartlar al
luıda da böyle bir iıaret. Bir 
'Prupa harbinin baılangıcı ola
bilir. Çtınki Danzig meıeleıile 
•lldet meselesi araııada zahiri 
lllınıara itibariyle bir benzeyiı 
alınakla beraber, bu rünkll 
farUar ieçen senelci ıartlara 
benıememelctedir. 
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Büyük Millet Meclisi · G. Kurmay başkanımız 
Yugoslavya ile Afyon anlaşmasını 

tasdik etti 
Evlenme kağıtları 

Ankara 5 - Büyiik Millet 
meclisi bu giln reis vekili Re· 
fet Canıtezin başkanlığında 
toplanarak ruınamedeki mad· 
delerden ikinci müzakereleri 
yapılacak olan kanun llyihala · 
rını müzakere ve tasvip etmiı
tir. 

Mecliı mfistaceliyet kararile 
müzakere ettiği milli piyango 
idareti teıkiline ait kanunun 
miizakeresinde ıorulan suale 
mazbata muharriri Sırrı; 

Bu kanunun tayyare cemiye· 
tinin evrak. ayniyat ve sairesi
ni milli idareye devretmekte 
olduğunu ve piyangonun llçOn· 
cU ıahısıarla ve kttideye ait 
muamelitırun yine tayyare ce
miyetince tedvir edileceğini 
diier idareye eıki piyango ida· 
resinin taıfiyeai vazifesi veril· 
mediğini slSylemit ve kanunun 
maddeleri müzakere edilerek 
tasvip edilmiştir. 

Meclis yine bu günlıtı celse· .. 1 • 

parasız verilecek 
ıinde; biç bir ticaret maksadı 
olmakuzın yalnız kendi yaka
cakları kömürü almak üzere 
Zonguldak ve Ereğli limanları
na gelen bilumum vapurların 
llhhi muayenesi yapılmakla 

beraber sıhhat re.amile vize reı• 
minden muaf tutulmau hakkın· 
daki kanunla. evlenme iılerine 
ait bilumum evrakın maliye ve
kiletince tabı ve ihzar edilerek 
dahiliye vekileti tarafından be
lediye ve köylere paraıız ola
rak verilmesine dair kanun li· 
yıba11nı. 

Maliye vekaletine kırtasiye 
için tabıis edilen miiteda vil 
aermayenin 1,5 milyon liradan 
iki milyon liraya iblağına ait 
kanun liyibasını ve Belgratta . 
imza edılen Yugoı!avya ile ara· 
mızdaki afyoa anlafmaıı hak
kındaki kanun lay ihaıını milza • 
kere ve taıvip etmiıtir. 

Meclis yarın yine toplana-
caktır. a. a 

== 

Yeni Sovyet . teklifi 
Yeni müzakerelere gol açtı 

----~~------~~~-
Londıa 5 - lngiliz kabinesi 

bugün yeni bir toplantı yapmıt 

ve lngilz. Fransız Sovyet mllza. 

kerelerinin yeni merhaleıioi tet

kik etmiştir. 

yet hariciye komiseri Molotof
la yapılan ıon görüımelerdeu 
ıonra vaziyette mühim bir te
rakki olmakla beraber Moloto
fun ileri ıördOğii teklifler yeni 
mUzakereleri istilzam etmekte-
dir. a. a. Verilen mahimata g6re SoT• 

~~--~~==~~==~~- =-=~-----------~~ 

Mareşal Fevzi Çakmak lzmire geldi 
lzmir S - Genel kurmay baı · mevki wüstahkem kumandanı 

kanı mareıal Fevzi Çakmak 1 
dOn lzmire gelmiı ve büyük 
tezahüratla karşılanmıştır. 

Bu mOnaıebetle ıebir bayrak
larla donanmıı ve muhtelif yer
lere zafer takları kurulmuıtur. 

general Rasim, parti ve h alkevi 

idare heyetlerj, belediye reisi, 

reımi ve hususi müesseseler 

miimeasilleri, askeri ve mülki 
memurlar ve kalabalık bir halk 

Mareşal Fevzi Çakmak Gtı- kütlesi tarafından karşılanmıılar 
z:el yalıda vali Etem Aykut. ı ve ordu evine misfir edılmiılerdir. 

AMERiKA 
istiklalinin yıl dönümü Pariste muaz

zam merasimle kutlulandı 
Pariı S - Amerikanın iıtik

lil bayramı münaaebetite Pariı 
te muazzam merasim yapılmıı· 
tır. Merasime Amerika Büyük 
elçisi, bazı nazırlar ve general-

· lngiliz bahriye 
1 • 

ı nazırı parıste -
Paris S - lngittere bahriye 

nazm Honbe!lİfat Pari~e gelmiı 

ve ıerefine f r~ nsız bahriye na

zırı tarafından öğle ve Fransa 

İngiltere cemiyeti tarafından da 

bir akıam yemeği verilmiıtir. 

Cemiyetin yıllık toplantııı 

olan bu ziyafette hariciye nazı

rı B. Bonne ve bir çok retmi 

ıabsiyetler bulunmuıtur. 

a.a. 

Akisler 

ler iıtirik etmişlerdir. Harbiye 

nazırı ve Amerikanın Pariı el

çisi tarafından nutuklar söylen· 

mittir. • ••• 

ı Abdulfettah Yahya paşa 
şerefine Bulgar dahiliye 
nazırı bir ziyafet verdi 

Sofya S - Baıvekil ve ha
riciye nazırlığı yapan dahiliye 

. nazm Neydet taraf odan Mısır 

hariciye nazırı Abdulfettah 
Yahya paşa şerefine d ün ak-
ıam bir ziyafet verilmit ve ıi· 
yafette Balkan devletleri elçi
leri de hazır bulnnmşlardır. 

Zizafeti müteakip Neydet ve 
Abdulfettah Yahya paıa tara· 
rafından nutuklar ıöylenmiştir. 

a .a. 

Bir ihtisas meselesi 
Başvekilimiz teşek- lngiliz generali An-

. k d Jd şu fani dünyada mltefennio kür edtyOr ara 80 ayrı 1 • ve mOteba1111 geçinen nice 
f:laE insanlar vardır ki cim kar--~oıeıcııı:ı.;:;.- -

kestiremem. 
Baytarın koyduğu teıbise 

inanmak istemiyen kasap daha 
yiikıek bir baytara müracaat 
ederek hayvanını muayene et
tirmiı. 

