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Milli Şefimiz ismet İnönü 
Refakatlerinde Bayan İnönü ve Hari
ciye vekili Şükrü Saracoğlu olduğu 

halde lstanbulu şereflendirdiler 
lstanbul, 11 - Cumhurreiıi· 

llliz fımet lnönü ve Bayan fnlinU 
refakatlerinde hariciye vekili 
ŞUkrü Saracoğlu olduğu halde 
hususi trenle uat 10 da lıtaıı
bula muvasalat etmişlerdir. 

Milli Şefimiz Haydarpaıa iı
taıyonunda Vali LOtfi Kırdar 

emniyet direkUSru, lstanbulda 
bulunan mebuslar, Parti, vill
yet ve Belediye erk inile kala· 
balık bir halk tarafından ku
tılanmııtır. 

Cumburreisimiz Haydarpafa• 
dan doğruca Dolma bakçe sa-
rayına ritmiılerdir. a. a. 

Fransanın Tokyo sefiri 
. 1 

Çunkingde harab olan konsoloshane i 
için bir protesto çekti J 

Tokyo 1 l - Franıanın Tok· 
Yo bllyllk elçisi, diln Japn hari
ciye nazır muavini ziyaret ede· 
rek Japon tayyarelerinin ıon 

hncumlarında Çuokigde hasara 
Uğrayan Fransız konsoloshane· 

1 ıinin maddf zararlarını bildirmiı 

1

1 
1 ve hidiıeyi proteeto etmittir. 

Sefir, zarar ziyanlar iıtemek 

bahsinde bfttUn haklarının mah- 1 
fu.z olduğunu da ayrıca ilive l 

1 etmiıtir. •·•· 
• 

Nazi teşkilatı reisi , 
Danzigde söylediği nutkunda Alman-! 
Yaya dönüşümüzü kutlulayacağız dedi . 

Daozig, 11 - Oiln Dan.zigde ı tir. 1 
Polonya aleyhine nümayişler ya· Halk Polonya aleyhine bas- ı 
Pılmıı ve bu münaıebetle Naz:i mane nümayiılerde bulunmuştur , 
teıkilltı reisi Forstcr bir nutuk Royter ajansı muhabiri; Förı- 1 
•6y,emiıtir. terin nutka hakkındı f&yle de· 

Forster nutkunda ezcümle : mektedir. F6rsterin nutka yeni 
Halk tebd ıtleri bizi ilrkütaıeı:. bir unsur getirmemif, lagiltere 
Yakında bugünkü gibi yine bir ile Fransayı Polonya ile allka-
loplantı yapacaiız. O gün pro· darlıktan vaz. geçirmek için ye· 
lcato için değil Almanyaya dö~ ni Alman propagandaıının bir 
nu,nmüzü kutlulayacağız demiı- nümuneıini gördilk, 

--------------..... ~piiiOOİİ~-'~~~~~~~------

Molotof 
BeEı ----r...:.-- 1 

Ciano Frankforta Bulgar parlemento 
hareket etti heyetini kabul etti J 

- l --
Roma 11 - Hariciye nazırı 

l<ont Ciyano dün Frankforta 
hlrcket etmittir. Hariciye na· 
:tırrna Almanyanın Roma büyük 
tlçiıi de refakat etmektedir. 

İtalya hükümeti 
8ir kısım askerini 

terhis ediyor 
Roma, 11 - BDyilk manav

ralardan sonra 1901, 1912 do· 
iuıntu efrat terhis edilmiıtir. 
1902, 191 O doiumlu efrat 31 
eyltUde nihayet bulacak olan 
bir talim devresinde bulunmak 
litere 21 atustosta silah altına 
•lınacaktır. a. a. 

Moakova 11 - Taı ajansın· 
dan : 

Dün halk komiserleri icra re· 
iıi ve hariciye komiseri Molo· 
tof, baılarında bulgar mebusan 
reis vekili Maskof olduj'u halde 
hariciye encümeni ve maliye 
encümeni reiılerinden mUrekkep 
Bulgar parlemento heyetini Ka 
ramlin ıarayında kabul etmiı
tir. 

~ 

Şarki Karahisarda 1 

bir kasırga oldu 
Ankara, 11 - Dün Şarki 

Karahiıarda kuvvetli bir kasır· 
ga olmuıtur. Kasabanın yüksek 
bir mevkiinde bulunan postaha· 
ne binaıınıa damındaki saçları 
ı&kerek civara atmııtır. Bat• 
kaca hasar yoktur. 

MiLLi ŞEF 
Ve hükumetimiz tarafından dünya 
sulhüne yapılan hizmet Amerikada 

takdir ediliyor 
CIJmhurlget hükumetine bir liyakat 

1ah11detnamesi verildi , 

Amerikan gazeteci kadınlar 
milli federasyonu, haziranın 26 
ıncı günn yaptığı ıenelik top
lanbııada, matbuat ve radyo · 
•aııtaıile bu ıene içinde sulha 
yapılan en büyGk hizmet gaz. 
den ıeçirilmiıtir. Bu arada 
Nevyork sergisi dolayııiyle ya
bancı devletlerin Amerika'ya . 
sranderdikleri sulh mesajlarının 
dünya emniyetine b6yük hizmet· 
ler yaptıj'ı tesbit olunmuıtur . 

Meeajları ıulha en ziyade hi
dim görlllen 17 hükumet arası· 
na htlkümetimiz de konulmuı 
ve bu bllkümetlere kartı takdir 
ve tebcil hiılerinin ifadesini teı
kil eden birer (liyakat ıebidet
nameıi) Yerilmesi kararlaımıı· 
tır. 

Tilrldye cllmburiyet hDkilme· 
tinin ·beynelmilel ıulha ettiği 
mDmtaz hizmetleri takdir edi
lerek verildıği ve milletler ara· 
ıındaki ıevai ve anlaımağı ır· 

tlracak derin manayı haiz bu
lunduğu cllmlelerioi de ihtiva 
~dea bu ıehadetaame. hUkDme-
timizin müme11iline radyo di· 
rektarn eliyle verilmittir. Direk
tör, bir hitabede bulunarak. 
Tilrkiye'nin C&mhurreiıi ve Mil· 
li Şef lımet f n&nil tarafından 
Amerilraya g6nderilen ıulh me· 
Hjıaın yOkıek ve ıamimi kır 
metin{ tebarliz ettirmiıtir. 

Haber aldığımıza göre ıeha

detname bOklimetimize gelmiı· 
tir. 

Alman - Polonya 
Hududunda bir hadise oldu 

V artova 11 - Reamen teb
liğ edilmiştir. 

