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Balkan 
Antantının Ana 

Prensipleri -
A.Ş. ESMER 

Balkan antantının ana fpren· 
•iplerini her balkanla bilir. Fa
kat malum olsada bu prensiple· 
rin tekrar tekrar izahında fay
da vardır. Bilhassa antant kon
seyinin reisi gibi selihiyetli bir 
zat tarafından. Bay Gafenko 
bu defa Atinayı ziyaret ettiği 
zaman yunan meslekdaşlarımıza 
'antantın ana prensiplerini ıöyl,, 
hillisa etmiştir: 

istiklal, tesanilt ve ıulh yo

Dükkanların 

Açılıp kapanma hak
kındaki belediye 

kararı 

Kararın dünden itibaren tat· 
bikine başlandı 

Evvelki gilnkil nüshamızda 
yazdığımız gibi mevıim sıcak-

larının başlaması münasebetiyle 
balkın ve esnafın istirahatini 
temin maksadiyle çarşıdaki dük
kanların sabahları saat 7 de 
açılması ve akıamlan 19 da 
kapatılması hakkında belediye· 
ce ittihaz edilmiş olan kara
rın don akşamdan itibaren tat
bikine başlanmıştır. 

Mısır Hariciye nazırı 
j AhdülfettaJı Yahya paşa Ankaradan 

Istanbula geldi 
Cumhuriyet abidesine Çelenk koydu 

lıtanbul 22 - Mı!ır hariciye lstanbul 22 - Mı9ır hariciye 
nazır ekselans AbdUlfettab nazırı Abdülfettah Yahya paşa 
Yahya paıa bu sabah refaka· bu gün ıaat 19.30 da lstanbul 
tinde Türkivenin Kahi re sefiri valisini makamında ziyaret et-
olduğu halde saat 9.45 te Is- miştir. Saat 11 de vali Lütfi 
tanbula muvasalat etmiştir. Kırdar Perapalas oteline gide· 
Muhterem misafirimiz Haydar rek bu ziyareti iade etmiştir. 
paşa istasyonunda vali Lütftı Muhterem misafirimiz mntea-

. Kırdar. İstanbul komutanı ge- kiben refakatinde ' tftrkiyenin 
ı neral Halis Bıyıktay, emniyet Mısır elçisi olduğu halde saat 

direktörü, Mısır ceneral konso- 11 •25 te takıimde cumhuriyet 
losu ve konsolosluk erkinile abidesine bir çelenk koymuş ve 

lunda çalışmak. 
Bunlar tesadüfen ııralanmıt 

kalabalık hir halk kütlesi bara- defteri mahsusu imzalamıştır. 
fından hararetle kar~ılanmıştır. Bir polis müfrezesi tarafından Berberlerle bakkallar dükkin . 

değillerdir. Antanta teşkil eden larını saat 21 e kadar açık 
devletlerin her şeyden evvel is bulundurabileceklerdir. 
tiklüllerine ehemmiyet vermele- ~ 
rine delilet eder. Evveli istik· Kızıla yın 
lil ıonra ıulb. Balkan antantı 
her ne pahaya olursa olsun 
ıulbua muhafazası için kurulma 
llllf hr. Yanlış anlaıılmasın. Bal 
kan memleketlerinin istiklilleri· 
ni ve mülki tamamhklarını ko· 
rumak icin •eslsiL rdH--rWilla 
... ~'-· "'"' '"'al 1 
edilirse ne ala! Edilmediii tak· 
dirde harpla temin edilecektir· 
Demek oluyor ki Balkan mem· 
leketleri, Çeoslavakyadan farklı 
olarak evveli istiklallerini, son 

' -ra ıulhu düşünüyo r lar• Ve boy 
le düıündükleri içindir ki sulh 
korunabiliyor. 

lzmir gezisi geri kaldı 
· Şehrimiz Kızılay kurumu ta• 
rafından tertip edilmiş olup 

24/6/939 cumartesi günü lzmire 
ua-rılan-laı au\uuç. nyuıuua. ucaır 

lıyacak 4 bölge atletizm müsa· 
bakaları dolayısiyle tehir edil
miıtir. Tenezzüh temmuzun se
kizine bırakılmıştır. 

İzmi~de · bir de spor temaıı 
teminini düşünen Kızılay kuru· 
mu bu hususta lizımğelenlerle 
temasa geçmiştir. 

Bu hususta alacağımız mü 
temmim malumatı da karile

ihtiram resmi yapılmıt ve Ab
Bir polis müfrezesi selim re s-

dülfettah Yahva paşa otomobil-
mini ifa etmiştir. le Perapalas oteline dönmüştür. 

