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Türkiye - Mısır 
Necibali KÜÇÜKA 

Dost memleket Hariciye ve
kilinin Türkiyeyi ziyareti iki 
memleket arasında zaten mev
cut bulunan derin samimiyeti 
bir kat daha takviye edecektir. 
Genç kırallık bütün hukukiyle 
teşekkül ettiği vakit, orayı ilk 
ziyaret eden hariciye vekili 
Türkiye hariciye vekili oldu, 
Cumhuriyet Türkiyesi osmanlı 
imparatorluğunun ankazı altın
da terütaze bir kuvet halinde 
yeni fışkırdığı zaman bir mille
tin istiklAlinin ne kadar kutsi 
bir mefhum olduğunu kendi 
nefsinde tadarak hiuetmiş ol
duğundan, yeni cumhuriyetin 
lozanda hukuki varlığı dünya 
devletleri tarafındın tastik edi
lirken, Türkiye her milletin 
hendi mukadderatına sahip ol
rnası lazım geldiği prensibi için
de kendisiyle hukuki alakası 
bulunan memleketlerin istiklil· 
lerini herkesten önce tanıdığını 
ilan etmişti. Bize göre Mısır o 
zamandanberi müstakildir. 

Fakat memleketlerine ateşin 
bir rabıta ile bağlı bulunan mı· 
sırlılar, tam istiklallerini kazan · 

Ati nada 
Hava müdafaa ma
nevraları yapıldı 

Atina 20 - Dün saat 21 'den 
23 çe kadar Atinada bava mll
dafaa manevraları yapılmıştır. 
Bu manevralara Ati na, · Pire ve 
civarındaki bütün müdafaa ku · 
vetleri ittirak etmiştir. a a 

~ 

Başvekilimiz 

Abdulfettah Yahya paşaya 
ziyafet verdi 

Ankara 20 - Batvekil dok
tor Refik Saydam, Mısır hari
ciye nazırı ekselans Abdulfet
tab Yahya paşa şerefine Ana
dolu kulilbünde bir ağle ziyafe-
ti vermiıtir. a.a. 

·*-
Mısır hariciye nazırı 

j Gazi terbiye enstitüsünü 
ziyaret etti 

Ankara 20 - Muhterem mi-

rnak için vatan ve millet yo- safirimiz ~!~~~~r~ciye nazırı 
luna baylı mesaı sarretmışrer· - ··--·---

1 dir. Ôtedenberi Mısırla filen paıa bugün oğleden evve re-
alikası bulunan lngilter~ bükü- fakatindeki zevat ile Gazi ter-
ıneti vakıa Mısırın istiklalini biye enstitüsünll gezmişlerdir. 
1922 de tanımıştı. O zamanki a. a. 
lngiltere beyannamesine göre ~· 
ker iki memleket kendi arala· İtalyanlar 
rında samimi bir dosttuk vncuda 
getirecekler ve cihan ıulbunu Arnavutlukta 120 bin 
ınubafaza etmek için her iki asker bulunduruyorlar 
devlet ııkı bir çalışma iştiraki 
Yapacaklardır. Bu gayeyi elde 
edebilmek ve icabı halinde ken
di memleketlerini ve sulhu mü· 
dafaa etmek için bir ittifak 
da akdetmiılerdi Artık bun
dan sonra (Kasrünnil) de bulu 
nan İngiliz garnizonu da mem
leketlerine dönmesi temin 
edildi. Yapılan anlaşmıya 

göre Mısır yüksek komiser· 
liginin yerine büyük elçi kaim 
olacak ve bilyük elçi M11ırda 
bulunan diğer sefirlerin daimi 
(duvayeni) olacaktı. Bu anlaımı
Ya göre Mısırın istiklali temin 
edilmiş gibi görünmekte ise de 
hukuki bakımdan bir müstakil 
devlet olmak manzarasından 
~iyade vassal bir devlete benzi
Yen cihetleri vardı. Tam istik
lilın temini için kapitülasyon
ların kalkması ve diğer birkaç 
zaruri ıartların tahakkuku icap 
ediyordu. Bunun için 1936 ya 
kadar beklendi. Bütün bu müd
det zarfında başta Mısırın asil 
hanedanı olmak şartiyle biltün 
Mı ır vatanperverlerinin göster
diği heyecan ve mesaisi baıka 
tnilletlere nümone olacacak ka· 
dar astı ve temizdir. Mısır ni· 
bayet 1936 da tam istiklalini 
kazandı ve 1937 de milletler 
cemiyetine girdi. Bu hususta 
lngiltere hükumetinin güster 

Sonu 3 Un il aayfada 

Pariı 20 - Alınan haberle
re göre Arnavutlukdaki ltalyan 
k.taatlnın mevcudu bir ay ev· 
vel 80 bin iken bugün 120 bin 
olarak tahmin edilmektedir. 

Bu miktar mahalli asayiı için 
gönderilen kuvvetten çok yük
sektir. 

Badağliyo Tiranda 
1 Tiran 20 - Maraşal Badağ· 
· liyo Tirana gelmiştir. Maraşal 

Arnavutluk hükumet erkaniylc 
ve İtalyan kumandanlariyle gö· 
rlişmüştür • 

Badağliyo bu gün Tiran gar
nizonunu teftiş edecektir. a a -·--
Yugoslavyanın 
Yeni Ankara elçişi 

geldi 
Ankara 20 - Yuğoslavyanın 

yeni Ankara elçisi İlya Man· 
koviç bu gün Anadolu ekispre
sile Ankaray gelmiş ve istas
yonda hariciye vekaleti namı~~ 
protokol dairesi ıef muavını 
ve Yiıgoılavya sefaret erkinı 
tarafından karşılanmııtır · 

= 

Uzak Şarkta Valimiz 
- +---

Çin harekatı Japonlara 
ağıra mal oluyor 

Japonlar şimdiye kadar 964,500 
insan kaybetmişler 

Dün partide meş
gul oldular 

Valimiz B. Sabri Çıtak, dün 
sabahtan öileye kadar Parti 
binasında parti işlerile balkın 
dilek ve şikiyetlerile meşgul 
olmuşlardır. 

Bundan böyle valimizin haf
tanın salı günleri öğleye kadar Hong · Kong 20 - Çin har-

• biye nazırı, son aylar içinde 
a!keri barekitıu inkişafı hak
kında beyanatta bulunarak 
demiştir ki 

Japonların faaliyeti insan ih
tiyatlarının çabuk tükeome9i 
yiizilnden tevakkufa oğramıştır. 
Japonlar efrat bulmak husu~mn
da büyiik müşkUlatla karşılaş
maktadır. 