An kara S - Baıvekil dok
tor Refik Saydam, kaputa jın 
Türk bayrağına intikali ve de
nizcilik bayramı miina!lebetiyle 
reımi ve buıuıi müesseseler ve 
teıekkllllerle bir çok zevat ta· 
rafından g6nderilen tebrik tel· 
graflarına karı ı lık teıekkBr ve 
tebriklerinin bildirilmesine Ana
dolu ajasını tavıit buyurmuı· 

lardır. a .a. 
·~· 

Sıcaktan bir 
öldü 

adam 

lımir S - bir kaç gllnden 
beri f zmirde ııcaklar tiddetle 
hüküm ıürmektedir. Sıcağın 
tiddetinden Halkapınar iplik 

fabrikası ameleıinden lsa üze· 
rine gelen fenaltlc neticesinde 
ölmUıtftr. 

Doktor raporu, lıanın sıcağın 
tiddetinden ve kalbinin zayıf 
olmasıodan 61dOtOnO bildirmek-
tedir. a a 

Ankara 5 - Bir mtıddetten nıda bir nokta olduklarını bil· 
beri ıebrimizde bulunan İngiliz dikleri halde ceplerinde sakla-
ordusu tuğgenerallerindea En· dıldarı yüksek tabıil diploma· 
land yanında mihmandarları sına ve yakalarında taııdıkları 
oldatu halde bu akıam latan· 
bula hareket etmiıtir. a a cicili bicili meslek rozetine gD· 
A• ..... ~ •• ,.. • ,.,.,. • ,.. • • veoerek palavra babıinde kim· 

Hal/eni köşesi 

YURTDAŞ! 
Şehrimizin yegine sanat mü 

eHeaeıi olan Süreyya Diker 
nakıı ve dikiı yurdunun sene
lik sergiıi H,lkevi salonunda 
açıldı. 

TDrk zeki ve kabiliyetinin 
güzel bir ifadeai olan bu ıer
giyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Sergi ıaat 17 den 22 ye 
kadar açıklar. -

Halkevi atıı kuarlarına Pı· 
narbaıı baiçeıinde her hafta 
Cumarteıi ve Pazar ıünleri 
devam edilmektedir. 

Bir ıubay idaresinde para11z 
yapılan atıı kurtlarından iı· 
lifade ediniz. 

seye ağız açbrmazlar. 
Geçen hafta kamutayda ha

raretli münakaıalara mevzu o· 
lao yeni barem kanununun mil 
zakereleri 11raıında diploma bir 
ehliyet beratı mıdır değil midir 
diye Mardin mebusu ve Sonposta 
gazetesinin baımubarriri Muhit
tin Birgenin ortaya attığı fikir 
kamutayın bir kaç gOnOnO işgal 
etti, mebuılardan bir kısmı 

"eveti" bir kıımı da "bayır!." 
dediler. Hayır: diyenler evet 
diyenlerden çoktu galiba!.. 

Geçen gtln bir arkadaı anlattı: 
Ka1abın biri mezbahaya ke· 

ıilmek :çin bir sığır geti,.m'f· 
Baytar bakmış bayv"n hem 
basta. hem iebe. 

- Olmaz demit bu hayvan 
...... ..-__. ......... -........,. •• ._. ......... rebedir. Yakında doğuracak 

Arzusuna göre aldığı ferman 
kadar bir raporla gebedir diyen 
baytarın karşısına dikilmiı : 

- Sen bir ıeydeo çakm,yor 
ıun be oim hayvanım gebe de· 
jil işte raporu ... demif. 

Zavallı adamcağız yine bir 
meslek arkadaşı tarafından bile
rek veya bilmiyerek kırılmak 
istenilen mesleki ıeref ve hay
siyetini kurtarmak için gebeli
ğine ina&dığı hayvanın keıil
mesine yüregi sızlaya sızlaya 

izin vermiş. Hayvanı yatırmış· 

lar, kesmiıler. birde ne gönün· 
ler; karnı da bet on gün ıon
ra doj'acnk mükemmel surette 
teıekkül elmit turp iİbi bir 
yavru var, 
Meğer diplomanın ehliyet be· 

ratı olamıyacağını iddia eden 
Muhiddin Birgen ne kadar bak· 
lı imiı değil mi ? 
· Geııca 

' 
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'ftlı.. 1 

Sulhun tehlike 
noktası 

Bl\ttarah ı icl aayfada 

Geçen ıene Siidet meselesi 
çıktığı zaman, logiliz matbuatı, 
Almanyanın hakkını teslim eder 
yazılar yazmışlardı. Sonra an
laşıldığı gibi, lngiltere hüku
mdide bu mıntakanın Alman
ya 'ya ilhakrna evelden karar 
vermit bulunuyordu. Gerçi Çe
koala vakya Fransa ve Sovyet-
ler tarafından garanti altına 
alınmııtı. Fransa bu yüzden 
harbe girdiii takdirde ingite
re de Fransaya yardım edece
ğini İngiliz bükdmeti bildirmiş
ti. Fakat lngilterenin biltün 
faaliyeti , Südet mıntakasının 
Almanya'ya terki ıuretile bir 
harbe meydan verilmemesi nok
tasında toplanmıfh. Almanya 
bunu bildiği içindir ki ağır 
bastı . Hiç rica etmedi. Ve ni-
hayet lngiltercnin yardımiylc 
muvaffak oldu. 

Bugiln beynelmilel şartlar ge
çen seneki ~artlara benzemiyor. 
Bir defa Almanyanın dlvaaı o 
derece ıağlam değildir. Geçen 
ıene Almanya,Versay ıulbunun 
zincirlerini kırmaktan baıka bir 
gaye peıinde görilnmilyordu. 
Bugün müıte•li vaziyetindedir. 
Geçen sene lngiltere Almanya
nın Südet mıntakasını almasına 
enıel olmak fÖyle dursun, bili
kiı bu gayeyi elde etmesine 
yardımcı idi. Bu sene lngiltere 
Polonyaya karşı en kati teab-
hiide girifmiı bulunuyor. Ebem
miyetli bir fark ıudur : geçen 
ıene Almanya Çekoslovakya 
ile karıılaııyordu. Bütün dün
yanın bu millet hakkında duy
duiu ıempatiye rağmen, Çek
ler, bir defa geçen eylOlde, bir 
defa da geçen martta göster-
miıterdir ki, istiklallerinin mü
dafaası için kanlarını akıtmıya 
hazır değillermiş. Halbuki Po
lonyalılar, topraklarını ailibla-
riyle müdafaaya hazır olan fC· 
refli bir millettirlf'r. 