Şimali Silizya hududunda 
bir badiıe olmuıtur. Polonya 
hududunda Bç meçhul 1ab11 hu
dut muhafızına tecavuz etmit· 
lerdir. TecavDz üzerine yere 
düıen muhafız sillhını muhafa
za etmek isterken ıilib ateı 

almıı ve miltecavizlerdea biri 
si derhal &lmüıtür. Gürllltn 
üzerine yetiıen muhafızları gö
ren m6tecavizlerden sağ •kalan 
ikiıi alman arazisine ilticaya 
muvaffak olmuılardır. 

Hadise mahallinde müteca • 
vizlere ait 11 tabanca bulun-
muıtur. a a 

lngiltere ve Fransız 
Askeri heyetleri Moskovaya vardılar 
Moıkova 11 - İngiliz. Frau · 

sız aıkeri heyetleri saat 10,20 
de buraya gelmit ve iıtaayonda 
erklnı harbiye ikinci reiıi, do
nanma ikinci reiıi, Moıkova 
garnizon kumandanı, Franııı 

lnsriliz ateıelerile Tilrk ateıe· 
militerleri hrafından karıılın
mııtır. 

B. Bone ve Lord 
Halifaks 

Polonya elci•i ile 
görilştüler 

Londra, 11 - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks, Polonya büy&k 
elçiıini kabul ederek ~ntemas· 
yonal vaziyetle LPolonyanın ni· 
yelleri etrafında garüım&ttllr. 

a. a. 
Parla, 11 - Hariciye n&zırı 

B. Bone Polonya maslahatgtlza
nnı kabul etmiı ve Danziı me· 
ıelesini konu.muıtur. a. a. 

Bqka biç bir ecnebi ateıeai 
iıtasyouda haz1r bulunmamııtır. 
Heyet azaları üniformalarını 

geymiılerdi. Mareıal Voroıilof 
heyeti saat 1 S de kabul ede· 
cektir. icra komiserleri reiıi 

1 
Molotof heyet reiılerini ıaat 

, 17 de kabul edecektir. 

Amerika Harbiye 
nezareti 

Yüz milyon dolarlık harp 
malzemesi sipariş etmiş 

V aıington, 11 - Harbiye ı:e· 
zareti yOz milyon doları geçen 
bir siparişte bulunmuıtur. Bu 
sipariıin 64 milyonu tayyare, 
22 milyon doları tayyare mo· 
t6rleri için olduğu bildirilmek
tedir. 

Sulh zamanındınberi ilk defa 
olarak b&yle mBbim bir aiparit 
yaptlmıftır. 

İzmir bölgesi 

Bisiklet takımı dün ak
şam şehrimize geldi .... ,_ 
lımir bölsresi tarafından ter· 

tip edilen iki bin dört yilz alt-
mıı kilometrelik bir garbi Ana· 
dolu biıildet turuna çıkan lzmir 
b&lgesi biıiklet takımı dün ak-
ıam 1aat yirmi bir buçukta teh· 
rimize ıelmişlerd ır. 
Takım dört genç biıikl · tçi· 

dea mllrekkep olup Cevdet Kö
ıroğlu kaptanlığı altandRdır. 
Diğerleri Muammer Eğri basmış 
Nihat Mani1alı. Ahmet Yakıcı 
ıeıdirJer. 
Takım bu rece Aydın bölge· 

ıi tarafından misafir edilmiş o· 
lup bu eabab tekrar yollarıua 
devam edeceklerdir. 

Gençler Denizli, Dinar, Af· 
yon, Eıkiıcbir, Polatlı, yoliyle 
Ankıraya gidecek orada iki 
glln istirahat ettikten ıonra lı
tanbul· Tekirdağ, Gelibolu, Ça
nakkale-Bahkeıir tarikiyle f z· 
mire dönecektir. 

Kendileriyle görOşea bir mu
harririmize kafile il apdanı Cev 
det; lzmirden sabah ıaat altı 
buçukta çıktıklarını ve Tire • 
İkizdere yoluyla Aydına geldik· 
lerini, Tireden ıonra yolun 
çok kumlu olmaıı yüzünden 
uzun müddet yilrümek mecbu· 
riyetinde kıldıklarını ve onun 
için Aydına böyle geç geldik· 
lerini ı8ylemiştir. 

Gençler ilk gün ve uzun bir 
yol olmaıına rağmen büyük bir 
yorgunluk hiHetnıediklerini de 
ili ve etmişlerdir. Kendılerine 
teıebbnslcrinde muvaffıkiyet 
dileriz. 

·~· 

8. Ahmet Caferoğlu 
Auadoluda bir tetkik gezisioe 

çıkan lstanbul Üniversitesi Türk 
Dili Tarihi profeaöril B. Ahmed 
Caferoğlu dün şehrimize geımiş 
ve bugün Muğlaya gitmhtir. 

B. Ahmed Caferoğlu Muğla
dan avdetlerinde Halkevimızde 
bir konferanı vermeği vadet
mitlerdir. 

Elektrik ceryanı 
verildi 

Elektrik santralının ocağmda 
ani zuhur eden bir arıza dola· 
yııile salı günilndenberi şehre 
ceryan verilememekte idi. 

BDyOk bir gayretle ocaktaki 
Hıza düzeltilmiş ve dnn öileden 
itibaren tekrar cer yan verilmiıtir. 

Bira ucuzluyor 
Haber aldığımıza göre inbi

larlar idaresinde ağustosun 14 
ncü · ıDntl aktam•ndan itibaren 
bayiler elindeki bira şitelerinin 
tesbit edilerek mevcut olanlara 
16 kuruıluk birer etiket yapır 
tınlması ve 15 ağuıtoıtan iti
baren de biranın yeni fiatla 
sablmaaının temini hakkında 
inhiıarlar idaresine bir emir 
relmiıtlr. 
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Hayat vo Sıhat : • • -aren1 Kanunu 
izah namesi Kara sinekle e ka ş ıcı 

Ve teknik filmler .· .. , . 
-- - • - - • - • • • - - 1 ::;._ - - -

Maliye Vekaletinin hazırladığı izah. 
nameyi aynen neşrediyoruz 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekiletinin halka sağhk yolları· 
nı göstermek üzere 11k sık çı· 
karttıfı, hacimleri küçOk fakat 
faydaları pek bUyük kitaplar· 
dan kara1inek .üzerine olan 64 Maliye Vekaleti, yeni devlat baremi kanununun tatbik ıeklioi 

gCSıterir izahnamenin hazırlığını bitirmişti. fzobname b stınlacak 
ve en kııa bir zamanda biltün devlet dairelerine tevzi olunacak· 
tır. Bütün devlet uıemurlarını alikad., eden izahnameyi aynen 
aşağıya koyuyoruz ; 

ocü sayısı tam mevsiminde ye· 
titti. 

