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Hatay valisi 

Antalya parti binasında halk mü
messillerile konuştu 

Antakya , 1 - Hatay valisi 
Sökmensüer dün sabah Antakya 
parti binasında Antakya halk 
ın6messillerile cumhuriyet rejimi 
üzerinde faydalı bir hasbihalde 
bulunmuştur. 

Mümessiller valinin beyanatı
nı takdirle teşekkürler le karşı
lamışlar ve zamanın icaplarma 
karşı beslell'ekte oldukları de
rin ve ıarsılmaz bağlılığa ter-

ı cüman olarak kırık dökük kıya· 
fet noksanlarının da bir iki gün 
içinde zail olarak peçenin ıon 
nefesini vererek tarihe kavuşa
cağını söylemişlerdir. 

iki gündenberi rdevam eden 
lskenderondaki dağ alayının 
manevraları sona ermiştir. Bu 
sabah kahraman alayımız büyük 
bir geçit resmi yapacaktır. 

a. a. 

Malaya zırhlısı bugün 
• 
lmire geliyor 

İngiliz bahriylilerile lzmir muhteliti 
iki maç yapacak 

f zmir 1 - Yarın İzmire ge

lecek olan Malaya zırhlısı fot
bol takımile İzmir muhteliti a 

martesi günleri saat 17 de Al

sancak stadyomuoda yapıla

caktır. 

lngiliz Başvekili 
Avam kamarasında mühim 

natta bulundu 
beya-

Londra 1 - Aavam kama- ı metin bilvasıta tecavüzün teca · 
rasında liberal parti lideri, bat vüz kadar tehlikeli olduğunu ka-
vekil Çemberlayn'ı bükümetin bul etmiş olduğunu söylemiş ve 
harici siya8eti hakkına malü- askeri heyetlerin bu hafta içinde 
mat vermeğe davet etmiştir. Moskovaya gideceğini ve heyetin 

Ayni zamanda da Danzig me- kimlerden terekküp edeceğini 
selesile moskova ve Tokyo gö- yeniden tasrih etmiştir. 
rüşmeleri hakkında sarih mallı- Uzak şark meselesi hakkında 
mat istemiştir. başvekil~ Çemberlayo, hükfıme· 

Başvtkil Çemberlayn, kabine- tin Uzak Şark siyasetini değiş· 
de biç bir ibtilaf mevcut olma- tirmiyeceğini, Japonların işgali 
dığını ve garanti edilen devlet- altında bulunan Çin mıotaka-
lerio istiklallerine hürmet et- larında İngiliz al yhtarlığı hare-
mekle beraber tecavüze karşı- keti devam ederse hükumetin 
tam bir sistem kurulmasını is- vaziyeti çok ciddi olarak ele 
tediğini , Moskova da üç hüku- alacağını söylemiştir. a.a. 
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Bu Sene 
Fındık mahsulü 

bereketli -

Kiyan 

Köprüsünün küşat 
resmi yapıldı 

tasında yapılacak olan iki maç
tan birincisi 3 Agustos perşen · 
be ve ikinciside 5 Agustos Cu-

Giresoo 1 - Vıliyetin her Elizık 1 - Elizık ile Kiyan 
Malaya zırhlısı Pazar günü tarafında yeni fındık mahsulü · arasında Çık suyu üzerinde ya-

fzmirden ay ı ılacaktır. nün toplanmasına baştaomıştır. pılmakta olan betonarme köp-
a .a. 

Çinliler Şanf oa şehrini 
istirdat ettiler 

rünün inşaatı bitmiş ve dördün· Rekoltenin 43 bin tondan 
cü umumi müfettiş general Alp 

fazla olacağı hakkındaki tahmi- Doğan tarafından dün merasim 
nio tamamen tahakkuk edeceği le açılmıştır. 
anlaşılmıştır. a a Mer.-simde Elizık, Kiyan ve 

~* . köylerden gelen binlerce balk 

Ç k k d 
bulunmuştur. 

Japolar ağır zayiatla geri 

e ara or usu 
1 

~·~-

-k·ı· 1 nun kadrosu tesbit B. Adnan Mendres 
çe ı ıyor ar edildi geldi 

Hankov 1 - Çio kıtaatı Şan
foa şehrini istirdat etmişlerdir. 
Japonlar hurada evvelce karaya 
çıkarak bazı mnıtakaları işgale 
llıuvaffak olmuşlardır. Japonlar 
•ğır zayiate uğramışlardır. 

taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Japonlar ağır zayiat vererek 

geri çekilmişlerdir . 

Çinliler Japonların cephane 
deposunu bir baskınla ele ge
çirmişler ve mühim miktarda 
harp malzemesi iğtinam etmiş-

Prag 1 
dan: 

- ·:.a 

Ç. T. K. a1ansın -

Çek kara ordusu yedi bin 
eftat ve iki yüz seksen zabitten 

mürekkep gönüllü usulüne göre 
olacaktır. 

Genç ve değerli mebusumuz 
ve cumhuriyet halk partisi Af-
yonkarabisar mıotakası müfetti
şi Adnan Mendres dün gece 
Ankara treniyle şehrimize gel
miştir. 

Dilekler : 

Sayııı : 100 Para 

Bir sanat gecesi 
yaşadlk 

Dün gece Halkevimizin tem• 
ıil salonunda cidden fevkalade 
bir his ve sanat gecesi yaşan
dı. 

Muallim viyolonist B. Zekinio 
oğlu ve gelini viyolonist Zeki, 
piyanist Verda Üogör; Fatih 
Halkevinin bu iki genç çocuğu 
enfes bir konser verdiler. Kül
tür ve muasır medeniyetinin 
bütün iyiliklerini yurt içine yay
mak hususunda hiç bir fırsatı 
kaçırmıyan partimiz Genel sek
reterliği nin tertip ettiği bir A
nadolu gezisine çıkan bu san
atkarlar dün öğle trenile lzmir
den şehrimize geldiler. Kendi· 
lerine İzmir Halkevi reisi Mu· 
zaffer Uraz da refakat ediyordu, 

Sanatkarların bu gezileri Ha
taya kadar uzayacaktır . 

Halkevimiz azaları tarafından 
karşılanan kıymetli misafirleri
mizin şerefine dün gece • halk 
evi taraçasında bir akşam ye· 
meği verilmiş ve yemekte halk 
evi başkanı Neşet Akkor ile 
idare heyeti azaları ve alay 
komutanımızda hazır bulunmuş · 
lardır. 

Yemekten sonra değerli sa· 
natkarlarımızın koseri başla· 
mıştır. Salon müthiş sıcağa rağ
men hınca hınç dolu idi. 

Sa lo r. da yer bulamıyan kesif 
kalabalık kitleleri de bu konse
ri neşretmekte bulunan halkevi 
boparlörlerioin etrafında top
lanmışlazdı . 

