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Danzig için harp 
çıkar mı? 

A.Ş.ESMER 

Danzig ibtilifı, Avrupa ıulbu 
için tehlike olmakta devam edi· 
Yor. Gerçi henüz Almanya, ser 
beıt ıehrin ilhakı için bir glln 
tayin etmif değildir. Fakat Dan
ıig;te -yapılan askeri hazırlık· 
lar, bir glln bir emri vaki kar· 
tııında bıralnlabileceğiae deli- ~ 
let etmektedir. Tertip edilmek
te olan plln ıudur : 

Almanya bugOn Danzire top, 
•ll&b •e malzeme yığmaktadır. 
Diier taraftan da " gCSnOlln " 
•e 64 turist " namı altında ser
beıt ıehre Almanyadın klilli· 
Yetli mlktardal aaker geliyor. 
Bu hazırlıklar ikmal edildikten 
lonra bir glln Danzig iyanı, 

telırin Almanya'ya ilhakını ilin 
~t:decek ve Polonya kendisine 
lllQalıedelerle temin edilen hak
ların istirdadı için teıebbllıe 
liriıecek olursa miltecaviz va· 
tİJetine dUıeceğinden f ngiliz 
l•rantiıi bahiı mevzuu bile ol· 
lllıyacaktır. 

Bu g6nkll ıartlar altında b6y
le bir muhakemenin ıakat ol
dqiuna aıll ınphe etmemek 
llı11ndır. Fillıakika lıerkeıin ai· 
lında dola,an sual ıudur. 

- Bir Danzif için harp çı· 
icar mı? 
le Danzig için harp çıkmaz; fa· 
.•lı artık Danzig meselesi Dan 

ııg meseleıi olmaktan çıkmııta 
tecavnz ye tecavtııil 6nlemek 
Palitikaları arasında bir mllca
dele meaeleıi halini almı,tır · 
Adınanya Çekiıtanı ilhak ettik
tea aonra Danzigin de kendisi
;• iadeıini Polonyadan istedi. 

olonya lngiltereden teminat 
•ldılıtan ıonra Almanyanın bu 
1-lel.ini reddetti. Ve ondan ıon· 
'• da Polonya ile logiltere ara· 
111lda çok ıü6mullll bir ittifak 
lbıaabedesi imzalandı. Bu ittifak 
lll11abedeıine g&re, Polonya ha· 
Y•tt menfaatlerinin mtldafaaıı 
~ia ıillba ıarılmıya mecbur 
•lacak olursa, laailtere kendi· 

li • 1.. il~ yardım edecektir. Polonya 
() rıltere ittifakı, Almanyayı 
k ••zlain ilhakındaki muvaffa
~Ytbizlikten ziyade hiddetlen· 
.. 'lllittir. Çiinka bu ittifak 

Çemberleme " adı verilen ıulh 
tepbeıinin en ehemmiyetli di
"•lcleriaden biridir. Şimdi Al· 
~'"Yanın tlbiyeai, Daaziğ'i geri 
' lllaktan ziyade lngiliz • Polon· 
:• İttifakını. bozmak 11oktaııo
ti' toplanm tbr. Bunun en kes· 
~aae yolu da f ogiliz garantiıi· 

" lcıymetıiı olduöunu Polon' ' . 'Ya göıtermektir. 
Alaıanya, aynı tlbiiyeyi 1904 

~lleıiade F aı nzerindeki logiliz 
d '•11111 ibtillfı yapıldığı zaman 
/\• takip etmifti. O zamınki 
~ •rupayı bir harbia qijlne 
d •dar getiren ısrar, Fas tlzerin· 
' lalr bak temin etmekten zi· 

'"" ' laet .. ,w. 
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Cumhur reisimiz 1 Valimizin ·tetkikleri 
.Yugoslavya ve ispanya elçilerini 

kabul · buyurdular 
Ankara 7 - Yugoılaqyanın Ankara 7 - İspanyanın ye-

yeni Ankara ıefiri doktor sn. ni Ankara sefiri Lopezlerika 
menkoviç, Çankaya köıktınde bugiln saat 11,45 te Çankaya 

t t kö•kilnde reisi cumhur ismet Reisicumhur smet nönü tara- y 

fından mutad merasimle kabul lnönil tarafından mutad mera-
edilmit ve itimatnameıini tak- simle kabul edilmiı ve itimat 
dim etmiıtir. namesini takdim etmiıtir. 

Takdim merasiminde hariciye Kabul merasiminde hariciye 
Vekileti genel sekreteri Numan vekileti genel sekreteri Numan 
Menemenci otlu hazır bulun- M~nemenci oğlu hazır buluo-
muıtur. muştur. a.a. 

------~rniiiııı•ı•--~·~L:z:=z~~~-~~--"'"""'11m=~~~~~..;,------

Büyük Millet Meclisi 
dünkü toplanhsında 

Deniz yollan idaresi için 12,5 milyon 
lira tahsisat Sümerbangın sermayesi
ne de 19 milyon ilavesini kabul etti 
Ankara 7 - Bnynk Millet 

Meclisi bugün reis vekili Rafet 
Canıtezin baıkanhğında topla
narak ruznamedeki muhtelif 
kanun llyıhalarını m&zakere ve 
kabul etmiıtir. 

Bu arada devlet deniz yolla· 
rı için muhtelif tipte gemiler 
inıası ve malzeme, allt, edevat 
mübayaaıı için gelecek yıllara 
da teıiri ıamlı olmak ilzere on 
iki milyon bet yilz bin liranın 
sarfı için muhabere ve mllnaka
lit veklletine mezuniyet veren, 
nllfuı denemesi hakkında, ceza 
kanununun 499 uncu maddesini 

değiıtiren, tapu ve kadastro 
umum müdilrlügUnnn adliye veka
letine bağlanmasına dair olao, 
Tunceli villyet idare1inin 31 /l/ 
942 senesine kadar uzatılmasına 
m6tedair, Sümerbankın sermaye· 
sine 19.500.000 lira ilavesine ait, 
Hatayda viliyet kurulması ve 
adli kanunl'lrın tatbiki hakkın· 

daki, Toprak kale • İskenderun 
demiryolile liman işletmesinin 

Muhaberat ve Milnakalat Ve
kAtetine devri hakkındaki kanun 
llyihalarını miizakere ve kabul 
etmiıtir. a.a. 

Ilıca başını ve diğer imar sahalarını 
gezen valimiz verilen izahattan 

memnun kaldılar 
Sayın valimiz B. Sabri Çıtak 

dün öğleden evvel belediye re· 
iıimiz 8. Etem Mendres ile 
ılıca batına kadar giderek tet
kikatta buluomuılardır. 