Abdülfettah Yahya paşa Hay- Saat 13 de vilayet tarafından 
darpaşadan vapurla tophane muhterem misafirimiz şerefine 
rıhtımına çıkmışlar ve Perapa- Perapalas otelinde bir öğle zi-
laı 'lteline gitmişlerdir. a.a yafeti verilmiştir. a.a 

1 - - ---~·====~~;.__;.... __ 
: Zonguldakta İktisat Vekaletinin 

J, .... ı ... 1.,.... L--·--- -: - . Anka;; 22 - 1ktfsat Vekl· 
Zonguldak 22 - Acı ışgal~n letinden tebliğ edilmiştir. 

nihayet bulduğu ve memleketın . 3003 sayıh kanuna göre 25 
1 milli hakimiyete kavuştuğu 21 Hazit an 939 tarihinden itibaren 

haziran akşamı Halkevinde bil· oksijenin beher metre mikibı 
yük bir toplantı yapılmıştır, fabrika da taptan satış fiatı 

istiklal marşiyle törene baı· azami 50 kuruştur. 5 ~etre 
1 mikiblık tüp, ( tüp depozıtosu 

lanmış ve müteaddid hatio er hariç ) 250 kuruş olarak tesbit 
tarafından geçirilen acı günler edilmiştir. 
habrlatılmıı ve bu günün yük- Tazyik 130 atmosfer % 99 

1 sek değeri tebarüz ettirilmiştir. olacaktır. 
1 a.a. Bir tüp satış toptan satış 

Otoriter devletlerin, balkan 
antanbnın "bitaraflığın• .. ehem· 
mi yet verdikleri, bu memlek"et 
gazeteleri tarafından ıon za
manlarda yazılan makalelerden 
anlaşılmaktadır, Bu takdird.e 
izah edelim: bitarafhkta bır 
gaye değil, vasıtadır. Binaen· 

rimize bildireceğiz. 

sovyei· -lngiliz 
addedilir. 

Oksijen fabrikası olmıyan ma 
hallerde fıyat; nakil masrafile 
mahalli belediyelerce tayin edi
lecek normal karın ilivtıi ıure
tile teıbit olunur. 

aleyh prensip bile sayıla~•~· 
Gaye balkan memleketlerının 
iıtiklAll~rini muhafazadan iba
rettir. Bunun muhafazası için 

Müzakereleri etrafında sıkı 
ketumiyet gösteriliyor 

bir ---
Yeni et narhı 
~ 

harbi göze alan devletler el- Moskova 22 - Sovyet bari. l 
bette tehlike karşısıoda bitaraf- ciye komiseri Moloto!, lngiliz 
lıktan ayrılacaklardır. Balkan Fransız elçilerile Strag arasın· 

Çemberlaynın av~~ ka~arasın_
da s~ylediği gıbı mutekabıl 
yardım ve emniyet esasına mü· 
tealliktir. a a 

· Kasaplar tarafın.dan vaki . o· 
lan müracaat üzerıne beledıye 
et fiyatlarını yeniden tetkik 
etmiştir. antantının bitaraflığı, ancak bu da dün yapılan iki saat görüş· 

bitaraflık balkanlıların istiklal· meden sonra hiç bir beyanat 
lerı·ni korumak için faydalı ol- . t• 

verilmemış ır, 
duğu zamana kadar devam ede Bu görüşmelere lngiltere bü· 
bilir. Faydalı olmadığı anlaşıl- yük elçisinin yeni bir Fransız, 
dağı gün bitarafhktan ayrılmak 1 İngiliz formülü yerdiği sanılmak 
bir vazifedir. tadır. Hariciye komiseri Molo· 

Gafenko '{ ugoslavyaoın da tof bu görüşmeleri siyasi broya 
Balkan antantını böyle anladı- \ tevdi edeceğini ve cevabını 
dığını söylemiştir. Konsey reiıi • perıembe gllnü sabahı verece-
demişlir ki: ğini söylemiştir. a a 

"Ankara ve Atinada müşahe Londra 22 - Havas ajansı· 
de ve tesbit ettiğim şeyi yugos· nın Moskovadan aldığı habere 
lav me~lekdaşım Markoviç ile d göre: 
mülAkatlarım~a. da müşahe e 1 Saat 17 de Hariciye komis~-

Londra 22 - Çemberlayn 
bu gün avam kamarasındaki 
beyanatında, Moskova müzake· 
relerinin münhasıran Avrupa 
vaziyetine müteallik bulunduğu· 
nu teyit eylemiştir· . 

Moskova 22 - Tas aıansı 

bildiriyor. . . . 
Baş vekil ve barıcıye komı · 

seri Molotof 22 haziranda logi
liz Fransız elçilerile Strağı ka
bul etmiştir. Bunlar yeni İngi
liz Fransız tekliflerini Molotofa 
tevdi etmişlerdir· 

Koyun ve kuzu ~iyatların~a 
bir miktar yüksekhk oldugu 
anlaşılması üzerine 35 . k.uruı.• 
satılmakta olan kuzu etının kı-
losuna 5 kuruş zam yapmı~tar. 

Yarından itibaren ku~u "~ 
koyun eti 40 kur-cıa sıgır etı 
de eskisi gibi 25 kuruşa ıatıla· 
caktır. 

Çine Halkevi 
başkanlığı 

- -~-

Sayı11 : 100 Para 

Vildgette : 

Vilayet daimi 
•• • 

encumenı 

VilAyet daimi encilmeni dlln 
lSğleden sonra vali B. Sabri 
Çıtağın başkanlığında mutat 
toplantısını yapmıştır. 

·~ 

Parti llyön kurulu 
toplandı 

Partimiz lıyön kurulu diln 
vali ve parti baıkanımız B. 
Sabri Çıtağın başkanlığında 
haftalık mutad toplantısını yap· 
mııtır. 