Konser; dinleyiciler tarafın
dan büyük bir alaka ve süku
netle dinlenmiş ve sanatkarlar 
her parçanın sonunda içten ge
len bir duygu ile uzun uzun 
ve şiddetle alkışlanmışlardır. 
Muhterem misafirlerimiz bu sa
bah t ı enileseyahatlerine devam 
etmek üzere İzmire mütevecci
h en şehrimizden ayrılmışlardır. 

Bize hatırasını uzun müdeet 
yaşıyacağımız çok nefis bir kaç 
his ve sanat saati yaşatan 
genç sanatkarlarımıza teşekkür 
eder kendilerine iyi ve mesut 
yolculuklar diltriz. 

Çibliler Şankhay-Nankin ara-
911lda Japonlara muvaffakiyetli lerdir. a.a. 
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H•zmet müddeti yirmi beş se
ne olacak ve jandarma ile be- ı 
raber on beş bin kişiden fazla 

Tekrarlanan Bir Dilek 

Amasya da 
---r:~-

Zelzele oldu 
2 

Amasya 1 - Dün gece saat 
t 3,45 de burada bir yer sarsın 

191 olmuştur. Hasar yoktur. 

Ordu olmıyacaktır. · ı 
08El Almanya aleyhinde bulunan 

Suya kavuştu radyo spikeri beyanatının son-

ordu 1 - Ordu belediyesi · larına doğru; ordu, silahlarını 
nin 15 kilometre mesafeden ge teslime mebur kalmışlar. Fakat 
tirmiş olduuu Nazif bey menoa mücadele bitmemiş, başka bir 
suyu, tesisatı ikmal edilmiş olan 

b' b k · ·ı · · sabaya intikal etmiştir. Devle-1 ng·~•inz o'e ıraşene ezs~~~,~~g: ;•şdtır. e ::;!zid~::!•t:~~;~:~:t =~~:::: 
ihtiyat bahriye ef- Askeri hazırlıklar k•••n•c•ğ·~-=i~i•. • .•. 
tadı üslerine ha- ~arşova ~ - nk d~fa olar~~ Yeni Veterinerimiz ~ 

Parıs resmı gazetesı, Danzıg Memleketimizin yetiştirdiği 

loodra 1 - Manevralardan c,,v 1 

reket ett•ıJer mahreçli yazısında ıerbes şeb- degw erli aençlerimizden ve Zeo-
rin askeri hazırlıklarından bab · 6 

td·t kral tarafından teftiş 
'tl 

1 
ecek olan ihtiyat filoya 

'tl t~aup 132 gemiyi takviye et
tf~•d ti~ere ~300 ihtiyat bahriye 
lttd' 1 uslerıoe hareket t:tmiş -
k,d 1' · Bu dıat eyli.il nihayetine 

llr serviste kalacaktır. 

setmekte ve şu malumatı ver- tekni mütahassısı Cemil Coşanın 
mektedir. kızı bayan Cavide Conar bu 

Mart buhranından evvel Dan
zioğde polis olarak bin kişi var 
dı. Bu teşkilat bin beşer yüz 
kişilik üç alay halinde yeni 
baştan organize edilmiştir. Üç 
polis alayı bir fırka telakki o-
luna bilir. a a 

sene tahsilini muvaffakiyetle ik 
mal etmiş ve vilayetimiz merkez 
veterinerliğine tayin edilmiştir. 

Dün işe başlayan genç vete· 
rioerimizi tebrik eder muvıffa · 
kiyetler dileriz. 

Bundan bir müddet evvel 
yine bu sütunlarda halkımızın 
isteklerine tercüman olarak 
sayın münakalat vekilimiz B. 
Ali Çetinkayadan bir ricada 
bulunmuştuk. 

lzmir - Aydın, Afyon - Anka· 
ra postasıoı yapan trenlerdeki 
yolcu vagonları böyle uzun ve 
bilhassa gece yolculuğu yap
mağa biç de müsaid değHdir. 

Ne yaz, ne de kış için katiyen 
elverişli olmıyan bu vagonlarla 
uzun bir gün ve iki gece yol
culuk etmek mecburiyetind<> 
kalanlar adeti bir cehennem 
azabına düçar oluyorlar. 

Bu vagonların ne ikinci hat
ta ne de birinci mevki
lerinde istirahat etmenin imkan 
vardır. 

İnsanını başını dayayıp otur
duğu yerde şöyle bir iki saat 
uyuması mümkün olmadığı gibi 
doğru dürust otururken bile 

istirahat etmesi kabil değil. 

Bundan evelki yazımızda ; 
meseli Aydından, yahut Ortak
lardan itibaren bu trene bir iki 
ana hat vağonu bağlandığı ve 
Afyonda yapılmakta olan ak
tarma bu suretle bu istasyon
larda yapıldığı takdirde hu hat 
ile yolculuk yapanlarıoda diğer 
hatlar yolcularının mazhar ol
dukları istirahata kavuşacak
larını tebarüz ettirmiş ve sayın 
B. Çetin Kayanın .\ydımn bu 
haldı dileğini isaf edeceğini 
umduğumuzu da ilave etmiştik. 

Bu istirbamımıza şimdiye ka
dar müsbet veya menfi bir ce
vap verilmemesi, yazımızın gö
rülmediği zehabını uyandırdığı 
için bu ricamızı tekrar ediyo· 
ruz. 

Muhterem Vekilimizin bu ikin
ci ricamızı isaf edeceğine emi-
niz. 

V. H, 
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n günü münasehetile1 
SHayat ve sk~aıt: 
ıca ar 

Loz 
devem ederse 

B. Hikmet Şölenin verdiği konferans 
Hayatlarında her şeyi 6nce

den düşünerek ihtiyatlı bulun .. 
mak istiyenler : Üzerinden 16 sene gibi, ol• 

dukça uzun ve bilhassa bin tür· 
lil hadiselerle dolu, uğultulu bir 
zaman geçtiği halde, hali bü· 
yük ve asil heyecanını, o gün- · 
kil kadar taze ve yepyeni duy
duğumuz, emsalsiz bir muc\ze
nin yıl dönümünfi kutlulayoruz. 

[ Lozan, bir ketime ile istik
laldir J diyenlerin ne büyük hak
ları var... Bütün bir dünyaya 
karşı silahsız, cephanesiz, haw 
zırlıksız ve bilhassa iÇinden de 
suikastlara maruz bir vaziyette 
muzaffer olduktan sonra, bu za
ferini dünyanın en büyük dev· 
!etlerine tanıtan ve istiklilini, 
bütün dünya milletlerine ister 
istemez kabul ettiren civanmert 
bir milletin, bu kurtuluş berata
nı imza ettirdiği yer olan Lozan, 
elbetteki istiklal reoızidir. 