Haber aldığımıza gCSre halkıa 
11bhi ihtiyaçlarını karıılamak 
üzere ılıca başındaki yarı 11cak 
kaynak sularından İ!ltifade edi
lerek burada büyük bir yüzme 
havuzunun tesisi belediyemizce 
düşUnülmekte ve etodler yapıl 

maktadır. 
Valimiz kendiıine izah edilen 

bu teıebbllıii beğenerek büyük 
allka g6ste~mişler ve etOdlere 
devam olunmaıını emir buyur• 
muılardır, 

ilaca baıından avdetinde yeni 
hayvan pazan yerini ve ıehrin 
imiriyle alikadar diğer yerle
rini g&zden geçiren valimiz 
belediye dairesine teırif buyur· 

• 

İngilterede 1 

Harp malzemesi 
nazareti teşkil 

ediliyor 
Londra 7 - Lortlar kamara· 

sı, harp malzemesi nazareti 
ihdası hakkında e\'Yelce avam 
kamarasında kabul edilmit olan 
kanun llyibasını tasvip etmiıtir. 

~ 

Irak başvekili 

Valimiz B. Sabri Çıtak 

muılar, hazırlanm•ı olan mub· 
telif haritalar nzerinde ıenrin 
imlr vaziyetini tetkik etmiıler 

ve bu mevzu etrafında malOmat 
almıılarbır. 

Parti 
Başkanvekilliğine ..... 
8. Etem Medres seçildi 

Partinin blikOmetten ayrılma• 
ıı hakkında partimiz baıkanlık 

divanınca verilen karar ıureti, 
parti genel ıekreterliğinden dlln 
valimiz B. Sabri Çıtağa teblii 
edilmiıtir. 

Valimiz, Parti ily6nkural 

ORDUMUZUN 
·Nuri Sait paşanın beyanab 

baıkan vekilliğine belediye reiıi 
ve C. H. P. lly6n kurul llyele
rinden 8. Etem Mendreıi intl· 
hap dmiflerdi. 

Hataya girişinin Yıldönümü şenlikleri 
1 parlak oldu 

Antalrya 7 - Ordumuzun Hataya giriıinin yıldönümü mllna· 
ıebetile yapılan gece tenlikleri pek mubtefem olmuıtur. Fener 
alayı Halkevi 6niindeo hareketle askeri mUmessilliğimiz ve fev
kallda murahbashğımız önünden geçerek kışla caddesinden dCSrt 
ayak mevkiine kadar gitmif ve oradan geri döomüıtilr. Alaya 
pek kalabalık bir lıalk ittirik etmiı ve ıenlikler gece yarısından 
ıonraya kadar ayni coıkunlukla devam etmiştir. a.a. 

Genel kurmay 
Başkanımız 

lzenir kül·tür park abş 
poligonunun küşat 
resmini yaptılar 

lzmir 7 - Külttır parkta ya· 
pılan kapalı atıf poligonu ka
labalık bir halk kitleıi buzu· 
riyle belediye reiıi doktor Beb· 
çet Uzun nutkunu mtıteakip 
genel kurmay baıkanı Maraıal 
Fevzi Çakmak tarafından açıl· 
m1ttır. 

Japon Tayyarele
rinin~ruzu ı 

Londra 7 - Hong Kongtan 1 
bildiriliyor. { 

Japon tayyarelerinin yaptık
ları bir taarruzda attıkları bom· 
balar Çong-Çing kasabasında 
yedi yerde yangın çıkarmıııa 
da ıafaktan evvel s6ndllrülmnı
tiir. 

Amerika miıyonuaa ait bir 
binaya bomba iıabet etmiı 
ve diğer bir bombada alman 
konıoloıluğu civarında patla· 
111ııtır . a a 

Bağdat 7 - Irak parlimen
tosunda harici siyaıet hakkın 
beyanatta bulunan baıvekil 
Nuri Sait paf, Irak hllkümetiyle 
fbni11uud arasında bazı ihtilaf 
lar çıktığını bi dirmit ve hüku
metin bu ibtilAfı Mısır blildime
tinin bekemliğine tevdie hazır 
olduğunu söylemittir. 

Batveldl lngiltere ile olan 
mnnasebat bakbında da, logil· 
tere hükumetinin lraka aıker 1 
hazırlıklar için bet milyon lira• 
lık ikrazda bulunduğunu ıöyle· 
mit ve bu dotane hareketi bil· 
hassa kaydetmiıtir. 

Filiıtin meselesine temaı e · 
den Nuri Sait pafa, diğer arap 
memleketleriyle beraber ıyoaiıt 
siyasetinin ortadan kaldırılması 
ve Filistinde milli bir bllkôme
tin kurulmaaına gayret edece-
ğini bildirmiıtir. a.a. 

--;;ıtE-

ln giliz -Japon 
Görüşmelerinın tarihi 

belli değil 
Mondra 7 - lngiliz diploma

tik mahfillerinden bildirildijiae 
gare: 

Tokyoda yapılatak olan İn
giliz· Japon görilımeleri için he· 
nllz bir tarih teıbit edilmiı 
dejildir. a.a. 

•••• 

Halkevleri 
Müfettişi B. Naşit Uluğ 

gitti 
Halkevleri milfettiıi B. Naıit 

Hakkı Ulut Nazilli, Silmer, 
Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak 
ve Atça balkevlerinide teftiı 
etmit vilayetimiz çevresindeki 
on dört balkevinin teftiıini bi
tirerek dün Nazilliden Denizli· 
ye hareket etmiştir. 

Halkevi köşesi 

YURTDAŞ! 
Şehrimizin yeglne sanat mti

e11eıeıi olan S!ıreyya Diker 
nakıı ve dikit yurdunun ıene· 
lik sergisi Halkevi salonunda 
açıldı. 

Tnrk zeki ve kabiliyetinin 
rtızel bir if adeıi olan bu ur
giyi mutlaka ziyaret ediniz. 

Sergi ıaat 17 dea 22 ye 
kadar açıktır. 



, 

Zttlı 1 . AYDIR Mfi ı ·~ 

Danzig için ha;p Tr1g.iıii-- Fra·ns·,z---~-Tüf IC Bir milli piyango 
idaresi kuruluyor 

çıkar mı? 
Bat tarafı birinci ıahlfede 

Hasılat bir taraftan bütçeye irat, diğer 
taraftan Milli Müdafaa hava kısmı 
bütçesine tahsisat kaydedilecek 

yade, logiltereyi 1904 itilafı 
mucibince Franıııaya kartı giriş · 
tiği taahhütleri yapamaz b;r va
ziyete dnıerek ln~iliz • Fransız 
antanhnı suya düırmekti. 