Bu mevsimde bize rahatsızlık 
veren 1adece ııcak folıaydı ta· 
biatıa vücudumuza verdiği mü· 
dafaa vastaıı ıayesinde kendi
mizi fazla sıcaktan koruyarak 

-8-
0c,.etliler bir de,.eceden fazla ni eıaılar dairesinde terfian 

Yeya nakıen tayin edilecek kim· terfi edemigecekler 
Ücretlilerin de her ne suretle 

olursa olıun bir dereceden fazla 
terfileri caiz değildir. Yüktek 
mektep mezunu olmayan ücret• 
lilerin dahi 5 inci ve daha yu· 
karı derecelere terfileri yapıla· 
maz. 

A - Müddetini ikmal etme·· 
den münhal bulunan mafevk 
derecede ücretli bir vazifeye 
terfian tayin edilenler; 

B - 7 inci ve daha yukarı 
derecelerden birine · aıağıdaki 
derecede kadroya gire ücretli 
vazife olmamaıından veya ehil 
memur bulunmamaıından dolayı 
iki derece aıağıdaki ficretliler· 
den terfiau tayini yapılanlar; 

C - 6 ncı ve daha aşağı 
derecelerdeki ficretli vazifelere 
bu dereceler karıılık rasteril· 
mek ıartiyle daha aşağı derece 
ile tayin olunanlar; hakkında 
da maa,lı memurlar gibi mua· 
mele ifası icap edeceğinden ve 
izahnamenin 7 nci maddesinde 
(rnaaılı memurların vaziyetleri 
münaıebetiyle) bu hu usta klfi 
derecede izahbat verilmiş oldu· 
ğundan, (A, B, C) fıkralarında-
ki hallerde ilcretliler için de 
mezkilr 7 nci madde bnknmleri 
nin ay1ten tatbiki lizım gelir. 

Kanunun 6 ocı maddeainde 
1ayılan istisnai vazifelerden üc-
retli ol~nlara tayin edilenler 
maaılı memurlar hakkında bu 
izabnamenia 6 ncı maddesinde 
yazılı bulunan hükilmlcre tabi· 
dirler. 

Hususi meslek bilgisine oe 
ilıtisa5a lüzum gö~teren işler 

Madde: 13 - Teşkilit ka· 
nunlarana bağh cetvellerde gös
terilecek olan ve halen kanuna 
merbut (2) ayılı cetvelde yazılı 
bulunan, huausi bir meslek bil· 
gisine ve ihtisasına ihtiyaç gös· 
teren maa,lı memuriyetlere deY
let teı kili tına dahil vazifelerde 
m6stahdem olanlar arasından 
kanundaki esa~ r dairesinde ve 
ehliyet ~dereceleri bakımından 
terfian veya naklen gdirilecek 
kimse bulunmacı:ığı takdirde; bu 
memuriyetlere hariçten devlet 

memuriyetinde hiç bulunmamış 
veya memuriyetle alikaları en 
aşnğı beı lsenedenberi kesilmiı; 
bilgi, ihtisas ve tecrübeleriyle 
mütemayiz kimselerin kadrodaki 
derece maaılariyle ve kanu'1da 
yazılı kayıtlarla mukayyet ol
maksızın İcra Vekilleri heyeti 
karariyle ·tayinleri caizdir. 

1e bulunmazsa, bu memuriyete 
hariçten devlet memuriyetinde 
hiç bulunmamıı veya memuri· 
yetJe alakasını en aıağı 5 sene· 
denberi ketmiş; bilgi ihtisas ve 
tecrObesiyle miltemayiz bir za· 
tın (kanunun diğer maddelerin· 
deki kayıtlara tibi :tutulmaksı· 
zın) icra Vekilleri heyeti kara· 
riyle ve (90) lira asli maaıla ta· 
yini mUmkOndilr. 

bu gllzel yaz mevsiminden pek 
de çok ıikivet etmezdik. Hal-
buki karaıincldere karıı tabii . 
olarak biç bir müdafaa vaıta-
mız yoktur. Onlarda en rziyade 
15 nisandan eylül sonuna ka· 
dar faaliyette bulunduklarından 
bizi en çok bu mevsimde rahat 
sız ederler. Sıhhat vekiletioin 
bu seferki gilzel kitabı, bir çift 

1 
ıinekten yazın bu beı buçuk 

Bu ıuretle tayin edilen me· 
murlar bulundukları vazifelerde 
muayyen terfi müddetlerini dol· i 
durdukça gene ibtisaslarilc ali· · İ 
kadar diğer ibti!'as mevkilerine 
nakil ve terfi ede ~ilirler. Yani 

ayı içinde beı katrilyon tilredi
ğini bize öğretiyor. O ~çirkin 
hayvanın dalü bu kadar çok 
olduğunu öğrendikten sonra 
"Oç ıinek bir ökllzü bir arslan· 
dan daha çabuk yer,, dedikleri· 
ne elbette taaccOp etmezsiniz. yukarıdaki miaale glSre • ( 90 ) 

lira maaılı. mali tetkik heyeti 
azalığına tayin edilen bir yük· 
ıek mektep mezununun, mezkür 
maaı derecesinde Gç seae bu· 
lunduktan ve o kadar mBddet 
bu maaıı filen aldıktan ıonra 
( 100) lira maaılı tetkik heyeti 
azalığına terfii kabil olduğu Jl ibi 
( 100 ) lirayı Uç tene aldıktan 
ıonra ela ( 125) lira maaılı re
isliğe terfian tayini caizdir. 

- Sonu flar -

Kar_Asinekler insanları göz 
g6re yiyip o kadar çabuk biti· 
remezlerse de, bize tilrln türlü 
baıtalık gelmesine tebep olarak 
netice bakımından ayni derece· 
de tehlikeli olurlar. Bundan do· 
)ayıdır ki vekAletin kitabı kara 
şineği -tabii, pek haklı olarak
" bir numaralı sağlak dliımanı,, 
diye gösteriyor. 

Bu kadar tehlikeli dnımanın 
bize getirebileceği en tehlikeli 
ıeyler, fOpbesiz, kolera hasta· 

Moskovaya giden 
askeri heyetler 

1111!1 ................ ııııiiııı........ 

Yazan : LUC/ER ROM/€.R 

sahnede icap eden değişildiği 
temin edeceklerdir. 

8. Çemberlayn A•am kama· 
raıında Britanya ve Fransız a~
keri heyetlerinin bu hafta Mos· 
kovaya hareket etmeleri mub · 
temel olduğunu ı&ylemiıtir. 

Sonra da, Britaoya, Fransa 
ve Sovyet -Rusya bükü.metleri 
arasında cereyan eden müza
kereluiu .. askeri müzakerelere 
muvazi olarak., devam edece
ğini bildirmittir. 