~ 

Belediyede 

Daimi encümen 
toplandı 

Belediye daimi encümeni dnn 
öğleden sonra belediye reisi 
B. Etem Mendresin başk tnlığın· 
da haftalık mutad toplantısını 

'°'ıua. ıııc:ıu\.u;;.;::ıa 
.~ 

/malatlıanelerinl be
lediye müralıabe 

edecek 
Şehrin muhtelif semtlerinde 

umum için gıda maddesi iı~al 
eden imalathanelerin beledıye 
sıhhat memurları tarafından 
muntazaman murakabe ve kon
trol edilmesi belediyece takar• 

rur etmiştir. 
Bu gibi aıda madde"i im~l 

eden m ;essese sahipleri beledı
yeye bir b~yanname ile müra
caat ederek ruhsat alacklardır. 

~ 

Hammalların 
· kıyafeti ---

Perişan kıyafetlerle hammal· 
ların istasyonda, şuarade bura· 
da iş görmelerini ve eşya taıı
malarını emniyet bakımından 
mahzurlu gören belediye daimi 
ancümeni dünkü toplantı • 
ıanda, bunları bir iuzibat ve 
intizam altına almağı düşiiomftş 
ve bu hususta müsbet bir karar 
ittihaz etmiştir· 

B lediye siciline kendilerini 
usul~ dairesinde tescil ettirerek 
hammallık ruhsatnamesi almış 
olanlar mutlak surette mllşte· 
riye emniyet verecek . yeknasak 
bir elbise giyeceklerdır. 

Bir kasket ile lacivert t>ezden 
ve teıbit etmıştım." 1 · Molotof, müsteşar Potemkın 

Yugoslavyanın isti~lô.l me~~: :ıe İngiliz ve Fransız elçilerile 
leıine büyük ehemmıyet verdıgı Strağ arasında y~pılan g~rüş-
prenı pol tarafından Berline y~- me\ere dair bir guna malumat 
pılan ıon ziyarette de Cıarıh elde edilememiştir. İyi ~~~r 
olarak anlaşılmıştı. Bu ziyaret alan mahfillerde Jöylendıgıne 
esnasında söylenen nutukların 1 

d k göre: 
bir inceliği belki göz en aç· \ İngiliz, Frauıız formUlll, bal. 
mııtır. Hltler söylediği nutukta tık meaeleai hariç olmak üzere 

Yeni lniiliz, Fransız teklif-
leri bundan evvelki tekliflerin 
t~kerrürilnden baıka bir ıey 
c1eğildir, Siyasi mahafile naza: 
ran, İngiliz Franıız tekliflerı 
bundan evelkilere nisbetle ta· 
rakki kaydedileck mahiyette 
değildir. • . 8 

İşlerinin· çokluğundan ~ine 
Halkevi başka:ılığından çakı1en 
belediye reisi Nuri güogörün 
yeriue hava kurumu başkanı 
Cafer Uygun ıeçilmit vazife.si 
partimiz ilyön kurulunca tastık 
olmuıtur 

bir tulum veya gömlekten i~a: 
ret olan bu elbise en . çok ı~ı 
iki buçuk liraya kadar tedarık 
edilebilecektir. 
Onbeş gün zarfında l>u elbiseyi 

tedarik etmeyenlerin hammallık 
ruhsatnameleri ıerl alınacaktır. 

Sonu 3 ilncil sayfada 
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Güneş banyosunun usulü Seksen sene evelki tarih 
Şiımanlığa karıı güneş ban

yosu yapmak istenilince onun 
uıulü vardır. Ona riayet edil
mezse, gllneş banyosundan isti· 
fade olunamaz, bir taraftan da 
rahatsızlıklar çıkabilir. 

Bir kere, şişmanlığa karşı 

a-üneş banyosu bilyilk havuz 
L enannda yahut plij Ozerinde 
herkesin görebileceği bir yerde 
yapılamaz. ÇOnkü gilneş ban
yosu bütün vücut açık olarak 
yapılacaktır. Boyundaki itroit 
guddesi ile kadın ve erkek yu
murtalıklarının güneşe kartı 
açık kalmaları birinci şarttır. 
Herkesin önünde güneı banyo
ıu yaparken giyilen mayo bo· 
yunu açıkta bırakırsa da, öteki 
guddeler mayonunu altında ka
lınca güneş onlara tesir ede 
mez. 

Sonra da güneı banyosu ya
parken en kilçük mayo bile vll
cudun! terlemesini azaltır, hal
buki fİşmaoların güneş ba:ıyo
suıadan en ziyade istiyecekleri 
bol bol terlemektir. Onun için 
güneı banyosunu, başkalarının 
göremiyecekleri bir yer de yap 
mak zaruri olur. 

Gllneş banyosunun mevsimi 
iklime göre değişir. Fakat bi
zim memleketimizde - Adana 
mıntakası gibi pek sıcak taraf
lar müntesna olmak üzere -
bu mevsimde her yerde, yük
sekte, alçakta, dağda yahut 
deniz kenarında deniz banyosu 
u•nm•l, """""t,.;;..,.hir Va1nt7 

Evin bahçesi varsa, tabii te
reddüt edilmez. Bahçe olma
yınca balkonda, oda içerisinde 
bile güneş karıııında banyo ya
pılabilir. Bahçe yahut balkon 
komşulardan görülebilecek yer
de olunca beyaz perdelerle n. 
zeri açık bir oda gibi bir yer 
yapmak mümkündür. 