Dünkülerin basübadelmevt de· 
dikleri ölümden dirilme mucize
sini, bu şerait • altında, bütün 
tarih boyunca yalnız bir millet 
gösterdi. O milletin adı , dünya. 
nın ilk milli adı olan (Türk J dür. 

Mudanyada keskin kılıncının 
sırtını, masanın yeşil çuhası üze
rine koyarak dünyanın en aza
metli generallarile mütareke 
şartlarını tesbit etmiye uğraşan 
muzaffer genç Uirk paşası İsmet, 
sırtında fırakla Lozan sulh kon· 
fer a!ı masasının önüne geçer
ken Lord Kürzun gibi, Loyid 
Corc gibi, Biri yan gibi, Marki 
Garoni gibi, bilmem ne gibi, 
dünyanın en müseccel, en kurd 
diplomatları, bu zarif ve centil
men türk g t neralini görür gör
mez parmaklarını ısırmışlar ve 
bu kadar asil, bu kadar cana 
yakın, bu kadar vakur ve sakin 
bir adamın, istiklal harbi gibi, 
dünya harp tarihinin bir mislini 
daha görmediği bir zaferle ne
ticelenmesinde nasıl amil oldu
ğuna hayret etmişlerdi. 

Arkadaşlar 
Bilfi 1 içinde bulunduğumuz ve 

bilfiil .yaşadığımız bir tarihden 
bahsederken, şüphesiz ki tüyle
rimiz ürperiyor ve işin azal]jeti 
karşısında şüphesizki kalbimizin 
en derin şükran ve minnet his
lerile sarsılıyoruz. 

Fakat muhakkak ki, gelecek 
nesiller ve şimdiki çok genç 
nesil, tarihin biç bir destani 
menkibesine benzemiyeo bu mu
cizenin karşısında, bizden çok 
daha fazla, çok daha büyük ve 
çok daha derin bir heyecan ve 
iftihar dalgasile katılacak ka 
dar kendilerinden geçeceklerdir. 

Arkadaşlar, 

( Lozao ) ın büyük ehemmiye
tini tebarüz ettirmek için biraz, 
ona tekaddüm eden günlerden 
bahsetmek lazım . 

Sözü uzatmamak ve sabrınızı 
suiistimal etmiş olmamak için, 
tarihin yakın sahifelı-rindt:n baş
lıyarak· Lozana gelelim .. 

Dünya barbı.. Mağlubiyet .. 
Monduros mütarekesi.. Ecnebi 
istilası .. lstanbulun ve Anado
lunun yer yer işgali.. Dahilde 
büyük isyanlar.. Ermenistan ve 
Kürdistan devletlerinin kurulma 
teşebbüsleri .. Pontos .. . Ve niha· 
yet İstiklal harbı.. . Sever ve 
Lozan, .. 

1 
Dünya harbi .. O günlere ye

tişenler veva o günlerin tarihi
ni okuyanla çok iyi bilirler ki 
Türkler dünya harbinde birinci 
derecede rol oynamışlar, dün
ya harbinin rengini ye gidişini 
değiştirmişlt rdir. 
Cihan harbine tekaddüm eden 

gönlerde hürriyetin ilanı, Arna· 
vutlukta ve Yemende, Arabis
tanda isyanlar, Tarablus harbi, 
Balkan harbi gibi gaileler, 
zaten bu devleti adam akıllı 
sarsmıştı., Henüz kendisini top· 
lamıya vekit bulmadan büyük 
harbe girmiş ve birdenbire ıe· 
kiz copbede birden harbe atıl
mıştı: Kafkasyada, lranda. lrak
ta, Sinada, Suriyede, Çaoakka
lede, Galiçyada, Romanyada .• 

Levazımı harbiyesi ve mühim· 
matı ve bunları yetiştiren fab• 
rikaları bulunmıyan Türk ordu
su bu sekiz cephede ve bu şe
rait alhnda dünyanın en mü
kemmel ordulariyle dört sene 
arslanlar gibi harp etmiştir. 

İki milyon yedi yüz bin Türk 
askeri. cihan harbinin en mert, 
en güvenilen kaynağı idi . 

Tereddütsüz deoilbilirki, hiç 
bir millet, Tüı k milletinden 
başka hıç bir millet, yiyeceksiz, 
giyeceksiz bir halde, eksik ve 
çok geri harp aletlriyle, kendi· 
sine çok faik kuvvetlere karşı, 

dört sene mütemadi harp ede
mez .. 

işte bunun içindir ki, on iki 
bia kilometrelik bir hudut bunu 
da ve sekiz cephede parasız 
ve vesaitsiz, dünyanın en mu
azzı m ordularına karşı harp 
etmek, elbette ki, bir harikadır. 

Bilhassa, böyle bir vaziyette, 
bir Çanakkale zaferi harikala
rın harikasıdır. 

Burada bu harikanın yegane 
haliki, o vakit miralay Mustafa 
Kemal bey olan büyük ve Ebedi 
Şef Alatürkü, en derin tazim 
ve tekrim bislerile anmak, milli 
bir borçtur. 

Bir taraftan harp ve istila, 
bir taraftan yokluk ve açlık 
ıstıraplarile sarsılan türk milleti, 
ahdine vefakar, sonuna kadar 
harp etmek suretile de civan 
mertliğini göstermiştir. 

Sonunda, Bulgaristanın sulh 
dilenmesile ortadan çekilmesin· 
den, bu suretle müttefiklerle 
irtibatın, yani İstanbul • BerHo 
yolunun kapanmasından ve Al-
manlarla Avusturyalıların kendi 
başlarının çare3ini aramaya düş-
melerinden sonra, Türkiye de 
mütareke yapmak mevkiine düş 
tü ve ... işte asıl şeamet bundan 
sonra başladı .. 

" Bizim için unutulmaz kara 
günlerin başlangıcı olan 11 bu 
mütareke hakliında, Ebedi Şefin 
fU yüksek mütalaasını okuya
lım : 

- Bu şiddetli sıcaklar de· 
vam ederse halimiz nereye va· 
racak ? .. 

Düşünüyorlar. Sıcaklardan 
çekinenler heps"ne, hiç olmazsa 
teselli vermek için, hemen ha· 
her vereyim ki sıcakların tesiri 
ıoğuk tesiri kadar fena değil· 
dir. Bunun sebebi hararet duy
gusunun pek sıcakta yavaşla· 
masıdır. insan 25 derece sıcak
lıkta bir muhit içinde yaşarken 
muhitin sıcaklığı 15 derece, 5 
dereceye indikçe bu değişikliği 
ne kadar müddette hissederse, 
muhitin harareti~ 25 ten yukarı 
çıkınca bu seferki değişiklikler 
öncekinin iki misli zamanda his· 
seder. Geç hissedilen~ bir deği
tikliğin tesiri de o kadar az 
olur. 