Bir de bu Danziğ' bahsinde 
unutulmaması lizım gelen bir 
nokta ıudur ki, hakikatte Dan
ziğ meıelesi dediğimiz diva, 
bir Danzig meselesi değil, hun
dan çok "'eniş olan bir Avrupa 
politikasıdır. Almanya, Danzig 
üzerine yaptığı tazyikle sulh 
cephesini dağıtacağını ümit e
diyor. Filhakika eğer bu cephe 
her hangi bir sebeple, Polon
ya 'yı Almanya'ya karşı koru· 
yamazsa, dağılır. Ve o zaman 
otoriter devletler, Avrupada 
iıtedikleri hegemonyayı kurar
lar. Bunun önüne geçebilecek 
olan yegane kuvet, bugiio ku-
rulup ta tedricen kuvetletmekte 
olan ıulh ve mukavemet cep· 
besidir. Hitler, Danziğ üzerine 
yapmıya baıladığı tazyik ile 
yalnız Polonya'ya değil, bütün 
cepheye karşı meydan okumak
tadır. Bu · meydan okuma ile, 
tecavüz ve sulh cepheleri ara
ıında Avrupanın mukadderatını 
tayin edecek derecede eheaı

miyetli bir mOcadele başlamıt 
bulunuyor. 

A. Ş. ESMER 

iskan kanununda tadiller 

Halkın toprağa bağlan
ması hakkında hükümler 

Bfiyük Millet Meclisinin ıon toplanbıında ilk müzakeresini 
yaptığı iskan kanununda deiiıiklikler yapan proje, göçmenler 
için ve topraksız köylil için bir çok yeni bllkilmler koymaktadır. 
Bu hükümlerin tamamı vatandaılar lehinedir. 

Bu itibarla bir çok allkalıla- atiretin, göçebe veya ferdin 
rı olan ve kanunlaıma11 bekle· bu mıntakaya yeniden yerlet· 
nen projenin mucip sepeplerini meıine izin verilme mittir. 
alıyoruz: 2 - B fıkraıı: iki bend al-

"1 - 2510 sayılı kanuunun bnda tanzim edilmiıtir. 
2 inci maddesi hllkmllne göre, 1 bendiyle: öteden beri bu 
tehdit edilen 1 numarah mınta- mıntakada bulunan aıiret ef-
ka dahilinde bulunan toprakıız radiyle yine bu mıntakanın aha 
balkın ve aıairin bu mıntaka lii •~liyeainden olan veya her 
içinde toprağa bağlanmıuına hangi bir suretle yerleşmek 
ve bu ıuretle yeniden yerlet- maksadiyle ev•elce bu mınta· 
meıine aynı kanunun 12 inci kaya gelmiı bul,unan topraksız 
maddesinin A fıkraıı mani ol· 1 veya az toprakh çiftçilerin eıaı 
maktadır. itibariyle mutlak ıurette top-

Ezcllmle bu mıntaka dahilin · raldanmaları ve yerleımeleri 
de bulunan Brlikiiler, Revanlı· gayesi istihdaf edilmiftir. 
lar gibi adetleri mühim bir ye· Ancak gerek toprağa bağla· 
kuna baliğ olan zümre ile Zey- ' nacaklarıo ve gerekse mahal· 
lln gibi oturması yaıak olan lerin huıuıiyetine göre bu bağ 
yerlerden kaldırılan ve bu mın· lanma ıekli vekiller heyetince 
taka dahilinde yerleımek mak- teabit olunur kaydı konmak ıu-
aadiyle kendiliklerindan gelen retiyle de huıuıi vaziyetlere 
ıahsa; bu madde htıkmline gCSre kartı hususi kararların istibıa· 
toprağa bağlatılaıamak ta ve liyle kanun hlikmünlin tatbik 
binnctice gayri müıtakir bir ıabaııoda alacağı iıtikametler 
vaziyete dUtmektedirlar. tayin edilmiıtir. 

Filhakika ayni maddenin B . ili • Hazineye ait araziden 
fıkrası mucibince ıoyca türk verilecek toprakların 2510 sayılı 
olup da dilini unutmuı veya kanunun 17 inci maddesine bağlı 
ihmal etmiş bulunan köylerle toprak tevzi cetveli dairesinde 
aıiretler efradının, ahalisi ttırk ve borçlanma suretiyle verilmesi 
kDltilrllne bağh köyler ile nabi- ve namlarına temliki eıas itiba· 
ye, kaza ve vilayetler merkezi riyle kabul edilmit ise de bazı 
civarına yerleımelerine mesai maballerde g&rlllecek lnzuma 
kanunu mevcut ise de bu mın· karşı parasız olarak verilmesi 
takanın bazı sahalarındaki bal- icabeden ahvalde bu toprakların 
kın ekıeriyetini bu riimrenin Vekiller Heyeti karariyle mec· 
teşkil etmesi ve nahiye, kaza, canen verilmesi muvafık görül-
viliyet merkezleri ve civarının müş ve fıkranın bu bendi lbu 
mühim miktarda iskana müıait suretle tanzim edilmiştir. 
bulucımaması sebebiyle bu mad· roprak üzerinde istikrar 
de hükmünden dahi tamammiyle temini 
iıtifade f'dilmemektedir. 2 - Yukardaki madde bUk-

Uzun senelerden beri bura
lard~ yaıamış bulunan :ve bu 
zümreye dahil olan halkın ta
sarrufundan, esaslı bir ıurette 
yerleımek haklarından mahrum 
kalmaları kendileri için brr is
tikrarsızlığı ve devlet için de 
her bakımdan bir çok mahzur· 
ları da bulunmak tadır. 

Esasen bu halk senelerden 
beri bu toprak üzerinde çalıt· 
makta ve toprağı iıletmektedir 
Yalnız namlarına temlik etme· 
mekte ve batti mukaddema 
temlik edilmiş olanların veraset 
yoluylc intikalini bile yapama
maktadırlar. 

lıte hem bu m1Dtaka dahi
liudeki türk dilini ihmal etmiş 

unutmuş olan yerli halkın top· 
rağa bağlanmdlarını, müstahsil 
bir bale gelebilmelerini, hakkı 
tasarruflarını ve binnetice is
tikrarlarını temin etmek ve 
hemde gayri mDstakir bir va· 
ziyelte kalan bu balkın bu va· 
ziyetleri doliyııiyle tahaddOı 

eden ve memleket asayıııne 
tesir eden ahvalin 6n0ne geç· 
mek maksadile kanunun 12 inci 
A ve B fıkraları teklif edilen 
şekilde tadil edilmiştir. 

lsktin şartları 
1 - A fıkrasiyle tüt k ırk 

ve kDltDrDaden olmıyan biç bir 

müne g6re verilecek toprakların 
m6dehikleri namına temliki ve 
verilen topraklar üzerinde istik
rarın temini maksadiyle 2510 
sayılı kanunun 23 üncü maddesi; 
bir fıkra ilavesiyle tldil edil
miıtir. 