Banyonun ilk gününden güneı 
karşısında uzun müddet kalınca 
rahatsızlık çıkar. Derece dere
ce alışmak lazımdır. Güneş ban 
yosu yaptırmak İçin kurulan 
mabsas sanatoryomlarda, ilkin 
ayakları, sonra derece derece 
diz kapaklarına kadar, daha 
sonra vDcudun yukarı kısımla-

f ını güneşe göstererek alışırlar. 
nıan kendi evinin bahçesinde 

balkonunda yapınca ilk günleri 
· bütün vücut açık, yalnız baş 
b~r hasır şapkayla, gözler de 
bır siyah gözlükle kapalı - beş 
on dakika yatarak her gün ge~ 
ne beş, on, on beş dakika ar· 
tırmak ve böylece yüz dakika-
ya varm.ı\k mümkündür. Zaten 
vücut güneşe alışıp, deri de ka
r~rınca güneş banyosu keyf ve
rır, saatlerce kalınabilir, ancak 
günde iki yüz fdakikadan ziya
desi fazla ve zararlı olur. 

başlanabilir ve alııtıkça ağl4 
ıaatine yaklaşılır. 

lık günlerde lhaftada yalnız 
ilç gün ırüneş banyoıu yapmak 
daha ihtiyatlı olur. Zaten ırllneı 
banyosunun devam ettiii ka
dar, hem banyodan sonra, hem 
de ak9amları vücudun sıcakhğ'ı
nı ölçmek lazımdır. Sıcak
lık - ilk gilnlerden sonra -
yilkıelmekte devam ederse, sı
kıntı gelirse tbanyodan vaz ge
çilecektir .. ilk günlerde yorıun
luk, bat ağrıaı a-elirse onlara 
da ehemmiyet verilmez. 

Plijlar da güneş banyoıu ya
panlar kumlar iizerinde yatı
yorlar, diye bahçede yahut bal
konda, hatti oda içinde katı 
yerde yatmağa, tabii, hiç lüzum 
yoktur. Gneıin ıııklan yerden 
değil, a-ökten gelecekleri için 
yumuıak bir silte llzerinde, za-
ten kapalı kalacak baıta bir 
yaıtık lizerinde rahatça uzan
mağa bir mini olamaz. Bahçede 
kurulacak odanın beyaz perde· 
lerinden de çekinmeğe lüzum 
yoktur, onlar ıcüneı ıtıklarının 
tesirini kesmedikten baıka art
tırırlar. Fakat cam beyaz da 
olsa ıııkları keser. camekanlı 
yerde banyodan fayda olmaz. 

Gilneı banyosundan ıonra -
evde baoyo varsa - 17 ile 22 
derece arasında, hiç olmazsa 
yirmi dakikalık bir banyo yap
mak lazımdır. Yalnız vücudun 
terini temizlemek için değil, 
eriven . vaelarll! döküntülerini 

yo yoksa alaturka ıu dlSkülOr. 
Ancak, au biz de pahalı bir 
matah olmakla beraber, suya 
acımamak, çokça dökünmek 
ister. 

G. A. - .•.. 
Meslek 

okulları talebesinin 

iade edilec:k diplomalan j 
Meslek mekteplerimizden me• 

zun olan veya bu mekteplerin 
her hangi birinden ayrılmıı bu
lunan talebeye, bu mekteplere 
kabulleri etDHında kendilerin
d.en alınan diplomaların verilme- ı 
ıı kararlaımıştır. Maarif veki- ı 
Jeti v dipl~maların verilmesi işinin 
aşagıdalu esaslar dahilinde ya. 
pılmaıını alakalılara bildirmiıtir. f 
Mea~ek mekteplerinden mezun 

olan talebenin ilk ve orta mek
tep diplomalariyle enstitQ ve 

sanat mektebi diplomalarının , 
kendilerine iadesinde vekalet 
bir mahzur görmemektedir. Yal 

• w 

Italyanlar : " Italya F ransanın eseri-
dir ! ,, diye bağırıyorlardı 

26 temuz 1859 da ltalyada, 
duvarlar üzerindeki afiş

ler ıu ıatırlarla başlıyordu : 
" Büyük bir millette hissiyat ta 
içtimai mevki kadar yüksek ol
malıdır. itte İtalya, Fransa ile 
kartı karııya. lıte bütün Av
rupn, gözlerinin önilnde yeni 
olup bitmiş temaşayı dikkatle 
takip ediyor. 

halya on dört asırdan sonra 
bir millet olarak kalkıyor. ltal
ya haykıracak bir tek kelime 
biliyor, o da: " yaşasın Fransa, 
yaşasın haliski,ımız olan Fran 

.. ı" 
Viktor Emanuel hükumeti bu 

afişlerin fransızça tercümeleri
ni de bastırarak, ti orta çağ· 
danberi ltalya yarımadasını 
müıtemleke yapmış olan Avus
tury~lıları üçüncü Napolyonun 
kumandasında italyadan kovan 
franıız askerlerine dağıttır
mıştı. 

Madamki Muıolini nutukla
rında bu gazaları hep unutuyor, 
hatırlatalım bari. 