Medeniyetin ~imdiye kadar 
ıoğuga karşı müdaffa için o ka
dar emek sarfettiği halde, sı

cağa karşı bir şey yapmamış 

olması da bu tabiat kanunun
dan ileri gelmiş olsa gerektir. 
lklim, daha çabuk hissedilen 
şu soğuğa karşı muhafaza ça
releri düşünel:m de.. ötekine 
de belki sıra gelir, diye düşü
nülmüş olacak. 

Fazla S!caklara karşı mede
niyetçe çare bulmak sırası he
nüz gelmemişse de, fazla sıcak
lardan telaş etmeğe de lüzum 
yoktur. Vakıa, fazla sıcaktan 

, sinirler hayli müteessir olur, 
insan bir taraftan hals;zlik duy
makla beraber, bir taraftan da~ 
her şeye çabuk öfkelenir. Bazı 
yerler de - geçen F enerbahçe 
stadında olduğu gibi - pek 
sıcak mevsimde kavga da çıkar. 
Ancak, fazla sıcakların bu tür
lü tesirini pek eskiden beri 
herkes bildiğinden spor maçla
rını sıcak mevsimler de tertip 
etmezler. Gene bu bilgiden do 
layı, bir yıl içinde bir müddet 
dinlenmege hakkı olanlar da is
tirahat zamanını sıcak mevsim
de aeçerler. 

Kan damarları üzerine fazla 
sıcağın tesiri daha ciddi görü
nür. Bazılarına devamlı bir yü· 
rek çarp ntısı gelir. Ancak bu 
da, zaten bozuk ve en çoğu 
fazla büyümüş yürekli olanlar 
da görüldüğünden o vakit, sı· 
cağın tesiri yüreğin bozuk oldu· 
ğunu haber verdiği içio, mem
nun bile olmak lazımdır, yüreği 

bozuk olan onu tedavi ettirir. 
Bir taraftanda fazla sıcağın 
tansiyonu yüksek olanlara iyili
ği vardır. Sıcak tesirile deri 
arasındaki ince damarlar geniş· 
ledikçe büyük damarlardaki 
tansiyon azalır. 

[ Bu mütarekeyi baştan niba 
yete kadar tetkik ettikten son
ra bende basıl olan kanaat şu 
idi : Osmanlı devleti bu mütare
ke ile kendini kayıtsız şartsız 
düşmanlara teslim etmiye mu· 
vafakat ~miştir. Yalnız muva
fakat değil, düşmanların memle- 1 

Sıcaklar devam ederse kara
ciğere de - bir aralık - iyi
liği olur. Sıcakların ilk gilnle· 
rinde, terlemekten dolayı daha 

' az su bulan karaciğer ilkin da· 
rılır, işini iyi göremezsede, son · 
ra ne yapar yapar gene bir 
taraftan kendisine su bulur. ilk 
günlerdeki kaybını telafi için 
bu sefer fazla işlemeğe başlar. 
Onun için sıcaklar devam edin
ce safra artar, insan peklik çe
kiyorsa o da geçer. Ancak ıı 

keti istilası için ona muaveneti ı 
de vadetmişlerdir. . 

- Sonu var -

cakların bu iyiliği pek muvak
kattir ve karaciğerin hırçınlı
ğından ileri gelir. Hırçınlık bir 
defa iyiliğe sebep olsa da, sir· 
nin keskinliği gibi, sondardan 
zarar verir.! 

Sıcaklar daha devam ederse 
karaciğerde büyümekte devam 
eder ve siroz hastalığına doğ
rv yol alır. 

Fazla sıcağın al<ciğerler üze
rine tesiri - soğuk tesirinin 
aksine olarak - pek ehemmi· 
yetsizdir. Nefes sıklaşarak vü· 
cuttan biraz daha ziyade sıcak
lık çıkmasına yardım ederse de 
bundan dolayı akciğer hastalan
maz. Zaten nefe!'İn sıklaşma

sından daha fazla oksijen de 
gelmez. Akciğerler alacakları 

oksijeni daha sık sık çalışarak 
alırlar o kadar. 

Fakat, sıcaklarda ciltlerimizin 
işi şüphesiz yamandır. Tabi
atın bizi sıcakara karşı koymak 
için kurmuı olduğu müdafaa 
işinio eo ağır yükü cilt üzerin· 
dedir. Cildin mutedil bir sıcak· 
lıkta vücuttan çıkardığı hara
ret, kaybettiğimiz bütün hara
retin yüzde ancak yirmi kada
rını çıkardığı halde sıcaklar ar
tınca cildin çıkardığı hararet 
bir misli artar. 

Ondan dolayı sıcaklar devam 
edince cildin üzerinde kaşınma 
lekeler, kabarcıklar peyda olur. 
Bununla beraber cilt üzerindeki 
bul arızalar tehlikeli sayılmaz. 
Kaşınmak bildiğiniz o hastalıktan 
bile tehlikeli olmayınca başka 
türlü kaşıomalardan korkmıya 
lüzum kalmaz. Bir taraftau da 
ılık su dökünmek yahut onunla 
banyo yapmak kaşınmanın pek 
çok defa önünü alı~ 

Çocuk olmıyan\ar için, sıcak
ların fazlalığından ve devamın
dan dolayı korkulacak ehem
miyetli bir hastalık yoktur, de· 
nilebilir. Mikroplu hastalıklar

dan bazılarının sıcaklarda art· 
ması, tabii başka bir şeydir. 
Bunlarda asıl sebep sıcak değil 
mikroplar ve parazitlerdir. On· 
lardan da korunulabilir. 

Bazı hastalıklara sıcakların 

faydası bile olur. Mesf'li şeker
li hastalar sıcaklarda daha ra
hat olurlar. Sıcaklarda böbrek· 
ler daha ço!" miktarda şekere 

tahammül ederler. Bir de rgut 
hastalığı fazla sıcaklarda kay
bolur. Nltekim ist.ınbulun eski 
devirlerinde nikriı denilen bu 
hastalık pek meşhur olduğu 

halde şimdi pek azalmıştır. Bu
nun sebebini hekimlerden bazı

ları süveyş kanalı açıldıktan 
sonra bütün akdeniz kenarlari
le birlikte İstanbul havasının da 

-sıcak deni1lerden akdenize 
su gelmesinden dolayı- bir 
az daha fakat devamlı surette 
ısındığına hamlederler. 