Harbin başlangıcından beri 
Japonlar 964,500 insan kaybet· 
mişlerdir. Harbın uzamasından 
japonya' da hoşnutsuzluk başla
mış ve japon milleti kittikçe 
fazlalaşan harp yükünOn altın· 
da ezilmekte bulunmuştur. 

Nisan ayı zarfında 827 çar
rü'i."en o\muş -xovS:JSJ.• ..J~--rr 

tır. 

İngilterede 1 
OÇ>Ü 

Japon elçisi 
~ .... 

Lord Ha lif aksla görüşmüş 
Londra 20 - Dün Japonya· 

nın Londra büyük elçisi, hari
ciye nazırı Lord Halifaksla üç 
çeyrek saat görilşmütür. 

Avam kamarasınd1t Tiyen-Çin 
hidisessi hakkında beyanatta 
bulunan hariciye müstetRrı 
Batler, Japon makamlarına han-
gi şerait altında olursa olusun 
lngiliz tabasını tevkif etmek 
hakkı verilmemiştir demiıtir. 

Amirallık makamının sivil 
lordu da, Tiyen - Çin ıularının 
çok sığ olmasından oraya daha 
ağır bir harp gemisi yollamak 
imkaoı olmadığını ıöylemiıtir. 

a.a. 
~· 

lngilternin 
. --eee---

Çin sefirini ölümle teh
dit etmişler ....... -

Londra 20 - Hongkonktan 
şu haber alınmıştır. 

fngilterenin Çio büyük elçisi, 
telefonla bazı tehditler almııtır. 
Sefir, İngiltere Japonyaya karşı 
siyasetini deiiştirmediği takdir
de ölümle tehdit olonmuttur. 

İngiliz konsolosluğu bu haberi 
ne teyit ve ne de tekzip etmiı
tir. Mamafih ciddi muhafaza 
tertibatı ahnmııtır. a.a. 

775 at, 2013 tüfenk, 99 ma· 
kineli tüfenk 25 sabra topu 
171 tank ve zırhlı otomobil 689 
bin mermi elde edilmiştir. 

Çinliler 104 kasabayı geri 
almışlardır. 90 kilometre ray 
ve yol tahrip edilmiştir. Bu ay 
içinde 54 tayyare düşiirülmüı 
ve 11 gemi hasara uğradılmıştır. 

Mayıs ayı 'T.arfında 838 çar
pışma olmuş 51891 duşman as-
keri öl mü' 4SJ6 esir alınm1ştır. 

836 at 1587 tOfenk, 183 ma· 
kineli tüfenk, 13 top 263 tank 
ve bir milyon kilsur mermi 
alınnıışhr. 

Çin harbiye nazırı beyanatı
nın sonunda Çin milli mukave
metinin ikinci safahatının bat
J angıcından beri gerek keyfiyet 
.J - ---•-"T .._ _____ O • • • • - 9 

a.a. 

imtiyazlı mıntaka
nın ablukası 

~·· 
LondrR 20 - Tiyen • Çinde 

imtiyazlı mıntakaoın ablukasının 
Barikatlardaki mürur ve ubur 
kontrolu asgui hadde indiril
miıtir. 

lngiliz konsolosu, lngiliz teba-
smdan, müstacel f mecburiyet 
olmadığı takdirde imtiyazlı 
mıntakayı terketmemelerini rica 
etmiştir. 8 a 

partide geçirecekleri, balkın 

dilek ve şikiyetlerile meşgul 
olacaklan haber alınmıştır. 

8 inci 
j İşletme müdürlüğü 
'Hareket memur nam

zedi alacak 
Haber aldığımıza gare devlet 

demiryollitrı 8 inci işletme mü· 
dürlüğü orta mektep mezunları 
arasından hareket memur nam .. 

zedi imtihanı açacaktır. 

İmtihana iştirak etmek iıte-

kabul . ed.ile~ek ve. bu tarihe 

kadar müracaat edenler 15 
temmezda açılacak olan imti· 
hana iştirak edebileceklerdir. 

lzmirde yapılacak olan bu 
imtihana gidip gelmeieri ida
re tarafından temin edile
cektir. 

Bir muallimimiz 
takdirname aldı 

Ortaokulumuz fizik &ğretme· 

ni Fahri Güleryüz, tedrisatta 
gösterdiği muvaffakiyetten ~o
layı Maarif Vekaletince takdır
name ile taltif edilmiştir· 

Arkadaşımızı tebrik ederiz. 
~=-=~~==~~~~-

Mevsim münasebetiyle 
Çarşı akşamları saat 19 da kapatılacak 

b l 
1 

ı _ Sinema ve tiyatrolar. 
Mevıim sıcaklarının aş ama· 

2 
K h h ı"no mey 

sı münasebetiyle çarşı esnafı- - a ve ane, ga 1 ' 

kf d istirahat edebil- hane ve birahaneler 
nınl ~a. tın ~ ı'çı'n belediyece 3 - İçkili ve içk1siz tokan· me erını emın . 

e en seneler de tatbik epildi- talar . 
~i çgibi sabahları saat 7 de a- 4 - Oteller, banlar, hamam· 

Çılmakta olan dükkanların ak- lar · b 
1 5 ...- Tatlıcı, Pastacı, Şer et-

'
amları saat 19 da kapatı ma-

1 1 ci ve dondurmacı ar a 
sına karar vermiıtir. k · 

Çalışmaları it anunu mucı-
Bu kararın 'mütemmim mad bince saatlara bağlanmış olan 

delerine göre bakkallar, berber- müesseseler, ve sanat veya 
ler, tütüo ve müıkirat bayileri meslekleri huıuıi ıartlara tabi 
iı yt>r !erini !aat 21 e kadar bulunan fırınlar, kasaplar, mey 
açık bulundurabılcceklerdir. veciler ve sebzecilerle ıraıete 

Belediye kanununun 15 inci baıan matbaalar ve gazete ba· 
maddı;sinin üçüncu fıkrası ıü· yileri karar haricinde bırakıl-
mulnne giren ve açılıp kapaoma mıılardır. 
ıaatlara meık6r kanun hilk ';m Belediyenin bu kararı yarın· 
lerine göre tesbit edilmit olan·: dan itibaren tatbik edilecektir. 
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Biigiik HiktJge 

Hayatın intikamı 
Yazan : Naim Ôzel 

ATDIN , 

Bir türlü yapılamıyan anlaıma 
mini olmak için her çareye bat 
vurduğu g&rlllmektedir. Alman 
diplomaıi•inin kullandığı tlbiye 
96yle hllllıa edilebilir. 