Fransızlar ltalyaya müdahale 
etmezden ance ltalya sözll coğ 
rafi bir tabirden• baıka bir şey 
~eğildi. Hakikatte İtalya diye - . - ------.. -- .._.. __ 
çizme ıeklinde ıokulmuş olan 
ltalya yarım adasında bir sürü 
küçilk devletler vardı. Bunlar 
Roma imparatorluğunun inhida 
m~ndan beri kah ispanyanın, 
kah Avusturyanın hatta birinci 
~a~olyonun zamanında olduğu 
gıbı, Fransanın eline diişmüş
tür. Küçük ltalyan devletlerine 
en uzun müddet sahip olan A
vusturya olmuştur. 

Avusturya demekle, geniş ve 
alistiki Habsborglar imparator 
luğunu kastediyoruz. Bu impa· 
ratorluk asırlar zarfında ve 
dalga siyaseti takip ederek asıl 
Avusturya denen memlekstle 
Macaristanı, Almanyayı, Bav~ 
yerayı, Bohemyayı ve fsviçreyi 
ihtiva ediyordu. 

HulAsa, ltalya, tam on dört 
asırdanberi Cermen boyunduru
ğunu ıürüklemeğe çalıımıştır. 
Gene de, kendi arzusiyle bu 
gün o buyundurugun altında 
boyun eğiyor ! .. 

1848 de Sardonya ve piye
monte kırala Şarl · Alber bu 
buyunduruktan kurtulmağa ka· 
rar verdi. Bu kıral, bu günkü 

YAZAN : ROBERT GHRISTOPHE 
ların göstermit olduğu bu ne
zaketi reddetti. İtalya kendisi 
yapacak, dedi, Fransız ordusu
nun ftalyadan uzaklaşmasını is
tedi. 

Ertesi sene mücadeleye girif
ti. Fakat mücadelesi llç giln 
devam ehebildl. 23 mart 1849 
da Novarede ezildi. Cesareti 
kırılan kıral ıaltanattan vez 
geçti. 
Oğlu ve helefi ikinci Viktor 

Emanuel mütareke istedi. A
yusturya buna razı oldu. Fakat 
200 milyon tazminatla beraber, 
Piemantenin, Parma, Modena 
Toıkana dükalıklarıoı, Floransa, 
Bolooya, Marş şehirlerini ve 
kilise devletlerinin bir kısmını 
işgal etmek ıartiyle! .. 

Üçüncü Napolyon kıral reisi
cumhurdu. La Martinin yaptığı 
gibi o da Avusturya işine mll
dahale etti. Fakat bu sefer La 
Martinin yaptıiı gibi bifiil 
değil, diplomatik olarak müda
hale etti. Muvaffak da oldu. 
Avusturya hilkumetinin 200 
milyon istediği harp tazmina
tı 75 milyona indirtti. Parma 
dnkahğını Viktor Emauuele bı
raktırdı. Fakat ltalyan kıralı 
ul.ucıo Ud' AcRIUl "aWCQ/ . • 1 ' 

f taly~, ta orta zamanlardan
berı Alman boyunduruiu ta· 

taııdığı halde bu boyunduruk 
bu kadar ağır gelmemiş, f t.lya 
bu derece ıstırap çekmemifii. 
Papaların Roması, Napoli kı
rallığı, Piemontenin bir kısmı, 
Sardonya ve biltün ftalya Avus
yanın elinde idi. 

Kont Kavur, Viktor Emanu
elin Saf vekili idi. Kıralı guru
rundan vaz geçirdi. 1838 ve 49 
senelerindeki fena muameleye ı 
rağmen llçüncü Napolyondan 
İtalyayı kurtarması için yalvar
dı. Fakat palabıyıklı imparator 
seri davranıp da vaktinde ye
tişmediği içio Makyavel ahfadı 
nıo siyaseti suya düştü. Bu hi
diseden sonra halkın ağzında 
fU şarkı dolaşmağa başladı: 

Küçük fransız, 
- Yiğit fransız! 
Gel vatanımızı kurtar. 
Biliyorsun, seni f talyanın 
Bütün kadınları kabul edecek 
Fransa, 1859 senuioin 22 ni-

sepatiyi alenen tekrar ederim. 
"Fransa kılınını, hAkim olmak 

için deği, esaretten kurtarmak 
için çeker, Bu harbin gayeıi, 

İtalyayı kendine getirmektir. 
Yoksa ltalyanın bat1Da baıka 
bir efendi getirmek değildir. 
Hudutlarımızda, istiklilini bize 
borçlu olan dost bir millet bu· 
laceğız. " 

10 Mayısta Uçüncti Napolyo
nu ltalyaya giderken co,kun 
bir kalabalık selamladı. iki gün 
sonra Napolyon çıçek yağmu
ru altında Cenovaya vardı. 
Askerlere: 

"Ben sizin başınıza geçtim, 
sizi muharebeye glStüreceğim, 
dedi. istiklal istiyen bir millete 
yardım edeceğim. Onu yabancı 
tazyikinden kurtaracağız. Bu 
mukaddes bir ıeydir. Böyle bir 
sebebi medeniyet dünyası sem
pati ile karıılar. " 

Yüz bin muharip Alp dağla
rını aşarak Viktor Ema· 

nuelin 60.000 kişilik Piemonteli 
askerine Po vadisinde iltihak 
etti 

120,000 Avusturyalı dR bun• 
ların üzerine yürildu. 

ltk karşılaıma Montebelloda 

n!~:··, ... hıer••.ıııYtı\-lf liıılifllefAY: 
da oldu: Fransız askerleri bir 
tek tüfek armadan süngll ile 
düıman bataryalarını zaptetti
ler. 