Bu kanun mucibince eıhaaa 
verilecek olan topraklar; bilkll
meti mahalliye tevzi ve tahsis 
ettiğine g6re bu topraklar üze
rinde herhangi bir suretle ıahsı 
salh tarafından vukubulacak 
iddialara karı• göçmenlerin ve 
yerleıtirilenlerin hukuk usulO 
muhakemeleri dairesinde ihbar
da bulunmalarına muallak tu
tulmaksızın behemehal hazinenin 
dahi yeni malik ile birlikte ba-
sım mevkie girmesinin temini 
maksadiyle kanun liyihasına bu 
ıekilde bir bükiim ilive edil
miıtir. 

Kanunda bu yolda bir bük· 
mllo mevcut olmamaıı; hemen 
her tarafta bir iıtikrarsızhğı 
divet etmiı ve zavallı ıaçmeo, 
mülteci ve iıkina tibi bulunan 
eıhasın taaavvur edilmiyecek 
derecede zarara uğramasını mu· 
cip olmuıtur. 

Hük6meti mahalliye tarafın
dan mllstebliUerine tahsis edi
len araziyi yeni malikleri sene
lerce itlettiji ve imar, ihya et· 

\iti halde senelerce ıonra or
taya çıkan bir .ıabsı aalisin bu 
toprak üzerinde bak iddiasiyle 
ikamei diva etmesi veya meni 
müdahale kararını alması ve 
ona mukabil zavallı gCSçmen 
köylün6n haklarını takip ede
memeıi binnetice ellerinden iş· 
!edikleri bu toprakların alınma· 
ıına sebep olmaktadır. 

Halbuki iskan edilen eıhasın 
iıklnını, yerlqmeaini hükumet 
yapmıı, iıliyeceği toprağı bil· 
kiimet kendilerine ır6stermiştir. 

Bu huıusta göçmenin, iıkin 
edilen şahsın hiç bir sunutak-
ıiri olmadığı ve hük€imetin ken
disine tahsis ettiği toprakta 
çocuk, çoluğu ile çalııtığı hal
de hayatını bağlamıı olduğu 
toprağın aradan seneler geç· 
tikten sonra elinden alınması 

ve kendisinin yeniden bir ıefa
lete düımesi biç bir adaletle 
kabili telif değildir. 

lıte bu gibi hallere mahal 
kalmamak üzere topragı vere-
nin, g6sterenin, iıklaı yapanın 
hükumet olmaıı dolayısiyle tah
si ıaliı tarafından açılacak bu 
gibi davalarda hazinenin dahi 
yeni malik ile birlikte hasım 

mevkie girmesi esası düşünül· 
müı ve bu maddeye bir fıkra 
ilive edilmiıtir. 

Aynı zamanda ıahsı ıalis ta· 
rafından vaki olacak iddialar, 
açılacak davaların bir müddetle 
takyidi muvafık görülmüş ve bu 

maddeye ( temlik tarihinden iti· 
haren 3 ıene geçtikten sonra müs-ı 
tabikler tarafından ancak taz· 
minat davası açılabilir) kaydı ili
ve olunmuıtur. 

Şahsı salis tarafından açılan 
bu gibi davalarda; masarifi 

muhakemenin yalnız ve münha· 
ııran sr6çmene, iskio edilen 
eıbasa tabmili dahi bu eşhas 
için batlı baıına bir külfet teı
kil etmektedir. 

Hatti bir çok yerlerde da va· 
yı kaybeden bu gibi eıbastan 
masarifi muhakemenin: bin 
mnıkülltla tedarik ettiği mah· 
sulilnün, harmamnın satılması 

ıuretiyle tahsil edildiği ve iki 
elleri b6ğ'rüade kalan ve hiçbir 
ıunutaksiri olmıyan zavallı göç
menin sefalete dilttOiü g6rül
mektedir. 

Bü gibi hallere mani olmak 
maksadiyle de bu maddeye 
(dava kaybedildiği takdiği tak
dirde masarifi muhakeme bazi· 
neye yükletilir ) kaydı konmuı
tur. 

3 - 2510 sayılı kanunun 17 
inci maddesine iliıik ( toprak 
tevzi) cetvelinde iıkinı idi için 
verilmesi iktiza eden toprak 
miktarını; mutlak her tarafta 
vermeğe imkin yoktur. 

Arazinin inbatı kabiliyetine, 
kıymetine ve vüsatine göre 
geçimi t~min edecek toprak 
miktarı tehalüf etmekte bulun
duğundan verilecek toprağın 
yalnız kıymeti ile takyidi mu
vaf.k görülmemittir. 

Esasen tevzi cetvelinde 1ı6•· 
terilen miktarın her tarafta 
verilmesine de imkinı maddi 
olmadığınd ... n verilecek toprak 
miktarınının; mahallin hususiyet 
ve toprağın verim kabiliyetiyle 
mütenasip olmalı. ilzere teıbiti 
zaruri ı6rillerek VI inci fıkra 
ilave eeilmittiştir. 

Malôl subay -·-
Er ve şehit yetimlerine ve
rilecek beyiye ikramiyeleri 

Maliye vekaleti, beyiye Uçte 
birlerinden malul subay ve er-
ler ile tehit yetimlerine 1939 
mali yılında verilecek beyiye 
ikramiye miktarlarını tesbit et· 
mittir. Bu yıl birinci dereceden 
malul subaylara 231 lira, ikinci 
dereceden malul subaylara 207.90 
Oçüncil derdceden malul subay.
tara 161.70 dördüncü derece-
den maliil subaylara 138.60, 
beıinci dereceden malul subay-
lara 115.50, altıncı dereceden 
malul subaylara 92 40, birinci 
dereceden mal61 erlere 115.50 
ikinci dereceden malul erlere 
92.40, ücOncfi dereceden mal61 
erlere 69.20, dördlincü derece· 
den maltll erlere 46.20 beıioci 
ve altıncı dereceden malul er· 
lere 23.10 lira, şehit yetimleri
ne de 23.30 lira verilecektir. 

Vekilet, önUmüzdeki günler
de ikramiyelerin tediyesini ali-
kalılara bildirecektir. 

- -«§t--

Hayvanlar vergisi 
•• mururu zamanı 

Maliye vekaleti, hayvanlar 
vergisi mururu zamanının bat· 
laogıcını tesbit ve vUAyetlere 
tebliğ etmittir. 1839 sayıla hay
vanlar vergi kanununa göre 
müruru zaman ihbarnamenin 
tebliğinden itibaren hesap edi· 
lecektir. Tarbedilmemiş vergi-
ler için kanunda tayin olunan 
Oç senelik mfiruru zaman mlld• 
deti içinde vergi tahakkuk etti
rilip ibbarnaaıe tebliğ edilmiş 
ise gene tebliğ tarihinden tah
sil müruru zamanına batlangıç 
sayılacaktır. 2898 sayılı hayvan
lar vergisi kanununa göre tab~il 
mürur zamanı başlangıcı, tahak
kukun ilin ve cezalı vergilerio 
de tebliğ edildiği malt yılı takip 
eden mali yıl ba,ı olarak kabul 
olunacaktır. Evelki mali yıla te .. 
sadlif ettiği takdirde tahsil mü .. 
ruruzamaoı verginin taalluk et
tiği mali yıldan başlıyacaktır. 