-3-

Sovyetlerin de ıulb cepb .. ine 
iıtiraklerini temin için lngiltere 
ve Franıa tarafından yapılan 
tqebbOı etrafındaki mtlzakere· 
ler hill esrar perdesinin arka· 
ıında gizlenmiıtir. lbtillf nok· 
lalarının mahiyeti maldmdur : 

Almanya her ,eyden ziyade, 
So•yetllerle lagiltere ara11nda 
bir itfmat11zhk bavaıı yaratmı· 
ya ehemmiyet vermektedir. E
ıasen inklr edilmez bir baki· 
kattır iri iki devleti idare eden 
zUmreler araıında b&yle bir 
itimatıızhk mevcuttur. Ve mil· 
zakerelerin bugUne kadar ıllrtlp 
gitmeıinin hakiki ıehebi de bu 
itimatıızlıkt•n ibarettir. Alman
yanın yaphiı iş bu ltimaıızlığı 
derinle,tirmektedir. 

- Nasılıın Behçet Tana ? 
- iyiyim. 
- Beni tanıdınmı? 
iyi biliyordum ki beni tanı· 

mamı9b. Çllnki ben konuıarken 
o bulanık bakıtları ile yilzilme 
bakıyor fakat beni garmiyordu. 
Kendimi ona tanıttım. Maıaıına 
oturmamı rica etti. Oturdum. 

- içelim Kimil 
- içelim. Fakat ıen rakı 

içmezdin ne oldu ıana? 
- Benmi? dedi. YOıii acayip 

bir ıekil aldı. Elini havada 
dolqtırdı. Sonra 

- iki •enedir ıu g!bi içiyo
rum ona. O bana her teyi u· 
nutturayor. 

Hali annesinin baba11nın a· 
lDm&nl unutmımııtı. 

- Behçet Tana dedim. Fa· 
kat bu kadar içmek iyi değil. 

YilzD durganlaftı. Gazlerimin 
içiae tuhaf tuhaf baktı Sonra 

- Benim içia içmek iyidir 
dedi. Ôn&nde dolu duran ka· 
clelainl kaldırdı. Hiç solak al· 
madan bof alttı. O kadar fazla 
içiyordu ki arada sırada 6kı0r· 
dGj6 zaman çiğerlerinin çilrilk 
bir karok gibi attüjilnil duyu· 
yordam. 

Kim il 
- Ne var Behçet •. 

. . . 
.. -Bir ım .. dxJlf!lCAk dive bek· 

ı'UIQ uuı tlu t•tc-

yi kavradı. Bir hamldede boja
zına boıaltb •. 

Delirdi aandam. Şııeyi almak 
lıtedim. 

Bırak Klmil benim gibiler 
blyle içmeli. dedi. Sonra yeri· 
De oturdu. 

Bak dinle diye baıladı. 
- Anam öldO. Sonra babam. 

Oalana ISIOmllnden ıoara aene· 
lerce keder ve iztırapla bat 
baıka yanhz Y•tadım. Nıhayet 
eYlendim.~ Nerminle Modadaki 
ufak evimizde meaut yaııyor· 
dak. O bana annemin babamın 
lSlllmlerlni yavaı yavaı unuttu
ruyordu. Keder ve acılarımı o· 
nua bak1tlan11daki ıpkla erili· 
yordam. Gllnler geçtikçe ruhu · 
mun iyileıtijini anlıyordum. 

Kemanıma daha fazla ehem
miyet verdim. Her beıtelediğlm 
ıarkıyı Nermine çalıyor ondan 
fikir aorayordam. Onun iyi bu
lutlan beni takdir etmeai ma
ne'riyatım &zerinde tetir yapı· 
yordu. 

O zaman daha çok çalıtıyor 
yannki hayatımızı iyi karşıla
mak için her ıeyi oaatarak da· 
ha fazla uğratıyo: d·ım. Bir sene 
ıonra ıarıııa bir kıZllDlz dila
yaya l'eldi. Oaan varlığa beni 
daha fazla karıma ve evime 
bajladı. Artık yalaız onlar için 
oaların bana ıaadet veren ha· 
yatlan için çalaımaya batladun. 
lılerim yolanda idi. Seneler ge
çiyor kazımaz ince bir fidan 
gibi kalplerimizde bOylyDrdu. 
Kı~mın g&I ytlzll kalbimdeki 
acılarımı kapaqtL Onan g&· 
net fibi yDz&lide bir lSmrOn 
bitin varlığını bufa,.dam. Ni· 
bayet bir kıt karım hatlalaach. 

Oaun tedavi için Modadan Şif· 
Uya taıındık. Franıız haıtaba· 
neılnde tedavi ediliyordu. Haı
talığı gırtlak veremi imit·· Dok· 
torlar çocuğu ondan ayırmamı 
ı&ylediler ayırdım. Karımı bas• 
tahıtneye yatırdık. O daima ço
cuğu g6rmek istiyordu. Yanına 
gittiğim zaman çocatum diye 
ağlardı. Onu teselli ederdim. 
Evde de gOlOmıer enne anne 
diye feryad eder ne a&yleıem 
dinlemez ille annemi iaterim 
diye ağlardı. Çok OzDlllyordum. 
Beni korlrutan Nerminin &lBml 
idi. Aylar gf:çti. 

Nermin bili iyi olmamıfb. 

Doktorlara aorduğum zaman 
hiç bir fey a3ylemezter iyi olur 
deyip geçerlerdi. Bir ıabah ev
den dııarı çıkbm. Her taraf 
kar içinde idi. Soğuk insanı tit 
retiyordu. Ha.taneye doğru yD· 
rDyordum. içimde ııkıntı vardı. 
Bir aeı hastaneye gitme diyor· 
du ıanki. Neriman bir g6n evel 
Glllllmıeri getirmemi iıtemiıti. 