3 Haziranda Turbiguda ilçOu
cii defa olarak Fransızlar mu
harebe kazandı. 4 Haziranda 
Magenta zaptedildi. Fransızlar 
5,000, Avusturyalılal' 10,000 za
yiat verdiler. Avusturyalılar Ma
leynanoı Paniaı Lodi, Plezan-
ıayı terkettiler. Üçüncü Napol
yooun ordusu, Milinoya girdi. 

f •kat harp bitmemişti. Üç 
hafta sonra Avusturyalılar 

nız diplomaların bir ıurcti mek· 
tep idarelerinde saklanacaktır. 

ftalyan karalının büyük ba· 
basının babasıdır. Şarl • Al

ı her asker topladı, Avusturya 

sanında 500 milyonluk bir ik
razda bulundu. Ordu miktarını 
140,000 arttırdı. Fransız parla
mentosu acil masraflar için 90 
milyonluk bir kredi kabul etti. 

Hem de daima ayni vaziyette 
yatılmaz; vücudun her tarafını 
güneşe göstermek lazımdır: da
ne döne kebap olarak ... 

Bir gün içinde, banyo 18ati· 
oin de ehemmiyeti vardır. Gü
neı ışıkları en ziyade saat on 
birle on üç arasında şiddetli 
olurlar. Bundan dolayı ilk a-lln
lerde o saatlerden uzak, iyiıi 
ıabahleyin dokuzla on arasında 

Meslek mekteplerinin muhte
lif sınıflarından muhtelif sebep• 
lerle ayrılmıı olan talebeye 
evvelki tahsillerine ait diplo
maları iade edilebilecektir. 

1 
garnizonlarına taarruz ett, dört 

1 
ay harp etti. Fakat muvaffa 
alamadı. 

Şarl Alberin beyhvde yere 
uğraştfğını gören Fransadan La 
Martin ve ikinci cumhuriyet 
muvakkat hilkftmcti, karalın da
vetine icabet olarak Alp dağ
ları ilzerinden İtalyaya otuz bin 
kişilik bir ordu günderdiler. 
Fakat Şarl Alber bütün İtal
yanlar gibi a-ururlu idi, Fran111-

3 Mayısta imparator bir be00 

yanname imzaladı. Bu beyanna
mede bilhassa şunları söyliyor
du: 

"Ben memlet fethetmek iste
miyorum, Franıanın ananevf si
yaıetini zayıflatmadan idame et
tirmek istiyorum. Tarafsız dev
letlerin arazisine ve hukukuna 
hürmet ederim. Fakat tarihi 
bizim tarihle karışık olan ve 
yabancı tazyiki altında inliyen 
bfr millete kartı duyduium 

yeniden taarruza kalktılar. A
vusturyalılara ıahsen A vustur
ya kıralı Fransuva Josef ku
manda ediyordu. 24 Haziranda 
muhasımlarla sabahın saat betin
de ansızın karşılaştı. Muharebe 
derhal başladı. Muharebe 20 
kilometreden fazla bir sabada 
cereyan ediyordu. Piemonta 
kolordu•u Fransız ordusunun 
sol cenahını tutuyordu. Bu ko
lordu kudurmuş gibi çarpışıyor
du. Fakat İtalyan askerleri a
htkın olduklarından mı nedir, 
derhal ricat ettiler. Fakat on
ların bozulmasının o kadar zi
yanı olmadı çünkü Fransız pi
yadeleri akıama doğru Avus
turyalı}~ rı tepelediler. Bazlen, 
muharebenin kilidi telakki edi
len Ralferino katesioi zaptetti.,, 
Fransız ordusu Avuıturyalılan 
Lombardiyadan koğdu. 

Yalnız diplomalana arkasına 
alakalı talebenin mektepten 
ayrılıı sebebi ve mektebi han
ıri sınıf tan terk ettiği yazılacak 
Ye yine diplomanın bir ıureti 
idarede saklanacaktır. 

Zürihte zaferle dolu bir sulh 
yapıldı. 

ftelyan bilkümetinin Franıaya 
v~ F raosız askerlerine karıı 
mınnet ve tükranlarını bildiren 
heyecanlı duvar ilAnları aııldı. 
Fransız askerleri ltalyayı ter-
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Balkan 
-~· BİSMARK 

VE 
Antantının Ana 

Prensipleri 
Alman İmparatorluğunun Kuruluşu ••• 

a .. tarah 1 inci •• ,., ... 

•Yuıoslavyanın artık daimile· 
ıen mllıterek budutlanndan" 
babıetmiıti. Malumdur ki Avuı 
taryanın ilhakından ıonra Yu
roılavya da italya gibi, Atman· 
yanın hudut komşusu olmuştur. 
Hitler ita1yaya Breneri geçmi· 
yeceğine dair ıCSz verdiği ğibi 
Yugoılavyaya da bu noktada te· 
minat vermek iıtemit olacaktır. 