G. A. 

......... Abone ıeraiti ..•..... , 
j i 
j Y ıllıiı her yer için 6 lira. . 
i Altı aylıtı 3 liradır. ~ 
f idare ye~i: Aydında C. H. j 
: P. Baıımevı. : . : 
i gazeteye ait yazılar için ! 
! yazı itleri müdürlüj'üne, ilin- i 
i lar için idare müdürlütüne f 
! 'DÜracaat edilmelidir. ~ . . ............................... , ............... . 
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Sovyetler 
ve demokratlar 

A . Ş. Esmer 

Domokrat devletlerle sovyet· 
ler arasında dört aydanberi 
devam eden görüşmeler hak• 
kında Moskovadan yine iyi ha
berler gelmeğe başlamıştır: 

Loodranın ve Parisin de teyit 
ettiği bu haberlere göre artık 
ıovyetlerin sulh cephesine işti· 
raklerini temin edecek olan 
anlaşmanın imzanın bir gün 
meselesinden ibarettir. Ve hat· 
ta askeri anlaşmayı müzakere 
etmek üzere bir ingiliz bir fran 
sız askeri heyeti moskovaya 
gidecektir. 

Bu haber sulha candan bağ· 
H olan her memleket efkarı
umumiyesinde sevinç uyandıra • 
caktır, Çunki sovyetlerin iştirak 
etmedikleri bir sulh cephesinin 
noksan bir sulh cephesi olaca· 
ğı hu kes tarafından takdir 
edilmektedir. Böyle bir sulh 
cephesi maddeten zayıf olur. 
Çünki garp demokrasileri şark· 
taki müttefiklerine karşı giriş· 
tikleri taahhütleri kolay kolay 
yapamazlar. Sonra böyle bir 
sulh cephesi manen zayıf olur. 
Çünkü sulhun korunmasına yar 
dım ötedenberi sovyet dış poli
tikasının en esaıh hedefini ter 
kil etmiştir. Bu sulh cephesi 
kurulması bahsinde şu nokta 
unutulmamalıdır ki, bu demok
rat devletlerden evvel sovyet· 
lerin benimsedikleri bir politik• 
idi. Sovyetler sulhun korunması 
için sulha taraftar olan devlet
lerin bir araya gelmeleri lüzu· 
munu ileri sürdükleri zaman 
diğer devletler bundan kaçın
makta idiler. Otoriter devletle· 
rin tecavüz politikalarını önle
mek için sovyetler tarafından 
teklif edılen yol takip edilınİŞ 
olsaydı, çekoslavakya hala miis 
takil bir devlet vaziyetinde ya
şamakta devam edecekti. Bil 
malum olduğu içindir ki mos· 
kova müzakerelerinin uzayıp 
gitmesi sulha bağlı olanları 
sabırsızlandı. Bununla beraber, 
bir noktayı daima hatırda tut' 
mak lazımdar. Sovyetlerin iki 
demokrat devletle üç taraflı 
bir ittifak yapmalarında asli 
zorluk çıkmış değildir. Tecavii' 
ze karşı birbirine yardım mese' 
lesinde sovyetlerle İngiltere "e 
fransa arasında ilk günden aP' 

laşma hasıl olmuştur. Fakat 
mosk ova görüşmeleri buuda" 
çok daha şil~ullü bir giye W 
tihdaf ediyor: . 

1 - Evvela ingilterenin itt1
' 

fakına giren devletlerle ingiJte' 
re tarafından garanti altı09 

alınan devletlere sovyetlerio d~ 
yardımda bulunmaları mesele~' 
vardır. • 

2 - İngilterenin garanti •.
1; 

tına almadığı fakat sovyetler• t 
garanti edilmelerine ehemmiYe 
verdikleri ·şark devleri vardıt· 

3 G . ·1 . .;e - arpta ıngı terenıo 
'(' 

fransanın emniyet sahaları "' 
te' 

dır ki, bu devletlere karşı 
cavüz vukuunda İngiltere s0

"' 

yetlerin yardımlarını temin et· 
mek isteyor. Demek ki iogilt~: 
renin ve fransan ın ve sovYt 

k · te' 
lerin moskovada yapma 15 d' 
dikleri şey, üç devlet ara~ıde' 
basit bir ittifak muahedesı b't 

·1 1 
ğil, ıarka ve garba şarnı 



Aydına bağlı kaza ve 
nahiyelerin imar plinları 

Bozdağan (Hususi) Dahiliye 
Vekiletimizin programlı ve sis· 
tenıatik imar siyaseti devamede 
duraun, kanunun ve proğram· 
ların bize getirecegi sırayı bek· 
lenıeden bu işimizi knndi ken
dimize yoluna (koymak hallet
lllek zorundayız, Çünkü bir gü· 
tılin bile zararımıza işlediği an· 
lardayız. lnkilibın yapıcılık hı
tına bizim de ·ayak uydurma
tnızın zamanıdır· Yurdun her 
köşesinde, modern yapılar, yol
lar, parklar halkevleri, hasta
tıeler, dispanserler, kinderhaym
lar, çocuk hastaneleri, adliye 
belediye konakları, Hükumet 
konakları yapıla gelmekdeyken, 
bizim elimiz böğrümüzde imar 
Planını beklemeğe tahammülü· 
tniiz yok. Her ,eyi Devletten 
bekJemeğe ahşıkız. Fakat eski· 
niıı kalaotısı olan bu kötü zih· 
niyeti arkasında bırakmış bu· 
luııuyoruz. O halde, in,aat ya
Pacak olanlara : 

- f mar planı yapılmadan 
lnü1aade edemeyiz! demekle, 
bu maksad için düşünülenleri 
feda edemeyiz. Bu gün için bu 
•hval Bozdağan için olduR-u ka
darı diger Aydına bağlı _belde· 
lerimiz için de böyledir sanırız. 
liele köylerimiz daha ziyade 
iizerinde durulacak bir vaziyet
tedir. itkin, kaza ve nabiyeleri
tnizin imar işlerini yoluna ko
~alım demeden köylerimizin de 
1tnar işlerini proğramlandırmak 
Ve düzenlemek iztirar1Ddayız. 

Madranda )ahtacılıkla yaşı· 
Yan tahtacı dediğimiz çok ça
lııkan olan köylümüzü, orman 
kanunun ilcuiyle göçebe hal
den oturak hale soktuk. Bun
lar bugün N a'Zilli • Bozdağan 
tosanmın akçay köprüsü karşı
•ında 300 · 1500 şer yüz lira 
harcanarak, hiç bir plana ve 
esasa dayanmadan üstün körü 
Yapılmış bir köyde oturmakda 
dırlar. Bu köy için en az on 
bin lira para harcandığı halde 
köyde düzgün bir yapı ve 'yol 
~cnd degildir. Neye? 