Sathi bir muhakeme ile bu 
usul karışık gCSrllnebilir: kararı 
veren siyasi anlaıma, icra eden 
askeri işbirliğinden önce yap•l· 
mak lizımdı. Hakikatte, politi· 
kacıların karar vermelerinden 
önce, askerlerin ne gibi icra 
imkinları bulduklarını veya bu· 
laca!daranı bilmiye ihtiyaçları 
vardır. 

Bir mukavelenin şekle ibti· 
yacı olduğu gibi muhtev•ya da
ha ziyade ihtiyacı vardır. Ayla 
ittifak akdetmek kolaydır, te· 
cavüze maruz kaldığı takdirde 
oradan pratik bir yardım gör· 
mek daha az kolaydır. 

Garp devletlerinin Sovyetler 
birliğiyle yaptıkluı müzakere· 
ler, askerler bunun verebileceği 
randımanı &içmeye davet edil
miş olsalardı, belki çoktanberi 
hakiki ıekline irca edilmiş olur· 
du. 

Müzakerelerin ağırlığı, ve ıon 
derece fekilperestliği Sovyetle
rin mümkiln neticelerini ölçme• 
den hiç bir teahbüde giritme
mek ve hiç bir şanı kaçırma• 
mak kaygısiyle hareket ettiğini 
göıtermiıtir. 

Sıyasi cephesine gelince, üze
rinde pek çok konuıulmuş olan 

' .. bilvasıta tecaYilz " meselesi 
etrafında iki tarafın ileri sür
dillderi mütaleaları bilmiyoruz. 
Muhakkak olanı şudur ki böyle 
bir temle müzakereleri ilinihaye, 
bir neticeye bağlamak veya kes· 
mek milnaıip görüleceği zam -
na kadar uzatmak mümkündilr. 

Askeri heyetlerin giditi, we· 
seleleri ister istemez kongre bir 
çerçeveye girdirecektir. Y olluın 
ve limanların istiap haddinden, 
f U veya bu maddelerin nakli 
imkinından, biribirine yardım 
edecek devletlerin pratik suret
te irtibat etmelerinden bahset
mek icap edecektir. 

Kuvetlerin, cephanenin, silah
ların, her tilrlü maddelerin iı
tenilen zamanda istenilen yerde 
buluomaıı için kiğıt Ozerine ko· 
nulacak imzalar ve mühürler 
kifi değildir. 

Pratik bir müzakerenin esa· 
sında, Sovyetler birliğinin garp
le şimal denizinden irtibatını te· 
mio etmek mcıeleıi vardır. 

J 
lığı mikroplarıdır. Bereket ver· 
ıinki yurdumuzun biç bir tara• 
fmda o miltbif hastalık bulun· 
madıiı gibi, karaıinekler de iki 
kilometreden daha uzak yerle· 
re yolculuk yapamadıklarından 
-o baıtalıktan başka yerler· 
de bulunsa bile- sineklerin bi· 
ze o mikropları getireceklerin· 
den korkmıya liizum yoktur. 

Fakat, tifo, karahumma, ne 
derseniz deyiniz, o kötü basta· 
hk, maalesef henüz büsbiltüo 
bitirileuıemiştir. Vakia tifo !aşı· 
ıı onun haylıca önnnn aldı . Bir 
kaç yıl oluyor, bu hastalığın 
birdenbire çoğalması çok kim· 
ıelerin gözünü yıldırdı, tifo aşı
ıına rağbet çoğaldı. Bununla 
beraber bastahğın kökü büsbil · 
tiin kazınamadı. Bu haıtalığto 
a,danmamış olanlara gelmesi 
için de sinekler en kolay nakil 
vastalanndan biridir. içeceğiniz 
suy_u kaynattıktan sonra içersi· 
niz, hatta yediğiniz salatayı 
kaynar suda hafletırsınır, fakat 
muhallebici dükkanında tatlı 
tatlı yediğiniz sütlacın Dzerine 
konan karasioek iki /kilometre
den daha uzak olm1yan bir yer
de kanatlanırsa tifo mikrobunu 
bulaıtırmışıa. SOtlacın ilzerlne 
ne kadar mikrop bıraktıtı sa· 
yılamamıt amma, o sinek bir 
liboratu•arda jelltinli bir cam 
Ozerine konarsa otuz bin tane 
tifo mikrobu bıuktığı sayılmış· 
tır. 

Çocuk iıhali en ziyade yaz 
haltahj'ıdır, bunda fazla sıcağın 
çocukları yolunda beslemenin 
tesiri vardır. Fakat karasinek· 
lerin taşıdıkları mikropların da 
bUyllk tesiri olduğu 1üphe1izdir. 

f 

• • 
nızamnamesı ---

Dahiliye vekiletince hazırlı" 
nıp devlet şurasınca görüleO 
öğretici ve teknik filimlerio 
kontrölilae dair olan nizsmnauıe 
icra vekilleri heyetince kabul 
olunmuştur. Nizamnameye gare 
fertler ve her nevi mtiesse eler 
taraf andan getirilen tamamen 
teknik ve öğretici filmler hak· 
kında , filmlerin kontrolu komis· 
yonca kabul edildiği takdirde 
Ankara ve iıtanbulda müteşek" 

kil film murakabe komiıyonunc• 
perde üzerinde görüldükteıı 
sonra teknik ve öğretici fı lııt 
olduğuna karar verilecektir· 
Murakabe komisyonu Ankarad• 
genel kurmay reisliği ile Dahi· 
liye, Maarif, İktisat ve Ziraat 
vekaletleri namma birer zattao 
İstanhulda da bu makamları 
temsil eden zatlardan müteşek"' 
kil olacaktır. Filmlerin mahiye· 
tine göre komisyonlarda alakalı 
veL:iJetlerin de birer memuru 
bulunacaktır. 

Öğretici ve teknik ifilmleı İll ' 

kontrolfinn isteyenler Ankarad• 
Dahiliye vekiletine, f ştanbuld• 
valiliğA! istida ile müracaat e· 
decekler ve filmio tfirkçeye 
çevrflmiş hnlisasından beı olll" 
bayı istida ya bağ'ıyP.ca klardır· 
Ecnebi memleketlerden getiri" 
len tamamı öğretici ve teknik 
filmlerin kontrolü gilmrllk mu
ayenesio dea evvel yapılacaktır• 

Filmlerin öğretici ve teknik ol
duğu kabul edildikten sonra fılıı> 
ıabibine müıaade vesikası veri
lecektir. Bu vesika alındıktarı 
ıonra yabancı memlcketlerderı 
gelen bu kabil filmler gümrDk 
resminden muaf tutulacaktır. 