Fakat Almanyanın o zaman
ki tazyikı, lngiltereyi Eransa
dan ayıracağı yerde, bilakis iki 
devlet arasındaki tesaniidfl sağ 
lam1aşhrdı. lngilizler biliyorlar
dı ki Fas meseluhıdeki alman 
tazyikı karş111ıoda Fransayı yal
nız bırakmak, yeni kurulan mu· 
vazeneyi alt flst edebilirdi. 

Kanun layihası umumi heyete sevkedlldi 

Tayyare piyangosunun devlet piyani'osu halinde idaresi bak· 
kında Maliye Vekaletince haz1rlanan ve Batvekiletçe meclise gön· 
derilen kanun layibaıı umumi heyete sevkolunmuıtur. 

Kanunla, hava kuvvetlerine yardım etmek gayesiyle Maliye Ve
kiletine bağlı, hilkmi şahsiyeti haiz husu.! hukuk hnknmlerine ti· 
bi ve her türlü tasarrufa ehil bir milli piyango idaresi kurulmak
tadır. Türkiyede karşılığı nakit olmak üzere piyango keşidesi 
hakkı milnhasıran bu milli piyango idaresine ait olacaktır. 

Bu idarenin muameleleri art· 
tırma, eksiltme ve muhasebei 
umumiye kanunlariyle Divanı 

muhasebatın vize ve kontrolilne 
tabi olmıyacaktır. 

Dört kişilik idare lıegeti 
Milli piyango Maliye vekile

tiyle Cflmburiyet Merkez Ban
kası ve Ziraat Banka1ı tarafın
dan tayin edilen birer iza ile 
piyango mOdilriinden terekk6p 
eden dört kitilik bir idare he
yeti tarafından idare edilecek
tir. 

Piyango idare heyeti fU va
zifeleri görecektir : 

a ) Piyango plinının tanzimi 
ve ketidelerinin tertip ve ica
bında tadil ve bunların iJlnı, 

b ) idare ve satış itleri için 
teşkilitın 'icrası, bütçesinin ve 
kadro cetv~llerioin tanzimi, 

c ) Biletlerin aatış ıekli ve 
ıartlarının tesbiti, ajan ~e ba
yilere verilecek komisyon mik
tarının hyini, 

d ) Piyango mallarının mu
hafazası 

e ) Piyango işlerinin iyi git
mesi için lilzumlu tedbirlerin it
tihazı. 

Piyango idansinin he11pları 
ve idare heyetinin kararları 

Maliye Vekaletiyle Merkez Ban· 
ka1ı tarafından tayin edilecek 
iki mürakip tarafından miira
kabe edilecektir. 

Mürakabe heyeti 
Piyango idaresi Cümhuriyet 

Merkez Bankası idare meclisi 
reisinia baıkanlığı altında top· 

lanan Merkez Bankaıı umum 
mlldilrll ile Ziraat Bankası umu· 
mi müdüründen ve Divanımuha
ıebat Azasından iki zatla nakid 
itleri umum müdilründen mllte
ıekkil bir heyetin murakabesine 
tlbi ol•cak ve bu heyet üç ay 
da bir toplanacaktır. 

Her ketide biletlerinin tabın
dan evel o keı\de ikramiye ve 
amortilerini tamamen kartıhya
bilecek bir meblağı Cnmhuriyet 
Merkez bankası banka idaresi-
nin hesabından bloke edecek
tir. Banka, ikramiye ve amor
tilerin tediyesini de deruhte e• 
decektir. Biletlere ait her tilrlil 
muamele vergi ve resimlerden 
af edilmektedir. 

Piyangonun ~asılcitı 
Hazineye tevdi edilecek olan 

piyango safi hasılatı bir taraf
tan bütçeye irad, diğer taraftan 
Mılli Müdafaa Vekaleti hava kıs
mı biltçeıinin levazım ve techi· 
zatı harbiye faslıoa tabıisat kay· 
dolunacaktlr. 

Piyango idaresine ait mallar 
devlet malı addolunmuı ve bun· 
ları çalanlar, ibtilis edenler, 
zimmete geçirenler veya her ne 
suretle olursa olsun auiistimal 
edenler devlet malları veya pa
raları hakkında ika olunan bu 
gibi suçlann rcezasını görecek· 
lerdir. 

Biletleri, 6zerlerindeki fiY,at
tan fazlaya satmıya kalkııanlar 
da 20 liradan 100 liraya kadar 
para cezasına çarpılacaklar ve 
satış hakkını kaybedeceklerdir. 

Piyaogo idre heyeti Azalan 
hizmetlerine mukebil piyango 
biltçeıinden her hangi bir nam 
ve suretle para al1tmıyacaklar
dar. Şu kadar ki piyango mü· 
dilrllnden bııka diğer Azalara 
temsil ettikleri vekilet ve ban
kalar tarafından munzam hiz· 
metlerine mukabil y6z liraya 
kadar flcret verilebilecektir. Mil
rakabe heyeti Azaları ise pi· 
yango idaresindeki vazif c lerini 
fahri olarak yapacaklardır. 

Bu kanunun neırini Müteakip 
tayyare cemiyeti mevcudundan 
piyango idaresine verilecek iki 
milyon liradan ilk idare ve te· 

ıis masraflariyle ikramiyelerin 
adenmesiae kafi gelecek miktarı 
ayrıldıktan sonra fazlası b6tçe
ye irad kaydolunacaktır. Ceue 

kanunun netrinden itibaren 6 
ay içinde tayyare piyangosuna 
ait ayniyat, evrak vesair leva
zım tayyare cemiyeti tarafından 
milli piyango idaresine devrolu
nacaktır. 

-~Sr · -

Hitler 
Sahiden Harp 

istiyor mu? 
1914 Ağustosuoda, cihan bar

bının iJanı arifesinde alman im· 
par atoru ikinci Vilbelm, en u
mimi konuıtuklarından biriıioe 
föyle demişti : 

" Harbı sürllkliyen karıııklık
lara inanmıyorum. Esasen ne 
Rusya, ne de Fransa harbe ha· 
zır değildir. ,. 