~ollektif barış sistemidir. Bu 
llıilleller cemiyeti kadrosundan 
daha dar olmakla beraber, şüp
hesiz daha müessir bir "'sistem 
olacaktır. Şu halde görüşmele· 
rin uzun sürmesi tabii addedil
llıelidir. Filhakika bu görüşme· 
leri zorlaştıran bir amilde doli
Yısiyle alakadar olan bazı dev
I1erio sovyet ve İngiliz garanti· 
erini kabul etmekte tereddüt 

göstermeleridir. Bunda alman 
tntrikasının büyük mikyasta rol 
0rnadığ10a şüphe yoktur. Çün
kı bu devletlerin ingiliz, sovyet 
iarantisindeo endişeye düşme
lerine başka bir sebep tasavur 
edilemez. Garanti alman taar·· 
ruzuna karşıdır. Almaoyaya 
taarruz etmek niyetindedir ki, 
0 zaman bu garantinin büyük 
kıymeti vardır. Ve bu !yüzden 
bu devletler sovyetlere kartı 
teşekkür etmelidirler. Yahut da 
taarruz etmek niyetinde değil· 
dir ki, o zaman da garantinin 
hıanası kalmaz. 

Fakat Almanyanın tazyilu 
kltında bu devletler garantiye 
arşı vaziyet almışlardır. Bu 

- Çünkü, köy yapıhrken 
rehberlik edilmemiı ve köy ge
liıi güzel gayri müsaid bir yer· 
de, suyu yazları azalır bir mev-

kide, sathı mail üzerinde ku· 
rulmuşdur. Köylüler bu halden 

tedirgin o1muılar ve her görüş
mede bu halin f şikiyetcisi bu
lunmuşlardır . 

Kaza ve nahiyelerimizde de 
ayni bal yokdur dene bilinir mi? 
Hiç şüphesiz hayır 

Şu halde, bu gelişi güzel in
şaata son vermeli ve inşaat iş

lerini düzene koymalıyız. Fiki· 
rimizce: 

ı"' 1. - İmar planı 'yapılmayan, 
hartaları mevcud olmıyan •kaza 

ve nahiyeler belediyeleri ve bat
ta büyük köyler muhtarlıkları 
bir araya gelmeli, 

2. - Tesbit edilecek eHslar 
dahilinde birlikte ve beraberce 
çalışarak işbirliği yapmalı , 

3. - Temin olunacak şehir

cilik mutahassıslariyle tesbit o-

lunacak imar esasları dahilinde 
birlige giren kaza - nahiye • 

köylerin sırasıyle imar harta ve 
planları tanzim ettiririlmeli , 

4. - f mar planlarının tatbi
kinde müşterek bir veya iki fen 
memuru temin etmeli imar pla
nına ragemen, tatbi"i tanzim 
edilen imar işlerinin hartalara 
uygunluğu kontrol edilmeli . 

5. - İşin mali kısımları, Ay· 
danda yapılacak kaza - nahiye · 
köy birliklerinde .müştereken 

ve mütesaviyen taahhud ve te
min olunmalıdır . 

Meseli bugün Bozdağanda 
bir çok eşhas inşa ıtta bulunmak 
arzusunda oldukları halde yu· 
karki mülahaza ve manilerle 
inşaata girişememekdedir ler. 
Halbuki, kazanın gerek resmi 
ve gerekse hususi geniş ölçüde 
yapılara ihtiyacı vardır. Yazı
larımızm müsbet şekilde netice
lendiğini ve teşebbüse giririşil
diğini görmekle kıvanç ve se 
vinç duyacağız. 

vaı iyet demokrat devletlerle 
Sovyetleri, Baltık havzasına 

karıı daha uyan1k davranmıya 

sevk eden bir sebep olmalıdar. 
Çünkü ke.adi meoılcketlerinin 
bu derece lehioe olan teminatı 
kabul etmekte tereddüt göste
ren adamların ya akıllarından 
yahut da iyi niyetlerinden şüp· 
be edilir. 

Moskova görüımelerinin müs· 
bet bir neticeye varacağından 
şüphe edilmiyordu. Çünkü kar· 
şılanması tabii olan zorluklara 
rağmen, her üç büyük devlat 
dış politikalarının ana hedefi 
bir noktada toplanıyordu: Sul· 
bun ve müsalemetin korunma· 
sında ... Bu sebeplerdir ki dört 
aydır görüşmeler, pek yavaş 

ilerlemekle beraber, daima he· 
defe doğru yürümüştür. Bu gün 
bu hedefe varılmak üzere bu
lunduğu bildirilmektedir. Sulh 
için hayırlı olan bu neticeden 
dolayı hiç bir memleket efkarı· 
umumiyesi, bir tarafa eski dost-
1 uk I, diğer tarafa da ittifakla 
bağlı olan biz türkler kadar 
memnun kalmıyacaklardır. 

DiN 

Bulgar - Yugoslav 
tesanüdü 

Balkanlar Balkanlılarındır 
Orta Avrupa memleketlerin 

de birinin devlet şefi veya baş· 
vekili Berlinde veya Berchtes· 
gaden de Hıtleri ziyarete g\tti· 
mi derhal mubayyeleler kare· 
kete geçiyor, o kadar ki bazı 

kimseler bu seyahatlerin Şuşnig 
veya Hachavari bir kapitülis- , 
yona alamet olmasından endişe· 
ye başlıyorlar. Yugoslavya kı· 
r.il naibi Prens Paul'Ja hariciye 
nazırının, ve Bulgar Başvekili 
ve hariciye nazırı B. Köseiva
nofun Berlini ziynretleri pek 

· çok mürekkp harcanmasına se· j 
bep oldu. en haksız tahminler 1 
yürütüldü. Bu tabm:nler vakıalar
dan ve milletlerin psikolojisin
den tam bir tegafüle istinat e
diyordu. Prens Polle B. Küse· 
ivanofun ziyaretleri mihver için 
bir muvaffakiyetsizlik olmuştur, 
çünkü başka türlü olamazdı. 

Prens Paulle prenses Olga 
bugün Londradadırlar. Belgrad
da ailevi işler dolayısiyle deni· 
liyor. Gene Sobraoya reisi B. 
Moşanof da Londrada bulun· 
maktadır. Ve kendisi 14 tem
muz resmi geçidi esnasında Pa
riste bulunmuştur. İmdi B. Mo
şanof Bulgaristanın siyasi ha· 
yatında hemen başvekil kadar 
mühim bir rol oynar. B. Köse
ivanof Berlin dönüşü Bledde dur
muş, Prens Paul ve Yugoslav 
hariciye nazariyle görüşmüştü. 

Bu tezahürler Yugoslavya ve 
Bulgaristanın takip ettikleri si· 
yasetin hakiki manasını tebarüz 
ettirmiştir. İki memleket bugün
kü diplomatik faaliyet içinde 
birbirine çok benzer bir vazi· 
yette bulunmaktadır. Bunlardan 
biri, Yugoslavya, mazisinin ve 
milli temayüllerinin şehadet et
tiği ve kendi emniyeti icap et 
tirdiği gibi, memnuniyetle de
mokrasilere teveccüh ederdi. 
Fakat bütün Balkan memleket
leri içinde, Yugoslavya İtalyan· 
alman ihtiraslarına en açık ola· 
oıdır. 