Harba 

Dizanteri haıtahğınıo karasi· 
neklerle de geldiğinin gllzel bir 
hikayesi vardır: haylaca yıl olu
yor, Fransada bir alayda salgın 
dizanteri hastalığı çıkar, alayın 
hekimi sineklere karıı sıkı ted 
bir ahr. Her kes hastalıkla si· 
oeldcr arasında ne mllnaıebet 
var diye hekimle eğlenir, fakat 
kışlanın koğuşlarında, mutfağın 
da karasinekten eser kalmayın· 
ca hastalıkta kaybolur:. 

1 Karşı Hazırlanma 
1 lngiliz imirallığı. deniz m•· 
J nevralarma cms 1 iz bir vfüınt 
1 verdi. 
1 13000 den fazla ihtiyat, s· 
1 kere çağrıldı : bunlar belki de 
·1 eylüi nihayetine kadar silah 

altında kalacaklar. 1924 den 
beti, donanmaya bu kadar çok 

1 asker celp edilmemişti. 

Karasineklerin getirdiği ı-eo 
acıklı baıtalıklardan biride ve· 
remdir. Verem mikrobu 11ğlam 
deriden, dudakları kaplıyan kır 
mızı zardan bile geçer, derler. 
Sağlam deriden geçmese de in· 
san kaşınınca mikrobu kolayca 
geçmesine yol açılır. Çocuğun 

yüzilne, dudağıDln üzerine ko· 
nen karasineğin kanatlarındn 
verem mikropları bulununca ' 
içeri girerler. Sıraca hastalığı· , 
mn sebeplerinden biride bu. 

Bulaşık göz hastalıklarında 
trahom hastalığında karasinek· 
ferin marifetleri gene şüphesiz. 

Bu bahriyeliler ihtiyat donan 
madaa 133 harp gcmiıini teslib 

' ettiler. Kral ağu tosta ıimıl 
1 

denizinde yapılacak geçit res· 
minde bulunacak. 

Ümit ederi:ı ki, bu geçit refl · 
minin fotoğrafi 1erioi King Hali 
himmet eder de Almaoyayıı 

gönderir. 
Paris-Soir 

Bize bu kadar zarar veren, 
bir numaralı taglık düımanı ile 
ıa vaı - o güzel kitabıo dediği 1 

aibi - hepimiz için bir vazifedir. ' 

larla, kokularla, ilaçlarla ve 
kuılarla. 

O çarelerin hepsini burada 
saymıya imkin yoktur. Bir nU'" 

numaralı sağlık dü~manına karşı 

· savaı vazifenizi yapmak için -
Karasineklere karıı sa vaı et· 

mek de pek gllç değil. En ko
layı karanlekta oturmak yahut 
pencerelere mavi cam takmak 
ve duvarlara mavi renkte ba· 
dana yaptırmak. Karasinek ka- . 
ranlıkla o renkten ho~lanmıyor. 
Bunlar ı yap mazsanız, daba bir 

zaten bedava verilen - o fay
ı dalı kitaptan bir tane bularak 

mutlaka okumalısmız. Onu bu· 
lup okuyuncaya kadar, heber 
vereyim, k rasineklere karşı sa· 

Mesela: kanana bağlı (2) sa
yılı cetvelin maliye vekileti kıı
mında (90) lira maaşlı dCSrdiincü 
dereceden mali tetkik heyeti 
izahğı vardır. f htisaı mevkii 
olan bu wemuriyde devlet teı
kiliihna dahil vazifelerde müs
tnbdem olanlar ar !lltı(taıı k uu-

Diğer taraftan, Stalan'in Lon
draya gelmeei veya Çemberlay· 
nıo Moakovaya gitmesi beklen
mediğine göre ~ıkeri lıey ller J .. t Fig ro ' çok, pek çok c; reler v r. Ot-

vnşın ba langıcı temizliktir. 
G. A. 
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Alnıan İmparatorluğunun Kuruluşu 

Yuan: Jameıl Vlgcli//• Hfflll1111t 

Terce111e eden : M. Nedim Müre11 

- 76-
Bunu bütün prenslu kabul tein meseleıi meydana çıkmııtı 

ettiler ve kongre 15 aruıtosta ve Bismırckıo kararlqtırm11 
toplandı . Bu kongreye im para· ol dutu plinı yeniden ele alabil· 
tor bizzat riyaset etti ve Avuı· meai için aıatı yukarı aç sene 
turyanın çok lehinde olan tek- reçecekti . 
liflerini kabul ettirmek için on· Bu ibtilifla bunu takip eden 
ları ikna edeceiini zannetti. harbin patfak vermeıinnen Biı-
Prusya kralı bulunmadikça koo· marck'ın mesul olduiu ıık ıık 
ilenin bir neticeye varamıya- ı<Syleair. Hakikat böyle olmak-
tağı aıiklrdı. Onun reddini tek· tan çok uzaktır. Bu bidise o· 
1•r tefekki için kendisine bu- nun plinlar ını Polonya ihtillfı 
suıt bir heyet izamı kararlattı· kadar inkıtaa ujratmııb. ilk 
rddı. Kral bir gün eve) Karlı- eıralarda en fena görOnen bir 
baddao Badene hareket etmiş vaziyetten memleketi için bil· 
ve binaenaleyh Fraokfortun ya- nerle nasıl bir menfaat elde 
kınında bulunuyordu. Bu hususi ettiğini ilerde gareceiiz. Avrupa 
daveti kabul etmemek onun için diplomasisini ıimdiye kadar meı-
çok zordu. " Otuz prens beui ıul eden meselelerin en mudili 
davet ettiği ve bu daveti bir olan bu meıelenia menıeini kı-
lcral getirdiği halde ben bunu caca izah etmeliyiz • 
nasıl reddedebilirim" diyordu. Holıtein dOkalığı Alman im· 

Uzakta kalmanın da akıll:ca paratorluiunun bir parça11 idi. 
bir hareket olduğa hakkında Yüzlerce mene Holıtein d6k8 
Biımarkla aolaımıt bulunduğu ayni zamanda Danimarka kralı 
halde kendisi ıahsen gitmek da olmuıtu. ilk ııralarcla bu 
istiyordu. Bütün ak, abatarı git· tamamtın ıahsl bir baidan iba· 
ıııeai için zorluyorlardt. Bir de· retti. Maamafib Scbleıwig dl-
facık olıun prens arkadaşlıriyle kalığının mevcudiyeti bu vazi· 
doıt bir mecliste toplanmak yeti mudilleıtirmiftir. Schleıwig 
Zevkli bir şey olacaktı. Mamıfi Alman imparatorluğu zamanında 
Bismarck bunun yapılmamasına oldufu gibi balen konfederaı· 
karar vermiş bulunuyordu. Ken yon dııındaydı ve daha eıki 
diıi de Baden·Badeae ~itti. cleYirlerde de Daaimarka kral· 