Bu sözleri timdi anlatmak, 
daha timdiden tehlıkeoin 1914 
de"inden büyük olduğu farazi
yesini kabul etmektir. Fakat 
alman propagandasından bah
aetmiyelim. Bu propaganda Fran 
ıaya karıı biç bir taarruzda 
bulunmadığı ıçın lngiltereyi 
Fransadan ıôğutmayı ümit edi· 
yor. Bir zamanlarda. akaini ya-

Almanlıtr, timdi de 35 sene 
evelki potitik,.larını takip d
mektedirler. D=1nıig meselesini 
mtinferit bir Polonya - Almanya 
ibtillfı olarak müliba:.ca etmek 
hıthlıdır. He,. ıeyden evel, ln
sriltere ile Polonya ara!nndı.ki 
mUnasebetler b~his m~vzuudur. 
Bundan sonrada bnttın sulh 
c~phesinin mukadderah gelir. 
ÇOnkO eğer alman tazyikı veya 
emivakii karş1111nda Potonya 
İngiliz yerdımından mahrum ka 
lacak olursa. sulh ceobesinin 
dıiılıtcaiı ta"mi" etfHebilir. 

Bu itibıtrladır ki Danzig işin
de yaınlacak olan bir emrivaki 
Polonya'n1n mulcahelesine ma
ruz kaldığı tı.kdirde bir Avru
pa harbı doğurabilir. Bu vazi· 
yette gittikçe daha vaJı;m bir 
safhaya girmekt~ olan o~nzig 
çıkmazından kurtulut yolunun 
ne o'duvu sorulabilir. 

1 - Po111nyan111 ve lngilte
renin kati keurl•rından emin 
olan A1manya, Danzigte em
rivaki yapmaktan vaz gtçe
bilir. 

2 - Bu emrivakii Danzig 
ıehrine yaptırrlıkhtn ıonra hu-
ıule getireceği akiılere baka
rak ona glSre hareket eder. 
Polonyanın ve ln~ilterenin ha
rekete geçtiklerini göriirse, 
Danzig'in kendi baıına hareket 
ettiğini iddia ederek geriler. 
Polonyayı harekete getirecek 
bir akis husule getiremezse, 
ilhakı benimser. 

3 - ÜçUocü fakat pek zayıf 
olan bir ihtimal de Hitlerin bir 
barbı göze alarak, ilhakına ka· 
dar yllrümesidir. 

Her halde Almanyanın bu 
gDnkü vaziyette sulh cephesile 
bir harbı göze alacağı çok 
füpbelidir. 

A. Ş. ESMER 

lzmir 
Su ve elektrik 

şirketleri de satın 
alınıyor 

Haber aldığımıza i'lSre nafia 
vekileti, lmir su ve elektrik 
ıirketlerini de miıbayaaya ka • 
rar vermiıtir. Vekalet bu hu· 
autta luzumlu tetkiklere başla-
mııtır. Diğt'r tar .. ftan bildirildi
ğine gGre lzmir rıhtım idaresi
nin de satın alınması dütilnül· 
mektedir. 

pıyordu. 

Hıtlerin ilk hatırına gelen 
ıey tudur : fngiltere ile Fransa 
sıkı bir ıekilde mütesanit ; ne 
oluna olsun rene öyle kalacak· 
lar. 

Anlaşmasına kaşı mihver hucumları 
faşist dipfom11iıi İngiliz 

Fran11z ·Türk anlaşmasına 
karşı geniı mikyasta hucuma 
geçmit bulunuyor. Bu hücumlar 
bilhassa fU Oç muhtelif noktl· 
dan yapılmaktadır. 

Evveli, ilalya İngiltereyi ak
denizde italyayı çemberleme 
siyaseti gütmek suretiyle .. Gent 
lemens Agrecment" e tecayilz 
etmekle itham etmektedır. 

lngiltere ve fransayı TOrki· 
ye ile iş birliği yapmıya sevk 
eden sebebin arnavutluğun İf· 
gali ve İtalyanın balkanlara 
burnunu sokması yOzOnden ak 
deniz muvazenesinin bozulması 
olduğunu faşist org3nlar1 tama· 
men unutmaktadırlar. 

Sonra İtalyan dış bakanlığı 
bulgaristan Dzerinde tazyikini 
arttırm:tktadır. Bulgaristana 
mihver devletleri tarafını tuta
rak balkanları ortasından kes
mek ve bu itibarla baltık • ege 
denizi emniyet zencirini kopar
mak vazifesi dilımektedir. 

Mahallinde bulunan milşahit· 
ler, iki m~mteket araıında ti· 
cari mllbadelelerin artması için 
büyiik bir faaliyet garnldOğünn 
bildirmektedirler. Son kiiltilrel 
anlaıma sayesinde İtalyan nO
fuzu bulgaristanda ıilratle te
rakki etmektedir. Orta mektep 
)erde İtalyanca tedrisi mecburi 

• olmuştur. Bu gayret diln bat· 
lamıt değildir. Üç ııJene evvel 
sofyadaki İtalyan lisesini ziya· 
ret ettiğim zaman ne kadar 
hayrette katmış olduğumtJ ha
tırlarım . Bu lise franstz rakip
lerini alt etmek için, faıist 
hükumetinin g~nit ıilbvansiyon· 
ları sayesinde bulgar gençligini 
bedava okutuyordu. 

Ticari sabada, italyanın gar 
retleri pek beyhude garllnmek· 
tedir, çilnki mihver ortağı, Çe
koılavakya ve Avusturyanın 
ilhakından beri, bulgar ihraca· 
tının yüzde sekseninden fazla· 
ıını almaktadır. 

Fakat italya siyasi sahada 
bunun acısını çıkarmaktadır. 
Bir yandan iki hanedanı birbi· 
rine bağlıyan akrabalık rabıt
larım, diğer taraftan 936 bul· 
gar • yugoslav paktının iki 
memleketin harici ıiyasetlerine 
vermit olduğu istikameti istis· 
mar ederek italya sofyada nU· 
fuzunu yürütmeye çalışmakta· 
d11. 

Bununla beraber dava kaza
Dllmı, olm _. ktan uzaktır. Harp 
halinde, iki değirmen taıı ara· 
sında kalmak istemiyen •bul· 
garistan, fimaldeki balbk dev· 
letleri gibi bitaraflığa dart elle 
sarılmaktadır. 