Arnavutluğon italyanlar tara· 
fından işgalinden beri, yugos
lavya m:hverin kukacı içine gir 
miş bulunmaktadır. ister iste· 
mez kazaya rıza göstermek ve 
ihtiyRtlı bir seyirci vaziyetini 
muhafaza etmek mecburiyetin
dir. Öteki Bulgaristan hudut
larının revizyonu emelini güder 
bu emel onu almanyaya istioat 
etmiye sevkedebilirdi. Fakat 
berlinin elinde bir ale•ten baş· 

ka bir şey olmıyacağ101 idrak 
etmektedir. Ve bilhassa balkan 
anlaşması vardır ki, hikmeti 
vücudu yarımada statükonun 
mu haf azasıdır. 

lngilte ile Fransanıa Roman
yaya ve Yunanistana vermiş 
oldukları garantileı le ve İngi
liz - Türk, Fransız - Türk kar
şılıklı yardım patlaklariyle an · 
laşma kuvvet bulmuştur. Bu 
itibarla Yugoslavya için olduğu 
gibi Bulgaristan için de terazi
yi iki devletler bloko arasında 
mütevazin tutmaktan başka 
çare yoktur. 

Siyasi vaziyetlerindeki bu 
muvazilik Belgrad ve Sofya 

hfikümetlerini harp esnasında 
muhafaza edecekleri bitaraflığı 
organize etmiye ve bunu garan· 
ti etmek için birbirleriyle isti
şare etmiye sevketmiştir. 

B. Köseivanofun Bertin dö
diişünde, Bled müzakereleri es
nasında iki memleket . devlet 
adamları bu hususta mutabık 
kalmışlardır. 1937 son kanunda 
aktedilen ve Selinik aolaşma· 
sını mümkün kılmış olan Bul· 
gar - Yugoslav ebedi dostluk 
paktı ehemmiyetli surette kıy
met kazanacaktır. Bled görüş
meleri neticesinde neşredilen 

tebliğ zikredilmiye değer: 
1 - Ebedi dostluk paktı 

zihniyeti dairesinde bulgar, yu
goslav işbirliği siyasetini inkişaf 
ettirmek ve derinleştirmek lü· 
zumu, 

2 - iki memleket arasında 
kabil olduğu kadar sıkı iktisadi 
münasebetler tesis elmenin her 
iki memleketin menfaati icabı 
olduğu, 

3 - f stiklal ve bitaraf ık si· 
yasetinin Bulgaristanla yugos
la vyanın menfaatlerine ve bal
kanlarda sulhun menfaatlerine 
iyi tekabül edeni olduğu, 

5 - İki hükumetin komşula · 
rına karşı dostane ve iyi mü-

nebetler idame etmeleri lüzumu, 
hususlarında B. Köseivanof ve 

Sinsar Markoviç mutabık kal
mışlardır. 

Bu tebliğden çıkan netice şu
dur ki Bulgaristan ve Yugos· 

lavya mikver devletlerine Bal 
kan işlerine bir müdahale im· 

kanını vermiyecek bir siyaset 
takibine karar vermişlerdir. Bul 

garistan revizyoncu arzularına 

rağmen bütün kom,ulariyle sulh 

ve anlaşma arzusunu teyit et· 
mektedir. 

Balkan anlaşması azalarından 
bazıları İtalyan • alman iddi-

alarına karşı fili mukavemeti 
organize ederlerken Bulgaristan 

ve Yugoslavya pasif mukave· 
mcti hazırlamaktadırlar . 

Kabul edilen mukavemet şek
li ne olursa olsun, bütün Bal· 

kan devletleri Roma ve Berlin'e 
"geçilmez,, demekte mutabıktır· 

lar. Bu tabiri şu formülle de 
ifade etmek mümkündür : 

,, Balkanlar balkanhlarındır.,, 
Henri Guernut 

La Tribune des Nasyhns 

Payas - İskenderon hattı 
12 ağustosta bize geçecek 

Aldığımız malumata göre 
devlet demiryolları işletnıe ida
resi tarafıoadan gönderilen de-

legeler cenup demiryolları ida
resi delegeleri arasında Payas, 
İskenderon demiryollarının dev · 
ri ve tesellümü işine ait muhte
lif meseleler üzerinde müzake
reler devam etmektedir. Payas 
İskenderon hattı cenup demir· 
yolları idaresi tarafından 12 
Ağustosta devlet demiryolları· 
aa tamamen devir ve teı1lim 

deilmiş bulunacaktır. 

1 
1 

d ,, 

RADYO 1 
1 

ÇARŞAMBA 2/8/39 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

1648 m. 182 Kcı. 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. Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı , 

ajans ve meteoroloji haberler. 
13.15 14 Müzik (Karışık pno· 

gram • Pi) 
19.00 Türk müziği ( Fasıl 

heyeti.) 
20.15 Konuşma. 
20 30 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
21.30 Haftalık posta kutusu. 
21.45 Neşeli plakla - R. 
21.50 Müzik ( Melodiler • Pl. 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın ). 
23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham, tahvilat. kambiyo
nukut borsası (fiyat). 

23 20 Müzik {cazband • Pi) 
23 55 24 Yaranki program. 

ııan · 
Aydın Vilayet Daimi 
Encümeninden : 
Aydın Vilayeti hududu içinde

ki köprülerin inşa ve tamirleri 
için Karacasu veya bozdoğan 
ormanlarından imal edilmek 
şartiyle 4998 lira 29 kuruş keşif 
bedelli 133. 75 metre mikap 
azman ve 101.16 metre mikap 
döşemelik kereste alımı açık 
eksiltme usulile eksiltmeye kon 
muştur. Eksiltme 3.8 939 per
şenbe günü saat 16 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait keşif ve şartname 
Aydın Nifia müdürlüğünde gö· 
rülebilir. 

Muvakkat teminat mikdarı 
375 liradır. 

isteklilerin muvakkat teminat 
ları ve ticaret odası vesikala-
riyle yukarda yazılı gün ve 
saatte Aydın vilayeti daimi 
encümeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

(101) 15 22 27 2 

Aydın vilayet ilaimi 
encümenindeıı 

871 lira 38 · kuruş keşif be
delli Kuyucak • Karacasu yo • 
lunda ahşap mendreı köprüsü· 
nün esaslı tamiratı açık eksil· 
me usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

Eksiltme 17/8/939 perşembe 
günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeni salonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait metraj, keşif şartna
m-. ve resimler nafia müdiırlü· 

ğünde görülebilir. 
Muvakkat teminat 65 lira 35 

kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektupla

rı Aydın vilayetinden bu iş için 
alacakları ehliyet vesikaları ve 
ticaret odası vesikalarıla · yuka· 
rıda yazılı gün ve saatte vila· 
yet encümeninde hazır bulunma 
ları ilan olunur. 