Yaan: }tllfteıi W gcli//• Heatlltllft 

T•rc••• etlen: M. Nedim Mv•n 
-SO-

t.homafih imparator bunları 
teddetti ve yalnız balyadaki 
hakimiyet hakkı üzerinde değil 
diğer ltalyan prenıleri ile yap
lllıı oldup muahedeler tlzerin· 
de de bir garanti istedi. Bun
d,n baıka Pruıya orduıu Diyet 
Mecliıinia tayin etmiş olduğu 
bir general kumandasına veril
diii takdirde Pruıyanın yardı· 
lllını kabul edebilecekti. Her 
hangi bir Prusya devlet ada· 
lllının bunu kabul edebileceğini 
d&ıtlnmek budalalıktır. Avua· 
turyanın hareketi pruıyaya Bis· 
lllarkın Frankfortta vazifede 
bulunduğu 11ralarda çok daha 
faılaaına bak verdirecek ıekil
de bir nefret ve itimatsızlığı is· 
bat etti. Neticede Avusturya 
laıparatoru teklif edilen ıart· 
larla Pruıyanın muavenetini ka 
laal etmedi ve Franıa ile mu
••lıba akdetti. Lombardiyayı 
Pruıya yardımı ile mahafaza 
etnıekdenıe onu terketmeyi ter 
tilı etti. Kavur " Allaha tik· 
Fediyorumki Avusturya kibir ve 
laızzumiyle blltDn dBnyanın 
kendi aleyhine birleşmesi huıu 
IUnda muvaffak oldu " dedi. 
., O aene ilk baharını Bismarck 
• '-· rc'-Cl•llurıc~• KC~&ullo Dw 

idare merkezine Pruıya sefiri 
olarak g&nderilmişti kendi de
diiine g&re ıoğtiğa ablmııtı. 
kütbe ve mevki itibariyle bu 
bir &ilerleme idi fakat St. Pe
t~raburıta aiyaıi itlerin merke· 
lınden uzakta bulunuyordu. 
Ruaya Kırım harplerinin neti• 
c:elerinden benftz kurtulamamıı · 
~· Çar daha ziyade dahili ıı· 
•hat ve serflerin hilrriyete ka-
9\ltnıası itiyle meıgul bulunu· 
Yordu. Şark meıeleıi uyuşmuı-

:ll. Ruıya ltalyan işlerinin hal-
inde baıta gelen bir rol oyna· 

111•k niyetinde değildi. Bu ıe· 
beple Biımarck'ın hali hazırdaki 
~•zifeleri milhim değildi ve ar 
~it umumi icraat ilzeriade bft· 
llnıetine tavsiyelerde bulun· 

ltlak fırsata da yoktu. 
Bay fon Scbleinitz'in tav

~~eleri iyi karıılayacağı da 
~.tinııl dahilinde değildi. O ka· 
•nede en zayıf olanlardandı. 

dola çahımaktan yılm~yan he· 
nüz genç olan, diğer diplomat• 
lar sadece uıulen vazifelerini 
ifayı diltiintırlerken gecenin uzun 
ıaatlerini tabriratlar yazmakla 
memleketin biltlln harici ıiya-

•etini tetkik etmekle geçiren 
bu adam en kuvvetli nazıra 

bile pek ali korku verebilirdi. 
Biımarkın Frankforttan ay· 

rıldıtı bribten itibaren reıml 

yazıları hakkında bilrimiz inki • 
taa uğrayor. Gerlach ve man· 
teuffele yazmıı olduta mektup
lann kıymetleri 6lç6lemiyen 
yardımlarını kaybediyoruz. 

Biamak bir milddet için o ka 
dar yalnız kaldı ki ıiyaıet me· 

seleleri Ozerinde çekinmeden 
yazabileceği tek bir udam bile 
yoktu. 

Biımark ltalyan itlerinin in· 
kitafını heyecanla takip ediyor 
du. Mayıı iptidasında, eskiden 
Manteufeke yapmlf oldutu ribi, 
ceıaretle harekete teıvik için 
Scbleinitze uzun bir mektup yaz 
dı. Diyette:ki tecrllbelerini tek· 

rar hiklye etti. Federal bağdan 
Prn•v•v• "'" hir m~nfaat 0'1!1-
miyeceği huıuıundaki inancını 

tekrar tekrar yazdı. Bu bağ ne 
kadar çabuk koparsa o kadar 
iyi olacaktı. 

- Sonu var -

Fakat prenı poltın cevabı 
dikkate layıktır. Prens Alman· 
yanın müıte1ek, hudutlara ve 
"Yuıosla v iıtikliline" hürmet 
edeceğine dair verdiği teminat· 
tan doliyı memnuniyet beyan 
etmittir. 