Yeoi logiliz • Fransız · Tilrk 
bloku Balkan yarım adasında 

henüz tereddüdde bulunanlar 
ilzerinde büyük bir cazibeyi 

haiz olacak gibi giirilnmektedir. 
Fakat mihverin Bulıar reviz
yonculuğunu teıvik etmesini ve 
yapacağı viitleri de hesaba 
katmak lizımdır, Geçenlerde 
Sofyada bulunan Alman bakanı 
Frank, BulgaristanlD Nöyi mu· 
ahedesi mucibince Yugoslavya· 
ya terketmit olduğu ve 60.000 
~ulgarla meıkün bulıaDao Ça-

ribrod ve Bozilgrad paktın• 
rağmen Bulgarlann Yugosla.
yaya kartı duydukları iatik•• 
hisleri ıilinmiı olacak ve Bul
garlann ıiyaaeti ftalyan - Al
man - Yugoslav ıiyaıetine bat 
lanacaktır. 

Bunlarla beraber Tranacoati• 
nental Preuin reıml Bulgat 
mahafilinden topladığı malama" 
ta nazaran, Sofya hilkGmeti bll 
teklifleri bllyUk bir ibtirazl• 
karşılamıştır ve Alman bakanı" 
na, Alman dostluğunu takdit 
etmekle beraber, bir harp halill" 
de tam bitarafhğını muhafaza 
etmek niyetinde olduğunu tar 
lmiıtir. 

Türkiye ile anlaşmaya karf 
mihverin taarruz" geçmiı olda• 
ğu llçtlncn bir ıaba aazd• 
Ttirk - Arap haıumetleridir. 
Küstahl•ğı itiyat haline getirmll 
olan "Telegrafo" gazetesi, dibi 
Türkiy•yi yakın farkı taaffllll 
ettiren bir tefe•41Bh yayası diye 
tavsif etmekte her zamankinde• 
ileri gidiyordu. Ba bayağılıklar 
Ozerinde durmak istemezdik, 
fakat banlar mihveria flfktald 
entrikalarını aydıntatmaktadır· 
Mihver devletleri Arap memle
rini TOrkiyenin onlara el uıut
mıya hazırlar.dığını inandırmak 
istiyorlar. DUn mareıal Balbo
nun "Corrirer Padano,, gazete" 
si .. Sancağın terki ancak bir 
ilk adımdır ,, diyordu ve Arap
ları, kendilerini kuf athğını id" 
dia ettiği TOrk - Mısır karfl .. 
hklı yardım projesiyle Urkftterek 
.. dost ve mtblUman devletlere,, 
ltalyanın muhabbetini kendile" 
rine temin ediyordu. 

Çok ş6k6r ki Arap devletle
ri Arnavutluğan lıralini unat• 
muf değildiler. Bununla beraber 
bu entrikalarla mBcadele etmek 
için gayretlerilerimizl arttırma" 

hyız. 
Editb Brlcoa 

La Republiq11e 

Tiyatro sinema ve 
Konser biletlerinden 

alınan vergiler 
• • 
ınıyor 

Tiyatro ve sinemalardan ala• 
nan ve bazı yerlerde bilet be• 
delinin % 28 ine kadar yllkse" 
len damga, tayyare Ye ~eledi
ye resmiyle dartlllceze bıısele-
rinia birleıtirilmeıin~ y~ ": 
vergilerin % 10 na ıadınlere 
bir elden tabailine dair bllkl
met bir kanun liyihası hazırla
mış, meclise g&adermifti. 

Layiha dahiliye, maliye .•~ 
biltçe enctlmenlerindea geçtık 
ten sonra umumi heyete ıevkO" 
lunmuıtur, 

Tiyatro ve ıinemalarla koDİ 
serlerin bilet paralarını hayl 
yllkselten bu vergilerin bu ıek" 
le islib ve. tenzilindeki g•Y1 

halkın ba yerlere ratbetini te• 
min ve paranın toplanııını kr 
laylattırmaktır. 

Kanuna g6re tiyatro •• .... 
nemalarla konıerlerin bilet be• 
delleri iizerindea damga, ta1· 
yare ve belediye resimlorly~• 
darülaceze bisaeıi olarak tbil 
kuruıtan apğı olııtamak aıere 
yilzde 10 re~im alınacıkbr. 
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BİSMARK 
VE 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yazan : Jameıi W gclif fe Headlam 

Terce111• eden: M. Nedim Müren 
-60-

· Kralın riyasetinde bir çok ka· 
bine içtimaları oldu. Fakat eski 
bflfuzlar bili faaliyetteydiler. 
Bismarck kabineye ancak hari
ciye nazırı olarak girmek isti
Yor, kral ondan hali korkuyor 
ve ona itimat ~edemiyordu. Bu 
buhranlı günlerde vaku bulan 
bir hadise bir noktaya kadar 
bu korkuyu izah edebilecektir : 
Heııe e1ektörü ile olan eski ih
tilaflar büyük bir nezaketsizlikle 
tekrar ıon haddine varmıştı. 
Prusya kralı elektöre, General 
Wıllisen etiyle, ve kendi el ya
Zııiyle yazılmı' bir mektup göo· 
dermişti. EJektör bunu alır al
lbaz açmadan masanın Dıtüne 
attı. Mektup Prusyamn son ta
leplcriai ihtiva ettiği için yega 
be c evap bazı yakın alayları 
bir harp yürüyüıü haline getir
lbekten ibaretti. Bern.toff Bis· 
lbarcknı Berlinde bulunmasın· 
dan istifade ederek ondan tav· 
•iyeaini sordu. Cevap fU idi : 

.. Elektörllo kıralan mektubu
btı masanın ilzerine fırlatması
~ın tevlid ettiği vaziyet iyi bir 
•rp sebebi ( casus belli ) ola

lbaz. Eğer harp istiyorsanız be
:i 'mnsteşar tayin ediniz. Bir 

•ç hafta zarfında size en iyi 
cinsten bir Alman dahili barbı 
teının ederim. 
.. l<ıral, Bismarkı, milstefar de
f~l de, nazır olarak tayin etse, 
ır kaç hafta içinde, boşuna 

ritaio veya gitmesin, kendisini 
~il iyi cinsten bir Alman dahili 

1 
•rbı içinde bulmaktan tabiati-

d
e korkabilirdi. o, meclis aunn 
e h6kümeti cesaret ve kud

retle mftdaf aa edebilecek bir 
•dam istiyordu. Münakaıada 
~bret kazanmıı olan Bismark 

Q vazife için yegane adamdı. 