Kral cevap vermeden önce lıi1na tibi bir timardi. Holıtein 
kendisiyle isti~arede bulundu. aıılzadeleri alman nilfuzunu ve 
Uzun ve yıpratıcı bir mllcadele almıncayı yaymakta muvaffak 
den ıonra Biımarclun r&rütli olmqlar ve bu d&kahğın yarı· 
lbuvaffak oldu ve red cevabı ııodan fazlası almanlaımııta. 
Verildi. Tavtiyeı; kabul edilme- Scbleıwiı Ye Holatein Dani· 
diği takdirde istifa edeceği teb marka kralları tarafından Ye· 
didinde bulunmuttu. Mektup rildiğl taylenen imtiyazaamelere 

iıtinad eden çok eıki bir takım lllühürlenerek a-önderilir gönde-
ananelerle birbirlerine baih idiril111ez Biımarck masasının ils· 

t ler. 
ilnde duran bir cam tepsiye iddia edildildiiine göre ber 
baktı ve sonra onu parçaladı. iki dlkalığın tek adamla idare 
Odadaki arkadaılarıodan biri edilmesive Danimarka kırallı• 
••Haıtamısın?,, diye ıordu. "Ha- ğından tamamen ayrı bulunma• 
Yır. Hasta idim fakat şimdi da ları lizım gelmekteydi. Bu İm· 
ha iyiyim. Bir şey kırmak lll- tiyazaameler üzerinde hiç bir 
zumunu hissettim,. dedi. Müca• ibtilif yapdmamıf da dejildi. 
dele asabına bu kadur müeasir Fakat bu hadise, siyasette ek· 
olnıuıtu. seriya vaki olduğu gibi bir 

Kongre Prusya mümeıHıili bu· bakllm me\'cudiyeti tiususunda· 
lunmakıııın devam etti. Kıral- ki umumi bir inanç bu hakkın 
larla prensler teklifleri gizli bir hakikaten mevcut olup olmadı-
ttlsedc müuakaın ettiler. Alış· ğı huıuauadaki hakla bir ıual-
llladıkları bu bflrriyetten zevk den daha ebemmiyelidir. 
alıyorlardı. Kendi mtmleketle· Beli 1830 da baıladı. iki me• 
tini alakadar eden meseleleri ıele vardı, kanunu eıaai ve te· 
llazırlar1nın mDdahalesi olmak· l varüı meseleleri. Monarıilerini 
sızın ilk dafa olarak ıerbeıtçe kuvvetlendirmek iıtiyea Dani· 
llllloakaıa edebiliyorlardı. Ş6p- il markalılar dokahklarındaki ma
hesiz Fraukforta nazırlar da 

1 
halli hDkilmetlerin hukukunu 

1 1 f k l k ihmal etmiılerdil. it mit er a a t görüıü ece o~ 1 • 
lan işlerin haricinde bırakılmıı· 1 Bu vazivet bir tahrike ve nı-
l ı hayet bi mDcadeleye yol açb. 
ır. Oolar Biımarcka ne büyük I 

bir takdir ve lnıkançlakla bakı- ~~~~~!!!!-!l!!!l!!!S!!!!!!!!!!on!!!!u!!!!!!!!!!v!!!!a!!!!r!!!!-~~ 
Yorlardı . Onlardan hiç birisi 
Bisaıarclun Prusya kıralına yap· 
tığı ıeyi prensine yapmamııbr. l 

ihtimal ki Biımarck Alman- j 
Yada tefevvui( için de.rhal Avuı- ' 
turyaya karıı bir milca· 1 
dele açmak niyetinde idi. 

Eğer böyle ise ümidi boşa çı· 
kacaktı, zira diplomatik alem
de yeni bir ihtilaf doğmak üze
re idi. Uzun zamandan beri u• 
Yunıakta olan Scbleawig · Hols-

Aydın posta telgraf 
müdürlüğünden: 

20 Ura muhammen bedelle 
K6şk iataıyon poıta ı6r&cüllk6 
11/8/939 tarihinden itibaren on 
beı giln milddetle eksiltmeye 
konulmuıtur. 26/8/939 Cumer
tesi gllnü Hat 11 de Aydın 
P. T. T. MüdllrlUğ6 biaaıında 
ihalesi yapılacaktır. ilin olunur. 
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AY»IN veı , , 
.__,zır T1Cı • o uz "77, , ,, mr :ccart'· 

HA YDERE l ..._I R_A_ov_o_...I 
ihtiyar heyetinin buyük bir başarısı · cuMARrFst ı21s1939 

Bozdoiaa (Huıuı1) - Yıllar 
dır Haydere, Kazandore, Yaka, 
Amaıya fibl k6yler ve ktsylll· 
lerini ujTaıtırıp duran ve bun• 
lar araıındaki ıamlmiyet ve kar 
daılıiı bozmaia 1ebep teıkil 
eden ve rerek idari ve gerek
se adli mercileri durmadan 
meırul eden bir arık iti Yardı. 
Bu arık lzerinde gazetemizin 
yaptıtı ne,riyat sayeıinde bu 
it alikalı mercilerin harekete 
geçmeıiyle halledilmiı ve bDtlln 
ibtillfları da bu tekilde maziye 

j ANKARA RADYOSU 
bir çahımayla kay ıabılyeti ma· 
aeYiyesi adına k6y anğı açıp 
arazilerinin gayet cllzl bir be· 
delle ıulamafa baılayıaca mü
tqebbiıle k6y araıında bir •il· l 
cadele baılar mllcadele idari 
ve adli mercileri aylar ve yıl· 
larca iıgal eden ibtillflara yol 
açar. Suçlar iılenir. Mahkeme· 
lere d&ınlnr. vekiletlere istida
lar yazılır. Fakat ortada k&yler 
ve köylüler araıında teunlld 
bozdurulur ve ayni k6yde mub· ' 
telif iki parti tetekklll eder. Bu } 
bal rayet vahim tekiller almak I 
üzere iken Haydere k6yü ibti· ! 
yar heyeti kanununa dayanarak l 
mllteıebbiıine aid olan bu arığı 

1 
istimllk için karar verir ve mun· 
Zam bOdçe de kaymakamlık ma • 
kamınca tHclik Ye istimlake lcarıı 
yapılan itirazlar ftzerine karar 

karıımıı bulunmaktadır. 
Bu uğurda yüce hOkiımet ve 

partimizin b&yük ve miıilıiz yar 
dımlarıadan k6ylü sonsuz dere· 
cede memnun ve minnettardır. 
En açık bir dille onların duy· 
rularına tercüman olan bu ıa• 

tırl-.r •amimiyetle söyleoen söz- • 
lerln ifadesini teıkil etmek U· 
zere yazılmııtır. 