1 - lngiltere ve Franıa, Sov· 
yellere yaptıkları teklifte Uç 
taraflı yardam paktını milphem 
ıurette milletler cemiyeti miıa · 
luna bağlamışlardı. Bu, aovyet• 
lerin haklı fOphelerini celbetti. 
lngilterenin bu ıilpheyi izale e· 
decek izahatta bulundup, bat
tl yapılacak anlaşmayı cemiyet 
miıakınd .. n ayırmaya razı oldu· 
ğa bildirildi. Binaenaleyh geçen 
haftadanberi bu ihtillfa halle· 
dilmiı nazariyle bakılmakta idi. 

2 - ikinci bir ihtillf noktaıı 
da ıovyetleria kendilerine kom· 
ıu olan llç Baltık memleketini 
- Finlandiya, Latviya ve Eı· 
tonya - garanti altına almak 
noktasındaki ısrarlarından doğ· 
muttu. logilterenin bu sraranti
ye yanaımak iıtemediğine ve 
esaıen her Oç Baltık memleke· 
tinin de garantiyi reddetmit ol· 
malarana göre, bu, birinci nok· 
tadan da daha zor bir ihtillf 
gibi gör8nllyordu. Bununla be-

Almaayanın Sovyetlerle temaı 
halinde bulunduğu ve anlatmak 
yolanda adımlar atıldığı hakkın· 
daki fayialar bayle bir politika 
manevraııdır. Almanya, Molo· 
tofuri son ı&ylediği nutnkta, 
Alman • Sovyet ticaret miza· 
kerelerinin yolanda gittiği hak· 
kındaki ı&zlerial bu mak•atla 
iıtiımar etmiıtlr. Fakat bir ta• 
raftan Sovyet lromiaerinin aut· 
kuna bu tekilda tefıir ederken 
lagiliz hariciye Yeldll Hallfakı 
tarafından g•çen hafta alyle· 
nen bir nutuk ela lagiltere ta· 

Ben de a&z vermittim. Fakat 
havanın soğuk olmaıı çocuğa ı 

llt6tllrllm diye korkqtmu,tu.Beai. 
1 

Hastahanenin kapısına geldiği· j 

raber, lugiltere ve Franıa hl-. 
kBmetleriain ıovyet noktaiaaza· 
ranı tatmin edecek bir form&l 
buldukları ıöylendi. Ve geçen 
haftanın ıonana doğra ba for· . 
mlllOn İngiliz hariciye memurla· 
rından Strang tarafından Moı· 

rafıadan Almanyaya yeniden 
mOzakereye girifmek için yapıl
mıı bir teklif ıeklinde g&ıterll~ 

min farkına bile varmamııtım. 1 
içeri girdim karııma çıkan ilk · 
maa&re Nermini ıordum. Hiç bir 
ıey a&ylemedi. içeri doğru yll· 

- ... '-w""'a.atD.ıua4. ••'-•u.a•u ua&ı1a '"' 

mın yanında doktor var. Onu 
ıoara görebilecekıiniz dedi. 

Bu ilk defa olarak karımı 
g&rmekten menedilmiıtim. Hay
ret içinde kaldım. Maı3re yal· 
vardım. 

- Yokaa Nermiae bir ıey mi 
oldu. ? 

- Hayır biç bir ıey yok. 
Merak etmeyin ona iyi bulacak· 
llnız dedi. 

Bir iki dakika dolaıtım. içim 
de ııkınh gittikçe artıyordu. 
Acaba Nermiue ne olmutta ki 
doktor ba kadar zaman yanında 
kalıyordu. Dakikalar ıanki se-
neler gibi bana uzun geliyordu. 
Nihayet tahammOIOm kalmadı. 
Maıiire ıordum. 

Daha doktor çıkmıyacak mı? 
YilıUme mlnalı miaala baktı. 

Ne evat ne de bayır dedi. 
Elimden tatta. içeri doğru çekti. 

Bir koridordan geçtik ikinci 
koridora dotra aapmııtık ki 
aordum. 

- Rica ederim ma.ar Ner
minin odaıı bu tarafta değildi? 

- Evet dedi. Sizi bat dokto
ra glStOrtlyoram. 

Bundan bir ıey anlamamıı· 
tım.. ikinci koridoru geçtik. 
lıp kanadı arkaıına kadar açık 
btr odanıa öalade durduk. 
Sonra masör içeri girdi. iki 
dakika ıonn beni çağırdı. Baı 
doktor kederli kederli ylzDme 
bakb Sonra oturmamı rica etti. 
Otarmak değil ayakta bile 
duramıyordum. Bir an evvel 
Nermini görmek, aaııl oldutu· 
nu öğrenmek iıtiyordum. Dok
tor yavaı yavat baılada. 

- Sonu oar -

kovaya götilrilleceği bilclirilmitti• 
Strang ı~en Pazartesi ı&nl 

Varıovaya l'İtmit ve oradan ela 
trenle Moıkovaya vaııl olmuı· 
tur. Şimdi Londradan gelen ha-

' berlerde Strangın bayle bir 
formDlll hlmil olmadığı ye mil· 
zakerelere devam etmek &zere 
Moak'>vaya gittiji bildiriliyor. 
Taymiı razeteıi bu meaele O· 
zerinde diyor ki: 

" Stranl' bir formOlll himll 
olamazdı. Çtıak6 b&yle bir for• 
mili bulunsaydı Moıkvaya tel· 
grafla glnderilirdi. Hariciye 
memuru, Moıkovaya, yapılacak 
olan milzakerelerde lagiliz ıefi· 
rine yardam etmek makaadiyle 
gitmiıtir." 
Şa halde m6zakerelerine I• 

lemde? Bu mesele &zerinde he· 
nDz Moıkovalian dıtan bir ha
ber 11zmamııtır. Yalnız Taı •· 
janaı, dDn verdiği bir haberde 
,. Sovyet halk komiıerliği mab· 
fillerindeki intibaın, ba görlt
me neticeaini':I ve lngiliz • Fran· 
ıız metinlerinin tetkilnnın tama
miyle mllıait oldufanu" bildir
mektedir. Eilbakika batından• 
beri, bu lagiliz • Sovyet g6rllı
melerini tebarilz ettiren bir ba
ıuıiyet nikbinliktir. Bununla be
raber bu gOne kadar bu nikbin· 
lijin Jn,Uiz ve Fran11z mahfil
lerine inhiıar ettiği ve Sovyet 
mabfilleri tarafından İftirlk 
edilmediği de göz ininde tu
tulmak llz•mdır. Ba itibarladar 
ki nihai olarak evet veya hayır 
cevabını verecek vaziyette olan · 
sovyetlerin nikbin olmaya bat· 
lamaları, bu mllzaker9lerin mDı· 
bet bir neticeye varmaıını, ıulh 
namına faydalı glren'er için de 
bir nikbinlik veıileıi olmalıdır. 