3343 sayıla hayvanlar vergisin~ 
göre verginin taallük ettiği malı 
yılın sonuodan itibaren bir mali 
yıl içinde tarh edilmiyen ve tar· 
hedilip de katilt-ştiği malt yılı 
takip eden beş mali yıl içinde 
tahsil olunmıyan hayvanlar ver: 
gileri müruru zamana uğraya
caktır. 

·~+:::-

Gayrisafi 
İrat Üzerinden tarholuna· 

cak kazanç vergileri 
Gerek yeniden işe başlamıf, 

gerek ötedcnberi işe de,,.am et-
miı bulunsun gayrisafi iratları 
vergilerine matrah tutulan mil· 
kellefler ve bu arada kollektif 
ıirketler beyanname usulilnll 
tercih ettikleri ve birinci kanun 
somıoa kadar mensup oldukları 
varidat dairelerine yazı ile key" 
fiyeti bildirdikleri takdirde ar· 
zuhalin verildiği tarihi takip e" 
den takvim yı lının başında def .. 
terlerini tasdik ettireceklerdir. 
Bu gibi mükellefler bütün mU" 

amelelerini tasdikli deftere kay· 
dedecekler \le takvim senesi so· 
nunda blinço kir ve zarar he" 
ıaplarının muayyen müddet için· 
de maliye dairelerine verecek: 
lerdir. Ancak bu suretledir kt 
mükelleflerin vergileri gayrisafi 
irat llzerinden tarh ve tabak" 
kuk ettirilecektir. Maliye Yeki· 
leti bu kararını defterdarlıklar• 
bildir mit bulunmaktadır. 
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- 58 -
"Bununla beraber balkın tem· 

•il edilmesi fikrinden bu kadar 
)'Uz kızartacak bir şekilde niçin 
çekiniyoruz ? Anlamıyorum. Biz 
nıuhafazaklrların bile Prusyada 
mevcudiyeti 'olmaksızın yafaya· 
rıuyacağımn:, ve her Alman dev
letinde meşru olarak tanınan 
l>ir mOeueseyle ihtilalcidir diye 
Çarpıfmamıza imkln yoktur. (*) 

Bu mektup Alman meıelelen 
Oıerindeki emellerinin liberal 
Partiyle mi11i vahdet partisinin 
•rzularına ne kadar intibak et
tiğini g&stermesi noktasından 
tnUbimdir : MuhafaıakArlardan, 
1Dtıb11liflerinin pro2'?am1anndaki 
eıaslı noktaları almttlarını iıti-

Yordu Şüı>b.eıiz 011'ar bu şekil
de harelcet etmiyeceklerdi. ve 

kral da kendiıdne tavsiye edilen 
cesur ve ıergOzeştcuyane bir 
9İYaıefüı cezbesine tutulmaktan
•• hByle bir siyasetten çekin· 
lhiye taraftardı. Hakikaten, Bis
lbarclcm korkusu tahakkuk etti. 

Bay Von Sch1einitz istifa etmi,tl 
fakat yerini Londra sefiri Bernı 
torff almıştı. Bu vazifeıinde mu· 

\'aıffak ol11cağına inanı o kadar 
•tdı ki eski vazifeıini bile bı
"•kınadı ve her iki mevkii de 
•Yt1i zamanda işgal etti. 

königıbergde kırahn taç gey
lhe merasimine i•tirlk ettikten 
•onra Bismar1' St. Petersburg-

b (•J : Kohl bu 1861 senesi ait, 
tllci de Yon Belona yazılmış bir 

ltıtınorandum neşretti. Bunda, bu 
'tltktup içindeki fikirler geni' bir 
~tkiJde izah edilmi•ti'", ve liıanı 
b •ha müdebblraanedir. Biımarck 
. unda halkın Diet'de temsilini tn

•~:re ediyor fakat bu a-ünkü şartlar 
l tında diyetin muvafakatını iıtlh· 
•at tniinıkiin olmadıtını söylediler. 

....... ~ a ==-

taki eski vazifesi baıına avdet 
etti. istikbali yine tamamen 
karanhktı. Kendisinin ve ço
cuklarının ııbhab için çok Ozll
lüyordu. hk defe olarak •oğuk
tan fikiyete başladı. 

'
1 Hastalığımdan beri o ka

dar bitkinim ki bftyllk heyecan
lara karşı bütün enerjimi kay
bettim. Üç ıene evel ite yarar 
bir nazır olabilirdim, buglln bu 
kabil ıeyler düşündükçe kendi
mi yere yuvarlanmıt bir canbaz 
gibi bi1Sediyorum. Allah ve 
mı jeste muvafık buldukları tak
dirde memnuniyetle Londra, 
Parise rider veya burada kalı
rım. Kabinenin ğörünüıü soğuk 
bir duı altındaymıtım gibi tör 
lerimi llrpertiyor." 

Mart içinde yine meçhullt 
içindedir. AH esi fena bir vazi
yetle bulunuyor : 

" Johanna kendisini bitiren 
bir öksürOğe tutuldu. Bili nö
betler içinde yatakta yatıyor, 
doktor benOz hastalığının ne 
olduğunu bilmiyor. Mürebbiye 
almanyayı tekrar g&recetinden 
ümidini kesmif.,, 

Kendisinde kabineyi ele ala
cak kadar kudret göremiyor, 
hatta pariı bile ona fazla gil· 
rOltillO g&ilnilyor: 

ııLondra daha sakindir. Fa
kat iklim ve çocukları• sıhhati 
itibariyle turada kalmayı ter· 
çih ederim. Berne atedea beri 
düşündüğüm yerdir. GOzel kom 
şuların bulunduğu pek parlak 
olmıyan yerler ihtiyarların bo
şuna gider. Yalnız dağ keçile .. 
rinin ardından dağlara tırman• 

mayı ıevdij'im için orada spor 
yoktur.,, 

- Sonu v«, -

Japonyanın Müttefikleri ve 
duşmanları 

d 1914 le Almanya Japonyanın 
~1§tııauıydı; 1904 te lngiliz 
d 6ttcfikiydi. 1939 da İngiliz 
l!l Uflban, almansa mfittefik ol-

d 
Uttur. Çünkü 1904 de benilz 
e . J lln:de pek kuvetli olmıyan 
~Pl)nyamn Rusyaya kartı ln

~~ltereye ihtiyacı vardı. Halbu-
' 