136 29 2 8 13 

imtiyaz tahlbl n Umumt Netrlyat 

Müdürü : Etem Meadre• 

Ba11ldıtı yer 

C H P Ba11mewl 
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Bakım Evi Muayene Saatları ~!j 

I~ Muayene wüna 

Paı:arteai 

Salı 

Çarş mba 

Sıı.at 

3 - 4 

4 - s 

-Doktor arkadafımu:ın adı ~~ 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt hastalıkları mutaha11111) 

[t] 
DJ 

m 
BJ 

&Y•ı• l&YI ı lf 

r'6 ••a••• 
1 den 6 numaraya kadar 1 

• • 1 
ı 

Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro
sundan verilen formüle göre köy defter-: 

emirlerine 
M 

2 -· 3 
3 - 4 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket Gözaçan 

(Göz haıtahkları mutahaaıııı) 
[+] • 

feri sayın müşterilerimizin 

matbaamızda hazırlanmıştır. 
S!~ t 

Doktor Muhsin t;i 1 
(iç hastalıkları mutaba11111) m 1 Perşemb 4 - s 

• s - 6 ŞOFÖR Doktor ŞeYket Kırbaı [+] 
<intani baıtahklar mutabaaıııı) DJ 1 

[+] 
4 - S Doktor Münif Erman [+] Cuma 1 

Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. (Kadın haatahklan mutahauıaı) m 1 
+l Cumarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgan (+J 41 

[g " 3 - 4 Doktor Halil Gö'laydın [t1 411 ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 1 -.-..nıiiiif.....,~ .... ~ ~ .ı;-.. .,.,. ıı;;.,~~ ............ ı.;;;;ıı.ı;;r ~aiioiıll ...O~llııiifllıııliiiAiiiıt- Okul talebelerine 
Sağlık Yurdu açıldı i Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartlan hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 
cerrahi kadın hastalıkları ve W'Ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmış. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorlı:arımız tarafından her 
Hh'lü erkek k~dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daire!tinde takip edilmektetir. 

•~ • 6 a ~aaAa aa 

6Ay 1 .. 
fi Vade ile elbise : 
Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek-. 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz a 

Terzibanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- ! 
salsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- • 
mıza elbise yAapı!m~kta~ı~. .. . . it 

En mutena bıçkı dıkışle ve en ozenışlı provalarla müş- it 
terilerimizi memnun etmek israrındayım. it 

41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını D .. 
K•dın ve erkek terzihanesi it 

41 Muzaffer Eraydın · it 
41 Demiryolu caddesi: Aydın D 

" • 1 •• Ql11111"9111'1111 • 

umarım. 

~'=-~-=----=----==-=-=-=-----..----= ....... -=--=-=--~-==-----
Parasız, yatılı, üç sese tahsilli İstanbul 
ziraat okuluaa talebe alınması şartları 

1 - Türk, yaşı on dokuzu dıkli (kabul edileceklere gönde-
geçmemiş, orta mektepten me- rilecek numunesine uygun ) ke-
zun, çiftçi veya arazi :sa Libj faletname vermek şarttır. 
evladı olmak; hüsnühal esbabın- 2 - Yukarıki şartları haiz 
dan ve ziraat işlerini yapmağa olan istekliler hüviyet cüzdanı 
müsait derecede sağlam bulun- şahadetname, sıhhat raporu, 
mak, mektebi bitirdikten sonra hüsnühal varakası çiftçi ve ara 
en az beş sene ıirrat vekaleti zi sahibi evladı olduklarına da-
veya vekaletin müsaadesi\le ir mazbatadab ibaret müracaat 
resmi dairel r hizmetinde ça- evrakım, iki adet vesika fotoğ-
Jışacağına dair noterlikten tas- raflarile bir istid:ıya ilistirerek 

411 
41 

ı • • • 41 • • • • • • • 
1 • • • • • • • 1 

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 .. 

• 

ı 

1 
l 

1 • • • 1 • • 
İ Köy nüfus defterleri 1 
) hazırlanmıştır 1 
411 200, 400 sahi/ elik ciltler 125-200 kuruştur : 
e 411 C. H. P. Basımevi • 

~ ............... I .......... ~ .............. •~ 
mahallin en büyük mülkiye 4 - Müsavi şartları haiz is- i Tedavüle çıkarılaJ1 
amirliği veya ziraat idaresi yo- teklilerden bilfiil çiftçilikle meş 
Jiyle eksiksiz olarak mektep gul olan aile oğulları ve bun- yeni banknotlar 
müdürlüğüne gönderilmelidir. lar arasında da arazisi geniş Ankara 1 _ Türkiye cumbu' 

Evrak en geç 25 Agustos bulunanlar tercih edilir. riyeti merkez bankasından: 
akşamına kad:1r mektebe gel 5 - Kabul edilenlere ilk mü- Bankamızın 15 ikinci kanun 
miş olmalidır. Vesikaların nok- racaat ettikleri makamlar \ası- 937 tarihinde tedavüle çıkardığı 

k d · yeni harfli banknotlardan 31 
san olması veya ma sa 1 temın tasiyle 5 eylül 939 tarihine ka- ·k· 
etmemesi halinde mektep ida- temmuz 939•tarihine kadar ı ı 

dar tebliğat yapılacak ve bi- buçuk liralıklardan 7,301,990 
resi bunları muhabere ile ta· rioci maddede bahsedilen kefa- beş lirahklardan 41,773,625 oo 
mamlatmaya mecbur değildir. letname numunesi gönderilecek- liralıklardan 28,865.480 elli li· 

3 - Şahadetname, riyaziye tir. ralıklardan 30,923,100 )ÜZ lirr 
ve tabiiye dersleri dereceleri lıklardan 31,353,900 beşyüı 1

' 6 - kabul olunanların lüzum ralıklardan 5,20,000 bin liralık· 
nazari di~kate almark mektep ·· ··ı- mekte t l goru urse pçe yap ırı ~ lardan 8,650,000 lira ki ceınao 
kadrosuna göre seçim yapıla- cak sıhhi muayenede sağlam 154.067,295 lira mevki teda\'Ü .. 
cağından şahadetname veya ve ziraat i~lerini yapmağa elve- le çıkarılmış ve mukabilinde 
tastiknamelerde bu der(celerin rişli bünyede olduklarının ta- ayni miktar eski harfli banknot 
gösterilmiş olması lar.ımdır. hnkkuku mefruttur. tedavillden haldmlmışlır. 