Diğer taraftan Almanyanın 
bir Sovyet • laılliz aplaımaııaa 

mittir. Hakikaten Halifakı, o 
nutkunda lngilterenin Almanya 
ile mDzakereye girifmete hazır 
olduğunu taylemi9tl. Fakat bir 
nutkaa yalnız bir c&mleıi alına
ra~ deYletin harici polltika11 -- ---... ~ ..... ... .. la...... . .......... .., ... 

Hakikat tadar ki hgiltere 
Almanya ile g&rDpniyeceğini 
hiç. bir zaman ılylemif delil
dir. Ve 8aylemez de. Fakat 
anlaımak için Almanyanın ka" 
bal etmeai icap edea tartlar 
vardır. Ve bu defa bu fartla· 
rm MDnihte olduğu gibi, aıla 
itimadı caiz olmıyan kuru ı&z
lerden ibaret olmayacağını biz· 
zat alman devlet adamlan pek 
iyi bilirler. Binaenaleyh lngil
terlnin ılrtltme teklif etme• 
ıinde aykınlık yoktur. Naıılki 
bunun batka makaatlara alet 
olarak kullanaldaianı g&ren in
giliı hariciye vekili, aovyet 
fOphelerini izale edecek izahat
ta bulunmuttur. 
Almanyanın İngiltere Ozerine 

tazyik yapmak için uzak ıark· 
ta Japonyayı da kııkırtbğı g&· 
rtUmektedir. Bir tazyikte gDcO · 
nDn yetebildiği balkan memle· 
ketleri Ozerine yapılmaktadır. 
Sovyet • lagiliz anlaıma11 ya
pılar yapılmaz, ıalb cepheıinin 
hakikatte bir tecavilz cepheıi 
mahiyetini alacatı ileri ı6r0le
rek bu devletler, İngiliz garaa• 
tisini reddetmeje divet edil
mektedirler. 

Bazan birbirine mltenakız 
olaa bu manevralar, tedricen 
kuvvetlewmekte olan aal• cep
beıi karf11ında azıcık fafkınbk 
eaeri de ola bilir. Fakat iagilte
reain ve aovyetlerin mlltcyakkız 
bulanmaları ve hatta bu ma• 
nevralara mukabele etmeleri 
llzımdar. Ve en iyi maka bele 
de Moıkova glSrDımelerini en 
k11a bir zamanda mllıbet bir 
neticeye vardırmaktadır. 

A. Ş. e,;,,., 

IAYI ı ... -- ~ 

Hizmetten aynlan 

Bazı memurlann yapa· 
mıyacağı işler ... 

Nafia veklleti hizmetinden 
ayrılan bazı memur ve mllltah• 
demlerin yapamıyacaklan lıler 
hakkında bir kanun projeai 
hazJrlamııbr. Projeye pre a· 
maml ve millhak b&tceli daire· 
ler, belediyeler ve huauıl mu• 
hasebelerle aermayeıinin en az 
yanıı devlete ait olan m&eue• 
aelerde maaı veya lcretle va• 
z fe ahpta tekaOtlilk vazıyetin

den maada bir ıuretle ayrılmıt 
ve aynlacak olan yllkaek mi· 
hendiı, yllkaek mimar, mlhen· 
di• mimar ve fen memurlan 
ayrıldıklan vekllet 9ubelerinin 
idare ve mlleuuelerin allkalı 
oldukları veya koatrollan altua· 
da buluadaklan bilumum taah· 
bit itlerini, aynldıklan tarihten 
itibaren iki ıeae mUddetle dol· 
rudan doğruya veya her banfl 
bir nam ile olursa olıun bilva· 
ııta alamıyacaklan gibi banlan 
almıı olaalann yanında biç bir 
ıaretle çahtamıyacaklar ve ban 
lardan bu itleri alamıyacaldar
dar. 

Nafia vekileti nafla ıirket 
ve mileueıeleri relıliii kadro· 
ıuna dahil vazifelerde balanmut 
ve bulunacaklardan tekaltl&k 
vaziyetinden mada bir ıaretle 
ayrılmıi ve ayrılacak olan me· 
mar ve mDıtahcJemler nafia 
• ...... .u ........ _ ............... .; ... a ... .a. 
bulunan imtiyazlı firketlerclea 
deYlet belediye ve baıaıl mu· 
baıebelere ait balanaalann 
madaıiada vazifeden aynlıt 

tarihinden itibaren iki aene 
mDddetle biç bir nam ile hiz-
met alamıyacaklardır. Bu kanu
na muhalif harekette bulanan 
memur ve mUıtabdemlerle ban• 
lara bilerek iıtibdam eden veya 
bunlarla ortak alan veya if 
verenler 3 aydan 3 ıeneye ka • 
dar bapiı ve 100 liradan 500 
liraya kad•r ağar para ce&aaile 
cezalandırılacaklardır. 

Mevcut kanua, yukarıda iıim 
lerini ıaydığımaz meal ek erba • 
bını bet ıene mOddetle itten 
menaecliyorda. Nafia veklleti 
bu proje ile mealek erbabının 
it alamama mllddetiai iki sene· 
ye indirmit, buna mukabil bll· 
tün resmi daireleri, belediyele· 
ri, haıuai muhatebeleri ve ıer· 
mayeıinin yansından faılaıı 

devlete ait bulanan m&euue • 
lerle, kontrol& de•lete ait bu· 
lunan yerlerde çalıtanlan da 
bu kanan çerçeveıi içine almıt· 
br. ..... 
Yeni 500 ve 1000 

liralıklar 
Yeni SOO ve 1000 liralaldan

mız tedavlle çıkaralmııbr. Eakl 
500 ve 1000 llralak kajJt para• 
lar 3 ıene daha teelaYlllde ka
lacak, aynca 7 sene de Cum· 
huriyet Merkez Bankaıı ••ıae· 
lerinde tebdil olaaacaktır. 
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Yerli ve ecnebi BİSMARK · Milstahzar reklamları 
. 