1 1?39 da Almanyanın uzak 
t t~~ııi bulunmadığı için artık 
~~ltlıkeli değildir. Halbuki in -

1 
ere bili tehlikelidir. 

h Japonyanın Almanya ile 
'J alyc11ın tarafını tutarak Rus-
~: ~tıgiltere Fransa Amerika 

11 
ollandaya kartı koymaıı-./n basit sebebi budur. Japon

'i a Vladivostok ve deniz vili-
tti .. d R H" di çin· !Uzlln en usyaya ıa 

Yli 1 ıle imtiyazlı mıntakalar 
l ıündeo Fransaya Filipin ada ' 
'tı .. F l Yuzündea Amerikaya c• 
F~enll Hindistanı yüzünden 
'i:ı~ll>enge, Hong-Kongla im ti· 
" 

1 tıııntakalar avusturalya ve 
ıe11 • 
te 1 z~Uand yUzUaden lnıilte-
~e düşmandır. 

tı 'artlar içinde Japonyanıo 

bu altı beyaz devletin biri aley
hine harekete geçebileceği hiç 
bir fırsatı kaçırmıyacağını an
hyalım. Bu devletler birlqmek
le bata etmişlerdir. Bir Avru
pa harbi Japonyanın tahammOl 
edemiyeceği bir zenginliğin in· 
tikamını alması için ona fırsat 
verecektir. 1938 eyllUünde Al
manya ve ltalya Çekoslovakya, 
Franta ve fngiltereye kartı 
harbe girmiı olsalardı, Japonya 
Fransız, lngiliz ve Felemenk 
imtiyazlı mıatakalarına saldı-
racaktı. Y alnızJ Felemenk Hin
distanını iıtillya kalkmıı ol
saydı ona kim mani olabilirdi? 
Felemenk donanmasımı? Fe
lemenğin oradaki askeri vası· 
taları kafi deiildir. lngiliz do
nanmuı mı ? O ıimal denizinde 
bulunacaktı. Amerikan donan-
ması mı ? O Atlaı denizinde 
vazife almıı olacaktı. Japonya 
Hindiçiniye tecavllı etmit ol· 
saydı, Uzak Şarka göndermek 
Uıere Ren cepheıinden aıker 
çekebilir miydik. 

• 

.Mihverin yakın şarktaki 
uğradığı büyük hezimet 

. LA REPUBLIQUE Gazetesinden 

. Türkiye - Roma - Berlin mih
verieden kati surette kurtulmuf · 
tur. · Darbe müdhiıti. iki totali
ter devletin bnkumet merkezin· 
de bu darbenin tiddeti hissedi· 
lecektir. Romanın Akdenizin 
yakın ıarkında bllyük emelleri 
vardı; Seriinin emelleri iıe da
ha büyüktür. Yakın ıarkta ma 
likiyet - veya ayni hesaba 
gel~cek olan - yakın ıark 
de•letlcri için lüzumluydu. Müs· 
Uiman memleketler nezdinde 
yapılan teıebbüsler bu yüzden· 
dir. Fakat Türkiyenin Fransız -
lngiliz cephesine giriıi blltün 
bu çalıımaları sıfıra irca etmiş
tir. f ran, Süriye, Filistin, ıarki 
Erdüa şimdi kuvvetli birer has
mın ardında kalmııtır. Üç te
mel direginin mevkii bütün va
ziyete hakimdir, bunlar da 
Türkiye. Sovyetler birliği ve 
M111rdır. 

Gerçi petrolleri bDyük bir 
kasmı itibariyle İngiliz ve Fran
sız olan ıirketler tarafından it· 
)etilen Romanya, Almanyaya 
belki yarın kendisine tankları 
tayyareleri ve bütün motiSrlü 
topçu kuvetlerini beıliyen gıda 
teklinde geri dönecek olan pet 
rol vermektedir, 

Ruıya da iki mihver devleti
ni petrol bakımıDdan betlemiı
tir ve elin da beslemektedir. 
Fakat bir harp patladığı tak
dirde, geçen b.arbın misalini 
hatırbyan Romanya ve Ruıya 
petrollerini vermiyeceklerdir. 

Bunun, daha uzak olan Rus 
petrolünden mahrum kalınca 
Romen petrolünü ele geçirmek 
i~in Almanya'ya bir vesile ola· 
cağı mı söylenecek ? Belki, 
fakat harp halinde ordu, donan· 
ma ve ha•• kuvetlerinin iatib· 
ilk edeceği petrol miktarını bir 
i'&z ö oOne getirelim. Her büyük 
devlet 25 ill 30 milyon tonluk 
bir iıtibliki göze almak llzım
dır. Halbuki Almanya 1,700,000 
ton ıentetik petrol imal eder, 
bu miktar üç haftalık harp ib· 
tiyacanı karıılamıya ancak ye .. 
ter. 

Stokları olduğunu biliyorum, 
fakat bu stoklar Almanya'yı 
uzun zaman idare edemez, ba
husus ki ltalya'ya ve belki Ma· 
caristana da petrol vermesi 
icap edecektir. 

Almanya Romen petrollerine 
rtıvene bilir mi ? Eveti, bunla
rı fethetmek llzımdır. Bu pet
roller tabii romenler fakat bel
ki de ruılar ve türkler tara
fından. mildafaa edilecektir. 
Sonra kuyuların tutuşturulması 

mllmkllndür. Nihayet bütün bu 
petroller yalnız Almanya'yı üç 
ili dört ay, Almanya ile müt
tefiklerini ıekiz on hafta idare 
edebilir. 

Meseleyi her ucundan çevirip 
tetkik edebiliriz. Mihver, :harp 
halinde (İngiltere ile Fransa da 
ayni vazjyettedir) barbetmek 
için lüzumlY petrolü bulunduğu 
yerden almak mecburiyetinde· 
dir. Amerikadao, Felemenk 
Hindiıtandan, Ruıyadan, veya 
yakın farktan (iran ve Irak) 
İmdi birinci kaynata ancak 

atlas okyanusunu aıarak mOm· 
kiindür, halbuki lngiltere sn
•eyıe hakimdir; Rusya Alman· 
yaya ve Hitler politikasına düı 
man kaldıkça rus petrollerine 
güvenmek kabil değildir. Dör
dilncll petrol 1ahaıının önünda 
ise t6rk aeddi vardır. 

Türkiye yakın şarkın petrol 
kaynaklarına götüren yolu ka
pamaktan daha fazlasını yap· 
maktadır. Kısmen Baküyü ve 
rus petrollerini de örtmektedir; 
ayni zaman Mısırı da örtmek
tedir, türk ve mısır orduları 
arasında başlamış bulunan dos
tane münasebetlerin ittifaka 
müncer olması muhtemeldir. 