Baıa,,lan 6iigilk iıin iç gü· 
zil ve t•meli : 

Bundan epeyce önce 1928 
yıllarında Haydere k6y0n0n ya· 
kınında fabrik•tör olan bir ph· 
sa •it bir değirmen varmıf. Bu 
değirmenden 6nce Amasya ve . 
buranın civır k6ylOleri arazılc
riai ıalamak &zere bir arık aç· 
mıılar ve bu arık bu köylllnila 
mah olduiu h•ldc bandan isti
fade edilerek arığın yolu llze· 
rinde bu değirmen kurulmuı ve 
k&yll de bundan faydalanmıf. 
Zamanla, ve köyltUerin ıararla• 

rile m&teıebbiı zat bu değir· 
•eni k6yl0a0n ıırarile yıkarak l 
ıuyu, tıç buçuk kilometrelik bir 1 
kanal kazdırarak Hayderc kö- 1 

ylnün arazisini dönllm6 ilk yıl· 1 
da on lira ve gelecek yıllarda 
Oç liraya ıulamak ilzere bir kı• 
ıım k&ylülerle bir anlatma ya
pıhr. 

Fakat tediye ,artlarının ajır· 
lıiı kar111ıoda tedirgin olan kay
IU bu aefer köy ilıtiyar heyeti· 
nin bata geçmeılylc bu ania 
kar,ıhk alb yedi .ay mlUemadi 

Kanuna uyrun gCSr8lerek taı· 
dik edilir. Şurayı devlete yapı· 
lan itiraz da semereıiz kalmak· 
la köyl& yapılan bu iıtimllkle 

buzar ve ıOkftaa kavıur. Bunun- ! 
la hem kayl6 ucuz ıaya ve 
hem de c6zi bir bedel karıılı· 
tında köy ıandığı yeni bir ge· 
lir kaynağına ve ciYar köyler
de Haydere köyllnila bu teıeb
biiıllnden örnek al1trak bu ıe· 
kilde hareket ve binnetice uca· 
za ıulamata muvaffak olurlar. 

Bu uturde yıllarca biç yorul· 
madan battl bu uiurda bilmi
yerek ika edilen suçlardan bile 
mahkemelerde aylarca gide ge· 
le vakitlerini ziyaa uğratan ve 
bianetice yBzlerinin akıyla mu· 
vaffakiyete ulaıarak kiiyll Ye 
k&yliiyü bol suya kavutturan 
köy mabtarı Hilseyin yılmaz ve 
çabıma arkadaılarını tadrile 
öğer, bu uğurda b6y6k yardım 
rattaren milbeccel lılikilmeti· 
mize ve partimize en içten bağ· 
lılık ve minnet ve ıtıkran duy• 
rularımızı ıunar ve buaun di
ğer susuz kıvranan köY,lerimiz 
için çalıımalarıada örnek teıkil 
etmffini dileriz. 

·~~~~~~~~~~ 

Meçhul kendini 
•• • 

gosterıyor 
Hitlcrin, 2 a;uıtoı Almanyanın 

milli bayramı olarak niçin inti· 
hap ettiğini timdi 6ğreniyoruz. 
Hitler Alman ordusunu ve Al· 
man ihtililini 2 ağustosta kut· 
lamak istiyor. 

Alman matbuatı ıu bahsi İn· 
kitaf ettirmek içh emir almııtır 

.. 2 aiustos 1914 de barbe gi· 
rerken ne yaptıj'lmızı l»ilmiyor· 
duk. timdi biliyoruz: Bir ibtllil 
hazırlıyoruz. Bilmediğimiz bir 
ıekilde bize hareket veren meç· 
bul bir kuvvet vardır, bu kuv· 
vetin ismi de: Adolf Hitlerdir.,, 

Franıaya karıı niçin harp aç· 
tık? iki ibtilllin rekabeti yll· 
zllndenf Fransa, franıız ibtillli
nhı memleketidir; Almanya iıe 
naıyonal - sosyalizmin memle· 
keticlir. 

1789 ihtilaline, bu içtimai ze· 
hire karıı bir ilicımız var: Na· 
zl ilıtillli. Bunlardan biriıi, ıah 
ıı isi yapar, diğeri devlete muti 
kılar. 

Hiç tllphe yok ki, · Kayzer, 2 
aibıtos 1914 de kılıcını, Hitleri 
ve onun mezhebini iktidara re· 
tirm~k için çeltmiıtir . ., 

Ptırİ$ • Soir 

Sabır ve Zaman 
iki İngiliz ve fransız aıkeri 

heyeti Moıkova'ya gidecek. 
Askeri temaslar, siyasi itti· 

faklardan ıonra olurdu, bu bir 
idetti. Memleketleri tutan da 
aiyaıi ittifaklardır. Askeri itti· 
f akla11a, icrai ve bir nevi umu· 
mi nizamlar ittifakıdır . 

Ananeden bu sefer vazgeçildi. 
lnailtere klasik Jniıamı boz

du iae hakkı var. Dört :aydır, 
Prar llzerine taarruz yapılalı· 
danberi Londra Moıkova ile 
milnasebettedir. 

Bu müzakereler de~am ettiği 
mllddetçe, Kremlim fevkalide 
temkinli davrandı. itirazlarını 
ve açık iste1deri artbrdı. Hat· 
tl hariciye nazırını bile değiı
tirdi: Stılin'in mizakereyi ken
di elinde tutabilmeıi için Lit· 
viaof'an yerine Molotof reçti .. 

Çemberleyn çok lsabırl~: aiu 
hareket ederek heyecan ver· 
miyor. Harpten evel infiliz • ruı 
müzakerelerinin on bir ay ıBr
diltllnü hatırlatarak : 

- Bu milıakereleri harpten 
6nceki mBzakerelerden evel bir 
karara batbyacaiız' dedi. 

Paru • Soir 

DALGA UZUNLUCU 

1'48 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 
Kca. 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 

12 30 Program. 

12.35 Türk müziği 

1 - U11ak peırevi. 

2 - Lemi • Unak 
GBnler geçiyor. 

ıarkı 

3 - Lemi - Unak şarkı -

Ruhumda buldum. 

4 - ŞOkru Tunalı - UHak 
ıarkı - Gezer dobıır. 

S - Suphi Ziya • Unak ıar· 
kı - DökiUmDı ıanbak gibi. 

6 - Dedenin halk tUrküıU .. 

Gıttide gelmeyiverdi. 
14.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

14.10 lS.30 M6zik (Danı mll

ziti .. Pi.) 

18.30 p,.orram 

18.35 Müzik (KOçiik Orkeılra 

Şef: Necip Aşkın) 
1 - Billy Golwyu - Cambaz· 

lar (F okıtrot) 
2 - Hanı Zander • Polka 

• 
3 - Hanschm•nn • Andoluı· 

ia (lıpanyol valıı) 

4 - Han Löhr .. Buyllk valı 
19.10 Türk müziii (ince saz 

fa ılı) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

2000 Temıil 
20.40 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
21.00 Kork müziii 
1 - Acem afiran peırevi . 

2 - Acem kürdi farkı ~ Bir 
vefHıı yare düıdüm. 