VE Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu vekileti, ispençiyari ve tıbbt 
müstahzarlar kanunu müstah
zarların rekllmlarını tahdit et
miı olduğu halde bazı milstah· 

= 
Yasan: Jamesi Wgcli//e Headlam 

Terceme eden: M. Nedim Miiren 

-48-
l zarlar için gelişi gilzel reklam 

ı yapıldığını görmüş, tekmil müs
tahzar rekllmlarıoın yeniden Yeni devir, müfrit muhafa

lakirlar, istisna edilirse, bütün 
hnuın partiler tarafından mem
lluniyatle karşılandı. Hiç bir 
kabine, Gerlach kabinesi kadar 
halk gözünden dftşmUş değildi. 
liemen yapılan intihabatta, bll
~6ınet boynk bir ekseriyet ka· 
tandı. Prens ile nazırlar, par· 
lAınento ve memleketin yardım
lan11dan emin olarak işlerine 
l>aştıyilirlerdi. 
liınıarck, dekitiklikten bütün btı

tGn gayri memnun dağildi. Saray• 
daki hlkim partiyle aralarındaki 
ihtillf harici işlerde olduğu ka· 
dar dahili işlerede ıirayt etti. 
Son iki sene ıafında mütema-
diyen gözden düşmtiştü. Kendi
•i mecliste taze kan görmeği 

arzu ediyordu: "Parlimento ha· 
Y•lımızı mahveden hastalık, fer-
di iktidarsızlıkla birlikte avam 
~amaramızın köleliğidir. 

Ekseriyetin milstakil bir inan
cı yoktur ve kadiri mutlak olan 
llazırlarıcı bir aleti mesabeıin· 
dedir. Meclislerimiz menfaatı 
U11ıumiyeye bağlanmamakta ve 
lllemleketin dikkat nazarını çek-

hlekte muvaffak olamazlarsa 
Yakın veya uzak bir istikbalde 
kendilerine merhamet edilme· 
den, mezarlarına göaderilecek 
lerdir." 

Kendisi nazar olduğu zaman, 
hlecliıin bükômete karıı ve bil· 
knnıetle olan münasebet ve va
zifeleri üzerindeki dOşiinceleri 
0 kadar değiştirmiştir ki, insan 
hayretler içinde katar. 
Biımark, kabinenin halk ta· 

rafından sevilmit olmasını fay-
dah giSrüyordu. Yegine korku
•u kıral naibini fazlaca ıola 
•evketmeleri ihtimali idi. Fakat 
Almanya meselesi ile harici iş-
ler ilzerinde onlar1n daha kati· 
Yetle hareket edeceklerini, pren 
•in, birdenbire bu kadar mües· 
•ir olan korkudan kurtula -
rak, Prusyanın askeri kuvetine 
lllivenmekten çekinmiyeceğini 
Zannediyordu. 

Y-eni kabinenin illı İfİ, Bir 
lllırckı Frankforttan geri çağır 
lllak oldu. Bu değişiklik muhak· 
kak gibiydi, ve kendisi bunu 
tahmin etmiıti. 

Tabiidir ki yeni hükumet 
Avuıturya ile münaıebatına 
tuzuhla başlamayı arzu ede· 
cekti. Naip prens baılangıçteın 

İtibaren bir hasım siyaseti itti· 
lı•z etmek istemiyordu. Bis · 
lllarck Frankfortta kaldığı mild 
detce iki devlet arasında Al-

?'•n itleri Ozerinde samimi bir 
•t birliği teeuils edemezdi. 
Onun ıon sekiz ıene zarfında
ki diltllnceleri malumdu. Bundan 
baıka Avusturya ile aralarında 
bir buhranın başlamakta oldu-
iu aşikArdı. Avusturya ile Fran 

sa arasında harp patlamak tize 
reydi. Avrupada yeni bir hare
ket ve yeni bir adam meydana 
çıkmııb. Piemonte ve Kavur. 

1 
tetkike tabi tutulmasını karar-
laştırmıtbr. Diş ve saç tuvale
tinde kullanılan müstahzarlar 
müstesna olmak üzere diğer 

müstahzarlar için vekaletçe e· 
velce verilen müsaadelerin hük
mil kaldırılmış ve reklam için 
yeniden milsaade alınması şart 
koıulmuıtur. Müstahzar sahip· 
leri bu ay sonuna kadar aıağı
daki şartlar dahiliade Sıhat ve 
İçtimai Muavenet vekaletine 

1858 Ağustosunda Kavur , 
Plombiere de Napolyonla gizli 
ve milhim bir mülakat yapmış
tı. iki devlet adamı aralarında, 
Avusturyalıları italyadan tar
detmek için Fransanın Piemon
telilerle yardım mnkellefiyetini 
vazeden bir anlaşmaya varmış· 

lardı. Bismark bunu bir fırsat 
1 milracaat edecekler ve mllsaade 

alacaklardır. 
ittihaz ederek ve Avuşturyanın 
taşkınlığından istifade ederek 
Almanya da daha kuvetli bir 
mevki teminini istiyordu. Lüzu· 
mu halinde Fransa He bir itti 

fak akdine kadar gitmeğe ha
zırdı. Bu düşilnceıinde Piemon· 
teye kartı duyduğu ullkadan 
pek müte11ir olmut değildi. 

Zira, evelce gördilğilmilz gibi 
harici ıiyasetten mesai olanla· 
rıa hi11iyata asla yer vermeme· 
si fikrinde bulunuyordu. Basit 
bir hesapla. Avusturaaya, Pie
msnte ile Prusyanın mllşterek 

düımanı bulunuyordu, ve mnı
terek menfaatlar mevcut olduk 
ça bir ittifak yapılmalıydı. Ma· 
mafib blikômet bu siyaseti taki
be hazır değildi. 

- Sonu var -

Reçete ile satılmasına izin 
verilen tıbbi müstahzarların rek
limlın yalnız tıbbi mecmualarla 

yapılacaktır. 

Reçeteli ve reçetesiz satılan 
milstabzar reklamlarında mils
tahzarlaran kullanılması muva
fık olan rahatsızlıklarla ruhsat· 
name tarih ve numaralarından 
başka hususlar zikredilmiyecek 
ve resimli reklamlar yapılmaya
caktır. 

Vekaletten müsaade alınmış 
nilmuneler haricinde rek\im ya· 
panlar hakkında kanuna göre 
takibat yapılacaktır. 

Miistahzarlar için radyo ve 
sinema vasıtasiyle reklam ya
pılması yaıaktır. 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay başkanhğının tensipleriyle Tiirkkuıu 

genel direktarlüğünün emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikli hazırlama yuvası)na orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenler 
de aranacak belli ba,h şartlar •fagıda gösterilmiştir. 