1
. O bir dahiliye nazırı olabi
trd· ı. 
b Ona Portfolio'suz (cüzdansız) 
dir başvekillik teklif olunuyor· 

11. Fakat o bunu sadece 
l'tddetmekle kalmadı ayni za
~•ııda bt1 plina ıiddetle mu
•lefet gösterdi. 

b B~rnstoff ile geçinemezdi ve 
tllcı de Scbleinitz müdahale 

Qdtcelcti. " Siyasi me11ailde 
ernıtoff'un görilıüne itimad m 

~oktur. Belki o da benimkine 

· :~nrnıyor.,, Bernstoff biç eğil
'Yeıı bir adamdı, ve yakalan f0 lc dikti. Bu luzun milnakaıa

'f.lr eınaıında kansına ıöyle ya-
•Yordu. 

01; !•tikbalimiz Petersburğda 
li1a ugu gibi, yine karanlık. Ber· 
b •r11zlığa dütmüf. Şu veya 
tflta Yolda hiç bir kareket yap
tfl:Yorum. Paris için itimatname
t le cebime koyurıca dans ede
lib •e şarkı söyliyeceğim. Ha
'G •zırda Londra hakkında bir 
d ~!ok, fakat her ıey yeniden 
~:r•Jebilir. Bütün gün devam 
ktı tn münakaıalardan güçlükle 
ı,,;~u~abiliyorum . Nazırları se
taan rınden daha mlittebit gör· 

Yorum . " 

Uzun bir intizar ve tereddilt
ten bıkmıı olarak bir karar ver
meleri için tazyiklerde bulundu. 
On beı güolük bir gecikmeden 
sonra Paris elçiliğine tayin olun
du. Fakat hakikatte bu da yeni 
bir talik demekti. Filhakika hiç 
bir ıeye karar verilmit değildi. 
Kral hususi olarak kendi&ine, 
orada yerleşmemesini s&yledi. 
Bunun tizerine Berlinden kan· 
sına ş<Syle yazmıştı : 

" Çok memnunum fakat göl
ge arkada kalıyor. Kabine için 
biçilmit kaftan addediliyordum. 
Belki ben g6zlerindt-n uzakla· 
şınca ba,ka bir başvekil keşfe
deceklerdir. Yarın Pariıe ha
reket edeceğimi umuyorum. Bu
nun uzun bir zaman için olup 
oJm,.dığını Allah bilir. 

Belki birkaç ay, veya birkaç 
hafta içindir. Benim burada 
kalmalclığımı kararlaşhrmııtar. 
Buradaki otel bayatından hiç 
olmazsa bir mDddet kurtulmak 
için çok ııkı davrandım. " 

Filhakika, Pariste, on, onbeş 
g6nden fazla kalacağını zannet
miyordu. Hareketinden ance 
yapbğı bir veda milllkatında 
kıralın bir kaç gün zarfında 
onun, hariciye nazarı olarak ta· 
yin edileceğine işaret ettiği ftn
laşıhyor . 

Bot olan sefaret konaklarını 
işgal etmek ilzere ayın doku
zunda Parise muvasalat etti. 
Hareketinden evvel, görilımek 
için, karısını bile beklememiş 
ve ona buluımak makıadiyle 
yola çıkmamasını yazmıştı. 

"Burada kalacağım mukarrer 
değildir. Parisin ortasında senin 
Reilfeldde olduğundan daha 
yalnıztm ve içinde kimse bu· 
lunmıyan bir evde tıpkı bir fa 
re gibi oturuyorum. Bu vaziye
tin ne kadar devam edeceğini 
allah bilir, İhtimal ki sekiz ve
ya on giln zarfında telgrafla 
berline davet edileceğim. Bu 
takdirde dans ve oyunlar bit
miş demektir.,, 

Mamafih günler birbirini ta
kip etti ve davetiye gelmedi. 
Bilakis Bernstoff orada kalına-
11nı teklif ettiğini yazıyordu. 
Roon kral i'e konuıurken ;me
seleyi mevzu bahsettiğini {ve 
onda Bismarka karşı olan eski 
temayül ile kararsızlığı tekrar 
gördliğünll yazıyordu. {Meclis 
toplanmış fakat ilk bir kaç haf 
ta umulmıyau bir ılikiit [içinde 
geçmi,ti. Bütçe meselesi ancak 
son baharda mevzu babsola· 
bilecekti. 

& 

- Sona oar -

r····... Abone ıeraiti ..••.•.• 1 
1 Y ılhtı her yer için 6 lira. i 
İ Alb aybtı 3 liradır. i 
i idare yeri: Aydında C. H. l 
i P. BaaımeYi. i 
l gazeteye ait yazılar için 
İ yası itleri müdürlütüne. ilin• 
J lar lçla idare müdürlütüne 
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ATDUI 

Yeni Valimizden Bozdo
ğ<:ının dilekleri 

Bozdoğan (Hususi) - Her 
gOn biraz daha güzelleıen, şi· 
rinleşen Bozdoğanın da kendi· 
ne r&re halledilmemiş büyilk 
ihtiyaçları bulunacağı pek ta
biidir. 

Yeni kavuştuğumuz sayın 

valimizi sabırsızlıkla bekledik. 
istedik ki, bu vesile ile bizde 
dertlerimizi dakelim. Bunların 
bir an ance tahakkukuuu ken-
dilerinden rica edelim. 
Kazanın muvasalasını temin 

eden yalnn; bir yolu vardır. 

Halbuki kazanıu iktisadi ve iç· 
timai durumu gün g~çtikçe bil· 
yük bir ehemıniyet arzetmekte 
ve bu hal acil tedbirlerin alın· 
maunı istilzam eylemektedir. 
Birinci derecede bir incir is• 
tihs"I mıntakası oluşu, zeytin 
ve zeytin yağcıhğının gOnden 
gilne aı tııı, mınt~kanıu tabii 
ve suni vasıtalarla arık, motor 
dolap ve emsali tesisatla bol 
ıuya kavuşturulmuı olması, seb 
ze ve meyveciliği de inkifaf 
ettirmiş bulunmaktadır. Yegi· 
ne istibllk pazarı Nazillidir. 
Halbuki, pek yakın olan Muğ
la vUiyetinin sebze ve meyve
ye olan ihtiyacı pek büyllk ol· 
ma11na rağmen ihtiyacını çok 
pahalıya ba,ka yerlerden temin 
eylemektedir. Bundan çıkan 
netice, Bozdoğanın Muğlaya 
bağlanmasıdır. Giden valinin 
vaddettikleri halde gitmesiyle 
geri kalan ve devletin büyük 
himmetleriyle yapılması pek 
mlimkOn olan bu yolla, hem 
kazanın her bakımdan kalkın
ması tezleaecek ve hemde he
men hududumuza gelen mükem 
mel Muğla viliyet yolunun, yi· 
ne viliyet yolu olarak ele ah· 
nıp yapılacak Bozdogan Muğla 
yoluyla her iki viliyet en kısa 
yoldan yeni bir muvasaleyi te· 
min etmiı bulunacaktır. 