3 - Nobar ... E~iç 

SeYgilim bu akıam. 

4 - Eviç türkü • YürlidOkçe 

ıelvi sallanır. 

S - Raif bey • Karcığar şar

kı • Gülfivcr sevdiğim. 

6 - Karcığar köçek • Pıua

rın batında. 

7 - Sadettin Kaynak • Hüz

zam ıarkı - Bir bUzOn çökdü. 

8 - Halk turküsü • Akıam· 

oldu yine baıdı kareler. 

9 - Arif bey • Hüzzam ıar
lu . Bahar geldi beyim evde 

durulmaz. 

10 - Hüzzam türkü • Sana-
da yaptırayım Naciyem aman. 

21.40 Konuıma. 

21.55 Neıeli pliklar. 

22.00 Haftahk poıta kutuıu 

(Ecnebi dillerde). 

22.30 MBzik ( Karaşık hafif 

müzik • Pi. ) 
23.00 Son ajanı haberleri, 

ıiraat, esham, tah~illt, kambi

yo - nukut bonaıı (fiyat). 
23.20 Müzik (Cazbaod - Pl.) 
23.SS 24 Yarın ki program. 

lmtlyaa eahtbl n Umumi Netrly•t 
llildOrll ı Etem Meıuılr•• 

Ouıldıtı r•r 
~ M P Sananı 



Aydınlılar_a üjde 
koçar)ı menba suyu satışına başlandı 

. . 
Koçarlı ihtiyar mecliıi, Koçarlıoın % 6 mikyaıı ma dere• 

celi menba suyunu Aydıllda da ıatıhğa çıkarmııtır. 
Su, ağzı milbürlü damacanalarla ıatılmaktndır. Araba ile 

evlere ve mağazalara gönderilen 25 kiloluk bir damacananın 
fiyatı 20, yerinden alınırsa 15 kuruştur. 

Su her giin taze olarak getirtilmektedir. Ttmiz su ve 
muntazam işten emin olabilirsiniz. Abone olmakta acele ediniz. 

Defosu : Aydında Hava kurumu itti1alinde Avukat Bay Nefet 
Akkorun yazıhanesi altında. (167) 

ağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde ıağ'hk yurdu, ıimdilik 
cerrahi kadın hastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabul&ne baılamışbr. 

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

6Ay 
Vade ile elbise · 

• • • 
Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek• 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- • 
salıiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilfımum memurları-
mıza elbise yapılmaktadır. . • 

En muteni biçki dikitle YC en azenişli provalarla mn.- • 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 

- Memurlarımızın bu lıraattan istifadeye koıacaklarım a 
umarım. D 

K•dın ve erkek terzihanesi it 
Muzaffer Eraydın · .. 

Demiryolu caddesi: Aydın • 
--=~-~~m::~ 

HALK 
Bakım Evi Muayene Saatlarl 

Muayeae Jliini 

Pazarteti 

Sola 

Ç rşamb 

" 

P rçembe 

Cumn 

Cum rtesi 

Saat 

3 - .. 

4 - s 

2 - J 
3 - 4 

Doktor arkadatımııın adı 

Operatör Medeni Boyu 

Doktor Fuat Bayr~ktar 
(Cilt hastalıkları n:ıutabaa111) ~ 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G&zaçan 

C Gaı haatalıkları mutahauııı) 

4 - S Doktor Muhıin 
(iç haatalıklan mutalı .. amt 

S - 6 Doktor Şevket Kırbat 
daııtani baatalıklar mutahau111) 

4 - S Doktor M&nif Erman 

2 - 3 
3 - 4 

(Kadın baatalıklıırı mutabauııı) 

Doktor Nafi• Yazgan 
Doktor H~lll G&zay: nı 

41 . 
·C 

,• , .. 

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve K,öycülük büro

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştuı:. 

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. 

rn -

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kağıt .. 
B1:1na mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş varmalıdırlar •. 

·Köy nüfus defterleri 
hazırlanmıştır 

= 200, 400 sahifelik ciltler 12Ş-200 kuruştur 

1 
~ C. H. P. Basımevi 

.... .UO•O•OO••O•••••O•••@•.._...•.MO•_•ll=iS4™R~~---'- ~ 
Çine tapu sicil 
muhafızlığından: 

Çınenin Kürtdereai köyünün 
Mevcik kara pınar mevkiinde 
ıarkan yol şimalen ve garben 

çay cenuben yol fazlası ve çay 

ile çevrili otuz dört dekar mik· 
tarındaki tarlanın eski aabipleri 
olan kvlakıız oğlu kara hüseyin 

ile bacı meıtandan haricen 18· 

tınalmak suretile Kasar köyün· 
dan Mehmet oğlu Mehmet ku
laksızın otuz ıneyi mütecaviz 
niza11z ve biiınioiyetle taıarru• 
funda olduiu tahkikattan anla
şdarak adına tesçili tapu ko· 
miıyonunca karar verilmiş oldu· 
iuqdan oturalc yerleri bilinemi-

yen Hiiıeyio ve Meıtana ihbar 
edilemediğinden ilin tarihinden 
itibaren otuz giln içinde gerek 
Hüseyin ve Meıtanla veresesi 
ve ğerekıe hangi bir şahıs bu 
tarla ile tasarruf veya ayni bir 
hak iddiasında bulunanlar var
ıa Çine tapu sicil memurluğu
na mı acaatları son olarak ilin 
olunur. (171) 

......... Abone ıeraiti ········~ 
ı 

j Yıllıtı her yer için 6 lira. i 
i Alb aylıt• 3 liradır. i 
i ldue yeri: Aydında C. H. : 
~ P. Buımevl. 1 

i ıaıetaye ail yazalar içiD i 
i f Hl itleri müdOrlDtilne, ilin- l 
i lar için ldar~ müdürlütüııe J 
: 'DÜraeaıt edilmelidir. i ....... ._ ................................. ....... . 

P. T. T 11mum 
miidiirlilğünded : 

Muhammen bedtl 
Ortaklar istasyonu 20 L· 
locirliova ., 30 ,, 
Koçarlı • İncirliova 30 ,, 
Germencik istasyonu 20 ,, 
Aydın istasyonu 80 ,, 

Muhammen bedelleri yuk•: 
rıda yazılı posta ıürficlilüklerı 

3/8/939 tarihinden itibaren o0 

bet SfÜD m&ddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

18/8/939 Cuma günü saat 
16 da Aydm P. T. T. MOdDrlli 
gü binasında ihaleleri yapıl•
caktır. İlin olunur. 

146 3 8 12 16 