A - Tilrk olmak, anası ve babası Tilrk ve Tilrk soyun-
dan olmak. 

B - Bekir olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babaoın, yoksa velisinin rizasını tesbit eden 

adresli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvaıını ve bava okullannı 

bitirdikten sonra bava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş 
olank vazife g&rmeği taabhilt etmek ( bu taahhüt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten ıonra ve hava sağlık heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı t&rkkuşunca ödenmek suretiyle yapılacakhr. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer esas ve 
şartlar hakkında daha faz1a mal6mat almak iıtlyenler Orta 
okul, Lise ve Kültilr direktörlerine, asskerlik ıubeleri baı· 
kanlarına, tiirk hava kurumu ile tllrkkuıu tubelerine gönde
rilen matbu broıilrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. 
Lizımgelen ıırtlan haiz olduğu garnlen rençler temmuz ayı 
içinde An karada türkkuşuna ıevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek iıtiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek üzere Tilr Hava kurumu 
tubelerine muracaat etmelidirler. 

Türkiye - Mısır 
Bqtarah l inci Hyfada 

diği centilmence jesti de 
takdir ile yadetmek llzımdır. 
Mısır, bu giln medeniyet yol· 
larında yeni heyecan ve yeni 
hamlelerle mahmul genç bir 
krallıktır. 

Genç devletin başında yilk· 
sek ilim ve irfaniyle, derin ze
kisiyle her kesin hürmet ve 
muhabbeti:ıi kazanmış sevimli 
ve genç bir bük&mdar memle
ketini daima ileriye götürmek 
için en yiik11ek enerji ile ~çalış
maktadır. Asırların yarattığı 
tatlı hatıralarla bağlı bulundu· 
ğumuz Mısırın bilhassa şu ıon 

zamanlarda geçirdiği tekimül 
safhaları Türkiye: cumhuriyeti 
umumi efkirı tarafından dikkat
le takip edilmiş ve Mısarın ge· 
niş tekimill ve terakki adımları 
bizde emsalsiz bir neşe yarat
mıştır. Son zamanların vücude 
getirdiği siyaıi icaplar Türkiye 
Mısırı birbirine daha ziyade 
bajlamıt bulunmaktadır. 

Birbirlerine hiç bir ihtiras 
nazarı olmıyan iki akdeniz mil
leti arRsında asırlardan beri 
mevcut bulunan samimiyet ve 
dostluk bundan sonra gittikçe 
daha ziyadcleıecek ve her iki 
millet beynelmilel sulhun ~mu· 
bafazaııuda kuvvetli amil ola. 
caklardır. 

Necibalı KOÇOKA 

ilin 
Aydın 
Defterdaklığın 

Aydının Neşeliye köylinden 
molla Ahmed oğlu Halil vere· 
selerinden molla Ahmed oğul
lan Ali, Mustafa, Hakkı, Mu-
harrem, Ahmet, Rifat Ahmed 
ve kızları Hatice. Raziye Fat· 
ma ve Meryemin veraset ver
giıiııden borçları olan 918 lira 
35 kuruşu taksit müddetlerinde 
tediye etmediklerinden mezkür 
köyde mutasamf oldukları on 
parça tarlaları tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan 
21 giln m&ddetle müzayedeye 
çıkarılmııtır. ilk ihaleleri 13 
temuz 939 çarşamba ve kati 

· ihalesi de 24 temuz 939 pazar· 
tesi gil• saat dokuzda Vilayet 
idare heyetinde icra edilecek
tir. Almak istiyenlerin mOraca-
atları. (54) 

1- Abone ıeraiti ····-. 
1
• t 1 Yıllıtı her yer için 6 ıra. 1 

l Altı aylıtı 3 liradır. ı 
i idare yeri: Aydında C. H. i 
1 P. BuımeYI. 1 
f ıazeteye alt yasılar için J 
f yazı itleri müdürlüfiine, llln· f 
i lar için idare mfidfirUlfiine f 
i~~~~.~.~~!!!~:-......... .J 
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RADYO 
ÇARŞAMBA 21/6/39 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziii • Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Mlizik ( Karııık 

program - Pl. ) 
19.00 Program. 
19.05 Müzik ( Melodiler-Pi. ) 
19.lS Türk müziği (Fasıl be· 

yeti ) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk müziği ( Moıterek 

ve solo teganni ) 
1 - Rauf Yekta - Eviç pef• 

revi. 
2 - Rauf Yekta - Eviç bes

tesi - Halkai zillfll siyahın. 
3 - Sellbattia Pınar - Eviç 

ıarkı • Göz yaşlarınız. 
4 - lsak Varanın - Eviç ıar· 

kı - Kalbimde açılmıf. 
S - Bimea Sen1n - Serlh 

sarkı - Sunda içsin yarelinden 
aşıkın. 

6 - Ahmet Rasimin - Segllı 
ıarkı - Benim ıen nemıin ey 
dilber. 

7 - Eviç halk tllrknın - Şa-
hane gözler ıahane. 

8 - Eviç halk türkiiıll - El· 
veda dost deli g&niıl. 

9 - Lemi'nin - Hicazklr ıar
kı - Penbelikle imtizaç etmit 
tenin. 

10 - Osman Nihadın - Hi-
cazkar ıarkı • Ellere uzaktan 

' bak. 
21.00 Konuıma. 
21.15 Müzik ( Opera aryaları 

Pi. ) 
21.45 Haftalak posta kutusu. 
22.00 Müzik ( Kuçük orkes

tra • Şe! : Necip Aşkın ) 
1 - Kuhch - Macar marıı. 
2 - Keler Bela - Ren nehri 

kıyılarında . 
3 - Fried Waltar - Raya -

Keman solo ve orkestra için. 
4 - Bela Vollgraf • Kalbim 

•ıkla doldu ( aiır vals ). 
5 - iSchieder - Dinle... Ke· 

man ne ıöylüyor ( Tango ). 
6 - HaDs Thaler - Kukuk 

( Polka ). 
7 - Robert Stolz - Praterde 

ağaçlar tekrar çiçek açıyor. 
8 - Victor Aubert • Göbek· 

liler resmi geçidi. 
9 - Leopold • Macar f ante

tezisi. 
23.00 Son aj•ns haberleri, zi

raat, esham tahvilat - Kambi
yo - nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Mllzik ~(Cazband - Pi.) 
23 55 24 Yarınki program. 