Bu yolun her iki viliyete ka 
zandıracağı bOyük faydalar biç 
te azımsamıyacak kader ebem· 
miyetlidir. 

Yolu muğla hududuna ulat · 
tırmak için bdediye ile kayler 
araıııida birlik yapılmıııa da 
kontrolsuzluk ve takipsizlik yü
zünden yolun aocak bir kısmı
nın teıviyei türabiyesi yapılmıt 
tır. Mükellef amele miktarının 
çoğaltılmasının teminiyle yolun 
en güç olan Altuotaı kısmı va· 
limizin büyük yardımlarıyla en 
kısa bir ayda ikmal edilecek 
ve yolun bundan sonra nafiaya 
teslimi mümkün olacaktır. 

Yenipazar nahiyemizde yapıl 

masına başlanan halk partisi 
kurağı yine bnı idaı i Ssebepler 
ylizünden yarım kalmıştır. Hal· 
kın yüksek yardımının eseri 
olacak ol :tn bu kur ağın ufak 
bir yardımla en kısa zamanda 
ikmali cihetini de rica etmekle 
büyük bir halk eserine gere
ken al ikayı ıöstenniı olaca· 
ğız. 

Boı:doğanın imar plinı yok· 
tur. Dahiliye vekiletinin ancak 
942 den ıonra nüfusu oİı bin
den aıağı olan yerlerde alaka
dar olacağına göre, arada yine 
Uç yıl beklemek lazım. Kazada 
devlet daireleri çok feci bir 

' 
durumdadır. Oturulacak bir da· 
ire olmadığı gibi oturulanlar 
için de her daire pek fazla 
parayı kira olarak ödemektedir. 
Amme m6e11eselerinin de ya
pılmaaına ihtiyaç vardır. Bun
lara başlıyabilmenin~ ilk şartı, 
imar plinının bitirilmesidir. Ay· 
dının imar plinı mtıtehassııına 
yaptmhrken kazamızında ken• 
dilerindeo istifadeleri temin 
edilmekle Bozdoğanın en kııa 
bir zamanda imarı bızlandırıl
mıf olacaktır. 

Esasen buna esas teşkil ede
cek elde bir harita yardır. Ve 
bu hususta belediyece ihzari 
mahiyette teşebbüsler yapılmış
tır. 

Kazanın elektrik i'i halledil· 
mi, durumdadır. Proje .. tasdik 
edilmek Ozeredir. Belediye, be
lediyeler bankasından ~yapacağı 
istikrazla bu itin nihayet gele· 
cek yıla kadar bitirmiş olacak· 
tır. 

Bizim isteklerimiz 'timdilik 
bundan ibarettir. Bu dileklerin 
kale alınacağından llmitli oldu
ğumuz için açık bir ınektupla 
rica etmeği uygun dardük. 

Gelecek mektubumda kaza• 
nın ıon zamanlarda kazandığı 

cihetleri okuyuculann nazan 
mütaleasına arzdeceiiz. 

Kögcil 

Ankara 
Köylerinde 110 mektep 

yaphyor 
Ankara villyeti eğitmen ıa

yııını arttırmak için bu yıl 

blitçesine fazla tahsisat koymuı
tur. 8 .r yand $ı n da 110 mektep· 
ıiz kaye yeni mektep binalan 
yapmağa başlamııtır. Gerek vi-
llyd dahilindeki öğretmen sa· 
yııını arttırmak, gerek mektep· 
ıiz köylere mektep kurdurmak 
için bu yıl bütçeye ilive edilmiı 
o'an tahsisat 40 bin liradır. 

Yeni bin•lar 939 • 940 ders 
senesi baıına kadar ikmal edil
mit olacaktır. 

Bir nikah 
Dün aaat 17 de belediye ev

lenme dairesinde, emekli binba· 
fı ve eski Noman kumpanyası 
müdürü merhum Rüttü Tenkerin 
kızı bayan Saffet Tenkerle 
binbaıı Kium Koruğanın nikah~ 
lanma meresimi büyllk bir da
vetli kalabalığı huzuriyle icra 
edilmiştir. 

Her iki eıe saadetler dileriz. 

Açık teşekkür 
Üç senedeebtri hiç g&rmez 

olan gözlerimin tedavisi için Çine 
belediyesi taraftndan meccanen 
tedavi edilmekliğim için Aydın 
memleket hastanesine sevkedil-
d im. Mahirane bir surette göz
lerimi tedavi edan ve beni tek
rar dıioyama kavuşturan hami
yetli gCSz doktorumuz B. Şevke
te ve bu hususta Aydına ka
dar meccanen azimet ve avde
timi temin eden Çine belediye
ıine ayn ayrı teşekktırlerimizi 
ıuomağa partimiz gazetesinin 
tavassutlarını dilt"rim. 

Çinenin Şevketiye mahalle
sinden muhacır İbrahim 

kenaı Hatice 

1 

TM • t 

RADYO 
CUMARTESi 8171939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1 

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

Ku. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ku. 
13.30 Program. 
13.35 Türk mOziki. 
1 - Rast peırevi. 

2 - Abdi afendi - Rast ıa r
kı - Senin atkınla çak oldum. 

3 - Faik bey • Rast ıarkı 
Bir dame düfilrdü beni. 

4 - Kanun taksimi. 
S - Lutfi bey - Hicazkir 

ıarkı • sana noldu göoill. 

6 - Arif bey - Hicazkar 
ıarkı - Açıl ey goncai sadberk. 

7 - Arif bey - Hicazkir tar• 
kı - Gnldü açıldı yine glU yOz
lli yar. 

14,00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

14.10 15.30 Müzik (Dans mU
ziji - Pi. ) 

18.30 Proj(fam. 

18.35 Müzik (Souıanın mart
ları - Pi.) 

18 45 Müzik (Küçük orkestra 
Şef: Necip Aıkın, ) 

1 - Liemann - Vals boston. 

2 - Wilbelm Wacek • Marı. 
3 - Carlo Thomıen - Dua. 
4 - Guıtav Lindner ·Şarap 

ilahı Baklls terefine danı. 

S - J. StrauH - Y araıa o
pertinden (potpuri). 

19 15 Türk mOziği ( ince ıaz 
fasıl ). 

20.20 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20 10 Neneli plaklar • R. 
20. lS Türk müziği. 