Alman • İtalyan hezimetinin 
tllmulüaO daba iyi alçmek için 
Roma ile Berlinin planlarını 
tasarlamak klfidir. 

Evveli Danziği ele geçirmek. 
Tehdit altında fakat harpsiz o
larak Polonyanın teslimiyetini 
elde etmek. O zaman koridor 
meselesini ortaya koymak. Gene 
harpsiz olarak Polonyanın ikinci 
bir defa boyun eğmesini elde 
etmek. Denizden rabıtası keıi· 
len Polonya otomatik olarak 
mihverin tibiiyeti alt.na dOşe· 
cekti. 

ikinci devre : belki Slovak
yayı ilhak suretiyle büyümüt 
Macaristanı Romanyaya karfı 
sevketmek. Macar ordusunu al
man gön81161erle takviye etmek. 
Burada harpsiz olarak Roman .. 
yanın teslimi yetini elde etmek, 
budutlannı Macaristan lehine 
tadil ve ıiyaıetini Almanyanın 
tlbiiyeti altına koymak. 

ÜçUncO devrede de Yugos
lavya fizerinde de ayni şekilde 
harekete geçilecekti. Bulgariı
tanla anla,arak burada en bü
yük rolü İtalya oynıyacaktı. 

Bu suretle Yunanistan ve Tür
kiyeoia hudutlarına kadar giden 
bir nevi İtalyan - alman, haki
katte münhasıran alman hayat 
sahası yaratılacaktı. Türkiyeyi 
Suriyeyi, Kafkasyayı, Muıulu 
göstererek onu alman .. italyan 
tarafına çektcekler, sonra Dç 
istikametten harekete geçecek
lerdi : Karadenizin ıimaliode 
buğday, kömür ve petrol; Ka
radenizin cenubunda, yakın ıar· 
kın petrol ve pamuklarına, Mı
sırda Silveyşe ive Mısır pa
muklarına doğru. Bunlara mu· 
vaffak olduğu takdirde almın 
İtalyan mihveri dünyaya bakim 
olacaktı. 

Ayni zamanda, denizaltı fi
lolarını ve krovazörlerini azami 
haddinde çoğaltacaklar, bunlar
la atlas okyanuıiyle akdeniz 
yollarını keserek, kendilerinin 
yakın ıarkta bulacakları petrol 
den İngiltere ile frantayı mah
rum edeceklerdi. 

Plin muhteıemdi. Fransa ile 
lngilterenin silihlanmalarındaki 
gevıeklik doliyııiyle 938 de 
bu plana mani olman11za imkan 
yoktu. 939 da hıe bu iıi ancak 
Tllrkiyeain en mühim rolO oy · 
nıyacağı bir ıet yaratarak ba
şarmak mümkündü. Bu set şim 
di yerinde yükselmiştir. Ve her 
gün daha kuvvetlenmektedir. 

Şimdilik almanya ve italya 
1 

1 RADYO 1 
PERŞEMBE 6/7 /939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. 
1 - Neveser p~ırevi. 
2 - Sadettin Kaynak - Ne• 

veser ıarkı - Hicranla harap 
oldu sevd. 

3 - Selibattin Pınar • Ni· 
bavent farkı - hali yaşıyor. 

4 - Kemençe taksimi. 
5 - Nihavent şarkı • Kör

fezdeki dalgın ıuya. 
6 - Neşetkir - Mahur ıar

kı • Gücendim ben sana. 
7 - Mahur saz semaisi 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karışık pro

gram - Pi.) 
19.00 Program. 

19.05 Müzik ( Tenor Mccor
mackın söylediği iki melodi· Pi.) 

19.15 Türk müziği ( Fasıl 
heyeti. 

20.00 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri, 

20. 15 Konuşma (Ziraat saati) 

20.20 Türk müziği. 
1 - Ferahfeza peşrevi. 

2 - lsmail Hakkı bey - F e· 
rahfeza beste • Çağlıyan cuyi 
ıiritkle. 

3 - İsmail Hakkı bey - Fe· 
rahfeza şarkı - Ateşi aıkın. 

4 - ishak Varan - Ferah
feza ıarkı - Seyretmek için. 

5 - lsmail Hakkı bey - Fe· 
rahfeza şarkı - Mehtapta güzel 
olur. 

6 - Frahfeza saz semaisi. 

7 - Mehmet Nasip · Hicaz
kir ıarkı - Görmezsem eğer 

sevdiceğim. 
8 - Refik F ersan - Rast 

şarkı - Yaktı cihanı ateıin . 

9 - Halk tnrküıü .. Karşıda 
kara yonca. 

10 - Oyun havası. 

21.10 Konuşma. 
21.25 Neşeli pliklar .. R. 
21.30 Nuzik ( Opera aryala-

n • Pi. ) 
22 00 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın.) 

23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi
yo - nukut borsası ( fiyat ). 

23.20 Müzik ( Cazband • Pl. ) 

23 55-24 Yarınki program. 

kaderin maküs cilvesini hoş 
karıılamıya çalışıyorlar. Roma-

da Türkiyenin yerine Bulgariı • 
tanı geçirmek lazım geldiği 

söyleniyor. Bu lafla vakit ge
çirmekten ibarettir. Türkiyenin 
temıil ettiği şey Bulgaristandan 

bam bafka bir şeydir. Türkiye 
Rusyayı örter; Romanya ile 
yunanistanı himaye eder; Bo
gazların bekçisidir. ıarki akde· 
nize bikimdir, yakın ıarkı ör
ter, petrolün iki kara yolundan 
birini keser. Onun içindir ki 
Tilrkiyenin İngiliz franıız cep
hesine geçişi Roma ile Berfin 
için vahim bir hezimet teıkil 
eder. 
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Süt anne aranıyor 
3 - 4 ay müddetle ve ilcret 

mukabilinde bir süt anne ara
nıyor. Talip olanların adres öğ
renmek llzere matbaamıza veya· 
hudda Aydın vakıflar idaresine 
müracaatları ilin olunur. 