Aydın defterdarlığından: 
3/6/939 tarihinden itibaren 1916/939 da mülkiyetleri satılmak 

6zere müzayedeye konulan aıağıda yazılı gayrımenkullere talip 
çıkmadığından 20/6/939 dan itibaren 10 gün temdit edilerek 
30/6/939 cuma gilnünde ihale edilecektir. Taliplerin o giln mtıra• 
caatları ilin olunur. 

Muhammen kıymeti 

Cinsi Mahallesi Metre Parsel Ada Lira Kr. 

Arsa Kurtuluı 332-1/4 3 500 21 00 
Mesudiye • 52-3/4 3 471 25 00 

(56) 
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ilin 
Erbeyli incir istasyonu 
müdürlüğünden: 

1509 lira 44 kuruş keşif be· 
delli Erbeylide incir ıslah istas
yonu arazisi içinde yaptırılacak 1 

ıulama suyu biriktirme havuzu 1 
inşaatı açık e"siltmeye konulmur 
tur. 

Bu işe ait keşif, metraj, 
şartname, veaair evrak Erbey
lide incir ıslah istasyonu mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 113 lira 
21 kuruştur. Eksiltme 26/6/39 
pazartesi günü vilayet nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacak-
tır. isteklilerin Aydın viliye· 
tinden bu iş için alacakla
rı ehliyet vesikaları, !l'uvakkat 
teminatları ve ticaret odası 
vesikalariyle yukarıda yazılı 
gün ve saatte vilayet nafıa 

mfldürlüğü odasına gelmeleri 
ilin olunur. 

8 13 17 21 15 

ilin 
Aydın vilayet·daiml 

encümeninden 
Aydın memleket hastahanesi· 

nin laburatuvar ve eczahasinin 
939 mali yılı 4300 lira mu ham· 
men bedelli tıbbi eczası 29/6/ 

.... ._ ..... a.aa• .... +AAA.-0
• .. •••••••• 

' İ Süleyman Gezer-Osman Sezginer İ 

Gazete Kita.p Evi 1 
• Bu Hafta Çıkan Kitaplar 1 

1 Kitabın adı Yazan Fiyab • 

Atkı memnu Halit Ziya Uıakhgil 125 • 
Syleveıtre Bonnarın cürmil Anatole France 7

2
5
5 

: 
41 Amok Stefan Sweig • 
e insanlar alemi Faik Sabri 150 • 
41 Çocuk oyunları Ahmet Hidayet 30 • 

Genç kızlara ev işleri lıkeoder Fabrddin 30 • 
Çocuk f İirleri ,, ,, 30 
Çocuklara kilçlik hiklyeler ,, ,, 30 .. 
Sokak çocukları ,, ,, 30 • 
Bahar hikAyeleri Kenan Hulusi 25 it 
Ses mecmuası No 1 10 • 
Türklük mecmuası No 3 30 • 
Yccel mecmuaıı No 52 15 9 

Bu kitaptan Aydında Süleyman Gezer - Q9man Sezginer 9 
fJ Gazete kitap evinden tedarik edebilininiz. Sipariıler taah- • 

hn•ın randerilir. it -. .................. ~ ... " 
$ .OF ÖR 

Ehliyet vesikaları iyi tec1it edilmiı olarak 
tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
C. H. P. Baıımevi 

939 tarihli perşembe günü ıaat ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
15 de ihale edilmek fizere ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Alınacak eczaların müfredatı 
fıtanbul, İzmir ve Aydın sıhhat 
ve içtimai muavenet mildürlük· 
lerile Aydm viliyet encllmen 
kaleminde mevcut olup eksilt
meye talip olauların buralara 
müracaat ederek ·şartnameyi 
ve eczanın cinslerini teıbit ede· 
bilirler. 

Bilumum masraf mfişteriye 
ait ve muvakkat teminat akça· 
sı 322,5 liradır. 

32 13 17 22 27 

lmttyu Hhlbl ve Uınuml Ne9rlyat 
MOdllrG ı Etem lleadr .. 

Buıldıiı yer 
C K P Ba .. me•I 

3 

.aa ıı1ıı ta 666 •• rteı66aaııt.ı 

j 6Ay 
! Vade ile elbise 
:Yaptırmak istrseniz kadın ve erkekı 
i terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 
ı Terzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en eme aalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan
• mıza elbise yapılmaktadır. 
41 En mutenA biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı-
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. 
G Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını e umarım. 
• K •d1D ve erkek terzihanesi 
41 Muzaffer Eraydın 
••• Demiryolu caddesi: Aydın • 

•• ! .................. .... 

Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunun verdiği son 
formül üzerine 600 sahife en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığını sayın müşteri
lerimize arzederiz. 

C. H. P. Basımevi 

•a•••2BaE21111 ee~~esasaa 

~ HALKEVI 
m Bakım Evi Muayene Saatlan 
m lılaayene fliDI 

DJ 
ı Pazarteıi 

&I S.b 

rtı , 
{G Çarıamba 
[f] " 

a Peqembo 
r.ı 

m 
IS 

.. 
[+J Cuma 
[;.] 

Saat 

J - 4 

4-S 

2 - 3 
J - 4 

.. - s 

S-6 

4 - s 

Doktor arkada,ımııın adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt baatahklan mutaha1sı••) 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şevket GlSzaçaD 

( Göı haatahkları mutaha1tı•1) 

Doktor Muhsin 
(iç haatahkları mutahauı•) 

Doktor ŞoYket Kırbaı 
datanl hastalıklar mutahaHm) 

Doktor Mllnlf Erma• 
(Kadın haıtahklan mutaha•aı•ı) 

m 
[+] Cumarteıl 2 - 5 Doktor Nafiz Yazgan 
19 • 5 - 4 Doktor Halil G8ıayclın 

... -=-~-=-r.~eo.:::a:~+.;ı:I!'; P.'P~~·--""' ., Q'~~~~ ~ • ....... ~-..C-~lııMi- lililliliıtııOıill..., ~~~lıMid~iınıi<-l~liWt"iiıi6 ,,, 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 

cerrahi kadın hastalıklar1 ve routken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulilne batlamııtır. 

Yurtda birinci sınıf miltahassıs doktorhrımız tarafından her 
tlirlO erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve clerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

---
Okul talebelerine 

Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları 
hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 
!SS 

C. H. P. 

BASIMEVI 
Belediyelerimiz icin Son 

'. 

formül üzerine 939 yılı 
bütçeleri hazırladığını 
sayın müşterilerine ar• 
zeyler. 