1 - puıelik peırevi. 

2 - Itri - Pu-ıelik beste • 
Her gördüğü periye gCSolil. 

3 Şakir ağa - Puselik • Sün

biiliıtan etme etrifı . 

4 - lshakın • Puıelik tarkı -
G6niU verme bi vefaya. 

S - ili. Selim - Puselik ıar
kı - Bir Pür cefa hoı dilberdir. 

6 - Puıelik ıarki - Ynrnk 
semai. 

8 - Rahmi bey • Kllrdihi
cazkir ıarkı • Sana ey canımın 
canı. 

9 - Osman Nihat Kürdilihi
cazkir ıarkı Akıam güneıi. 

10 - Selibattin P1Dar - Kllr· 
dilibicazkir şarkı - Aıkıola ya· 
nan gCSnlume. 

11 - Sadettin Kaynak • Mu
hayyer şarkı - Ne zaman g&r· 
ıem onu. 

20.SO Konuşma ( Dıı politika 
haberleri ). 

21.05 Temsil. 
22.00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde ). 
22.30 Müzik (Bale müziği-Pi.) 

23.00 Soo ajans haberleri, zi
raat, eıbam, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiyat). 

23 20 Müzik ( Cazband • Pl. ) 
23.SS 24 Yarınki program. 

lmttyaı ıahlbl •• Umumt Nqrlyat 
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HITLERIN 

YEni hücum plini 
Büyilk erkinıharbiyemiı, bir 

kaç haftadaoberi, bidiseterin ıu 

ıekilde cereyan edeceğini anla· 
mıthr : 

1 - Danzig senatosu 1erbest 
ıehrin Almanyaya rabtını ilan 
edecek, Almanya derhal Dan· 

ıigi iıgal edecek. 

2 - Bunun Ozerine Lehistan 

Almaoyaya harp açacak. 
3 - Lehistan Almanyaya 

harp ilin edince miıttefik olan 
logiltere ve Franıa da harbe 

ıOrükleneceklerdir. 

Burada alman he11pları Umide 
dayanıyor. Hitlere göre İngiliz· 

lerle Fraoıızların yapacakları mli· 

dahaleye bir çok ıebeplerle 

derhal karıı koyulacak, mane· 
viyatı hırpalıyacak, demokrasi· 

lerin vermiı oldukları karar 
kırılacaktır. 

Ayni zamanda, Alman kıtala· 

rı şimal, şark ve garp budutla· 

rındad Lehistanı istili ed~cek, 
askeri malzemeleri çok üıtiln 

olduğu için bir yıldırım muvaf
fakiyeti kzanmak iıtiyecekler, 

sonra Almanya, Londra ve Pa· 
rise, ıillhlanmaktan vaz geçe· 

ceiini vldederek ıulh teklif 

edecek. 

Eğer Londra ve Pariı bu 

ıulh teklifini kabul etmezlerse 
Almanya Belçikayı, Holandayı, 

ve lıviçreyi iıtlll edecek. Bu 
memleketleri bir kaç gUnUn 

içinde zaptederek yeniden ıi· 

lablanmaktan vazgeçeceiini vi· 
dederek bir ıulh teklifinde da

ha bulunack. 
Londra ile pariı bu teklifi 

de tereddlltle karıılarsa her 

iki tehir nzerine azim bir tay
yare taarruzunda bulunacak. 

Korkunç tahrip darbeleri al

tında, alman silihlarının yıldı
rım ıürati ile mükemmel bir 
muvaffakiyet kazanacak, bitle

rin hiç 1Uphesi yok ki, iıte o 
zaman demokrasiler boyun 

eğecek, ve bitlerin kendilerine 
llltfedeceği ıerefli ıulhu kabul 
edeceklerdir. Tabii, bu ıulh da 

muvakkat olmak ıartiyle •. 

L'Epoque 

..... .. •••• 6 .. ~e.666 .... 6 

j 6Ay : 
! Vade ile elbise : 
~yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
• terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 
ı Terzihaaemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- : 
• ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurlan- a 

mıza elbiıe yapılmaktadır. • 
4t En muteni biçki dikitle ve en özeniıli provalarla milt· • 
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 
G Memurlarımızın .bu fırsattan istifadeye koıacaklarını a 
41 umarım. a 
41 K edın •e erkek terzibaneıi it 
41 Muzaffer Eraydm .. 
41 Demiryolu cadde~z~ha ıı. ............................ 

2? • o · z t:) 

65 
70 

Çine Vakıflar memurluğudan : 

Cinai 

Bahçe 
Tarla 

(78) 

Mikdarı 

Me. Mu 

3951 
57566 

Mevki veya 
Köyü Methur ae: 

Eski çine köy civarı 

" " " P•tahk 
Yağcılar Kavurman 
Kahraman Taılıören 

" " .. Kocaova 

2 8 14 19 

Muhammen 
Bede il 

Lira K. 

90 
850 

1 
41 

• • 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
- ES!:&! t _ =- Wl 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

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

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
C. H. P. Basımevi 

=r x - . -.. - wwww,w 
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ilin Sağlık açıldı 
Nazilli Belediyesinden: 

Nazilliye bir kilometre mesa· 
fede Topan dağda belediyece 
yaptırılacak 740 lira 46 kuruş 
bedeli keşifli bina 2490 No. lu 
kanun hükümlerine göre 21 
gün milddetle açık eksiltmeye 

konmuştur. istekliler fartnamc 
örneklerini fen dairesinden mec-
canen alabilirler. istekliler 55 
lira 53 kuruJluk teminab mu 
vakkate ma"kbuzlarile 1617/939 
Çarş11mba · günü saat · 15 tc 
belediye eııcümenine müracaat· 
ları ilin ol&Jnur. 

(70) 1 8 14 18 

Süt anne aranıyor 
3 • 4 ay müddetle ve llcret 

mukabilinde bir süt anne ara
nıyor. Talip olanların adres 6i· 
renmek llzere matbaamıza veya• 
hudda Aydın vakıflar idaresine 
mllracaatları ilin olunur. 

4 6 8 9 (80) 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın haıtalıkları ve rontken servisleri ikmal edilere~ 
açılmıı. Hasta kabulilne baılamıfbr. 

Yurtda birinci sınıf mütahassıs doktorluımız tarafından bel 
t~ rıtı erkek kl\ dın meliyatları ve rontkeo muayeneleri yapılmakt' 

ve tedavileri fenain son kabul ettiği tıbbi euslar ve elerkaid 
d ire iode tRkip edihn ktetir. 