4 6 8 9 (80) 

ilin 
Nazilli Belediyesinden: 

Nazilliye bir kilometre mesa· 
fede Topan dağda belediyece 

yaptırılacak 740 lira 46 kuruı 
bedeli keşifli bina 2490 No. lu 

&TDIR 
• 
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1 HALKEVI ı 
11 Bakım Evi Muayene Saatlan 1 
[f] Maay••• pni Saat Doktor arkadatımı•ın acb 1 

Pazartui S - 4 Operatar Medeni Boyer 

Sah 

" 

4 - s 

2 - s 
' - 4 

4 - s 

• Doktor Fuat Bayraktar 1 
<Cilt baatahklan mutaha11ı11) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(Gaz haatahkları mutaha11111) 

Doktor Mulııin 

1 

1 

g.....-:. ·
5 0 

!ep i ti~ ... .,. ....................... . 
ı Süleyman Gezer-Osman Sezginer ı 

• Gazete Kitap Evi : 
• Bu Hafta Çıkan Kitaplar : 

Kitabın adı Yazan Fiyatı • 

• Anadolu tiirleri M. Faruk Gürtunca - 50 : 
e Kimya Bakaloryası Dr. A. R. B. 75 • 
• Günah bendemi Kerime Nadir. SO 9 e Hiç Suat Derviş. 25 • 
41 Şerlok Holmes Münir Süleyman Çapan 25 • 

1 Bulgar Sadık M. R. Yalkın 100 it 

kanun hükOmlerine g&re 21 
gün mllddetle açık eksiltmeye .. 5-6 

Toıbağa kardet 25 1 
• Mezar kazıcıları Aka Gündüz. 25 

Doktor ŞeTket Kırbat • Tnrklük mecmuası No. 4 25 • 
el.tanı haetahldar mutahauıaı) • Yıldız mecmuaıı No. 17 15 ft 

el, ha1tahkları mutaha••••) 

konmuıtur. lsteklil~r ıartname 
örneklerini fen dairesinden mec

canen alabilirler. istekliler SS 
lira 53 kuruıluk teminatı mu

vakkate makbuzlarile 1617/939 
Çarıamba · gllnn ıaat 15 te 

1 • Üç adam Cemal Bükerman 100 • 
Doktor Mllnif Erma• 1 • Ağaç Ve Orman Antolojisi 50 it 4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

<Kadın hastalıkları mutahat1111) ı Nazarı dikkata : • 
Uzun Yaz gOnlerinizi Süleyman Gezer • Osman Sezginer • 

Doktor Nafiz Y azran gazete kitap evinden kiralık kitap okuyarak geçiriniz. ~ 
Doktor Halıt Gaıaydna (G ...;;..;. ___ ..;. _________ ~-~----~;a;;;;;;ı ..... ...-....-

belediye encümenine müracaat
ları ilin olunur. 

l!SCiaifn.. Sağlık Yurdu açıldı 
Karacasu Belediye 

Reisliğinden (70) 1 8 14 18 

Aydın Vilayet Daimi 
encümeninden : 

Hastanenin 939 mali yılına 
ait 341 lira muhammen bedelli 

Matbu evrakı 2117/930 tarihli 
perıembe giloil saat on beşte 
ihale edilmek üzere 20 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat 
akçalarile ıözll geçen gün en
cümene ve fazla malumat almak 
isteyenlerin her glln encümen 
kalemine müracaatları ilin olu-
nur. 

2 9 16 20 (76) 

Aydın 9 i. Alay Sa. 
Al. Komisyonundan : 

1 - Aydın birliğinin ihtiyacı 
için alınacak (66000) kilo kuru 
ot yedi temmuz 939 cuma günO 
saat (15) de alay satın alma 
komiıyonuoda açık eksiltmeıi 

yapılacaktır. 

2 - Tabmio bedeli (2310) li· 
radar. hk teminatı (173) lira 25 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 

4 - lsteldilerin kanuni vesi· 
kaları ile birlikte belli saatta 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

22 27 t 6 (55) 

Belediyemizin 939 mali yılı 
bir senelik tenvirat ihtiyacı 
olarak teıbit edilen 1 SO teneke 
petrol 20 gtin mllddetle açık 
eksiltmeye konulmuetur. 

Karacasuda Belediye Gazba
nesioe uilam teslim STEAUA 
ROWANO markalı petrolun is
tiblik resmi de müşteriye ait 
olmak üzere 150 tenekesi için 
tahmin olunan 405 lira bedel 
O zerinden 30 lira 38 kuru' te · 
minat akçesi verilmek tartlarile 
ihal e ıi 7 /7 /939 tarihine müıa
dif cuma gtioü taat 16 da 
Belediye encümeni huzurunda 
icra kılınacağı ilin olunur. 

57 22 27 4 6 

3 Numaralı ' 

1 

1 

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 
defterlerin de hazırlaııdığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmit olarak tab edilmiştir 

1 s • s 
1 ,. .. 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine . 
Basım evimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanflsİ 5 Kuruştur 

Toptan alan · okullara tenziJit yapılır 

C. H. P. Basımevi 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu. şimdilik 
cerrahi kadın baıtalıklan ve fontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulüne baılamışbr. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından her 
türlO erkek kadın am·eliyatları ve roatken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiğ'i tıbbi en,lar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

... a•••••aıntıı•ıa*b.a~dı6ı66ıa.aa~6A 

j 6 Ay 1 
i Vade ile elbise E 
SYaphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
2 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz i 
S Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hem~n eo em- it 
• salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- -
• mıza elbise yapılmaktad.r. it 
C En mu teni biçki dikitle ve en özenişli pro ıalarla mür it 
• terilerimiıi memnun etmek israrındayım. it 

1 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını ıt 

umarım. • 
K •dın Ye erkek terzihanesi s· e Muzaffer Eraydın 

• Demiryolu caddesi: Aydın ............................. ~ 
-A d • }--; ı E - Eksiltmeye girebil~ y ın su iŞ en için istekl ilerin 2490 numar••· 
Dördüncü şube müdür- kanun büknmıerine göre (3656) 

lüğünden li~a 41 kuru~lu~ muv;akkat teS 
A - Eksiltmeye konul•n iş mınat vermelerı ve ıbaledeo 
Horsunlu - Nazilti ıulama ka gün evvel ehliyet vesikası al-

nalının 26+ 400 - 36+050 kilo· mak üzere Aydın viliyetio' 
metreleri arasındaki ııaai . ima- 1 müracaat etmeleri şarttır. 
litın inıaatı olup bedeli keıfi F - Teklıf [ mektuplarıoıll 
(48752) lira 17 karuıtur. eksiltme günilnde tesbit edile~ 

B - Eksiltme kaJ>"lı zarf saattao bir saat evvel su işleri 
uıuliyledir · .. d- · t' d t kkül toıif 

C - Ekıiltme gllnU 10 tem- mu urıye ın e eşe e 
111 

.. 
muz 939 tarihine rastlayan olan komisyona verilmesi liz• 
pazartesi gDnn saat ~14,30 da dır. 
Aydın su iıleri dardnncn ıube 36 17 23 28 4/ 
müdUrllltGnde yapılacaktır. -------==-.-ııı-----~ 

D - isteklilerin şartname imtiyaz Hhlbl ve Umu111t N••r•v•• 
MOdürll : Elanı M-.ndre• 

proje ve merbutatını Aydın su 
işler\ mOdllrlüğündt rlSrebilirler 

liaaıldıtı yer 
C H P lla11aHYI 