Bir memleketin istiklaline 
hllrmet edilmeksizin budutlanna 
hllrmet edebilir mi? Edilir. 
Çekoılavakyanın hudutları bala 
bakidi. Slovakya duruyor. Hat· 
ti Arnavutluk bile. Hudutlar 
orada fakat iıtiklil nerede? 
Alman ve İtalyan hayat ıaba· 
11nın ıllmul ve manasına bakı· 
lacak olursa, bu iki devlet için 
huduttan değiıtirmek enterasan 
dejildir, Hatti zevahirde lbir 
siyaıl lıtiklll de baki kalabilir. 
Fakat hayat ıahaıı içindeki 
memleketler iktisaden ilhak 
edilmelidir. İıtiklil bahıind~ 
iktiıadi iıtiklllin de ıiyast is
tiklll kadar ehemmiyetli oldu· 
ğu nazarı itibara alınmalıdır. 
r.ıaıen aıyası ıstıkıaı ıknıadı 

iıtiklilden ayrılamaz. Bunlar 
birbirini tamamhyan iki unıur· 
durki birinin bulunmadığı yer
de ate kine de yer yoktur. 

A. Ş. ESMER 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay baıkanlığının tenıipleriyle Türkkuıu 

genel direktörlilğilniln emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikl- hazırlama yuvaıı)na orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvaaına girmek isteyenler 
de aranacak belli batlı ıartlar aıagıda g&ıterilmittir · 

A - Tilrk olmak, anaıı ve babası TOrk "e Tilrk soyun-
dan olmak. 

B - Bekir olmak ve yaıı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Satlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - 1 yi hal ıahibi bulunmak. 
E - Ana ve babanın, yokıa veliıinin rizaıını tesbit eden 

adreıli veıika göstermek. 
F - Hava redikli hazırlama yuvaıını ve hava okullarını 

Şayanı kayıt bir kabiliyeti ol· 
1111Y•11 aevimli bir adamdı ve 
111••kiini naip prenıle karısının 
~hıi doıtluklarına medyundu 

il bir kaç ıeoe zarfında Bia· 
~•rkı11 if ral etmit olduğu mev• 
/ her hanıi bir nazırı aıkabi· 
•reli. Bu kadar itimadı nefiıle 

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş 
olarak vazife görmeli taahbllt etmek ( bu taahhüt gedikli 
hazırlama yavaama geldikten ıonra ve bava ıağhk heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
ma1rafı t&rkkoıunca ldenmek ıuretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan ıonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer eıaı ve 
ıartlar hakkında daha fazla mal6mat almak istlyenler Orta 
okul, Lise ve Kliltilr direktörlerine, aukerlik ıubeleri baı· 
kanlanna, tllrk hava kurumu ile tllrkkuıu tubelerlne g&nde· 
rilen matbu brotilrleri görebilirler. 

ltederkeD, ltalyanlar ıayle di· 
Yorlardı: 

ll("Bir gtln biltiln ltalya, istik· 
l l kuvvetlenerek dilğer mil· 
etler araıında yer alınca o za• 

111' 11 da tıpkı bag6n ıöylediii· 
~iz ribi, "ltalya, Franıaaın e·· 
•ıridı'r 1 d' .. · " ıyecegız. 

1859 ile 1939 aruında 80 
•ene Yar •• • 

Pariı - Midi 

4 - Kayıt muameleaiae 30 haziranda son verilecektir. 
Llzımrelen ıartlan haiz olduiu gl5:-ilen ıençler temmuz ayı 
içinde Ankarada tiirkkutuna aevkedilecektir. 

S - Hava geClikli hazırlama yuva11na girmek iıtiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek Ozere Tür Hava kurumu 
ıubelerine mııracaat etmelidirler. 

1 RADYO] 
CUNA 23/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Ka. 
12.30 Prorram 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karııık prog· 

ram • Pi. ) 
19.00 Prorram. 
19.05 Müzik (Bir keman vir

tüozu • Pi. ) 
19.15 Tiirk müziği ( lnce aaz 

f ash ) 
20.00 Memleken saat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 

20 15 Neıeli plaklar • R. 
20.20 Türk mllziği. 

1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Supbi Ziya • Hicaz ıar· 

kı • Anılıın yar ile. 
3 - Aıım bey • Hicaz ıarhı 

Her zahmi ciğersu2e. 

4 - Udi Cemil - Hicaz t•r· 
kı · Ne kiiıdlin bi sebep öyle. 

5 - Kemençe takıimi. 

6 - Hicaz ıarkı - İndim ya· 
rin bahçesine. 

7 - Hicaz saz semaisi. 
8 - Halk türkilıtl • Sllrme· 

timin ıözlerine. 
9 - Halk tlirküaD - lrafa fin· 

can koydum. 
10 - Halk tilrkliaii - Menek· 

teler tutam tutam. 

21.00 Koouıma. 
21.15 Müzik ( Radyo orkeı· 

trası - Şef : Praetoriuı ) 
1 - Claudio Monteverdi • G. 

F. Malipiero. 
Dört Madrigal. 

a ) Allerro. 
b ) Lento · Andante. 
c ) Lento, Funebre. 

ç ) Allegro. 
2 - Sabia V. Drarol • Dl-

verti11ement ruıtique. 
a ) Noel. 
b ) lıtiyak. 
c ) Matem. 
ç ) Danı. 
d ) Dllğlln tarkısı. 

3 - Joh. Strau11 • " Sphan· 
ge ,, Vals. 

22.15 Konuıma. 

1 '18. No. KIJşlı Ta· 
rım Kredi Koopera
tifinden: 
Köık itibar kooperatifinin tas

fiye hesabına ait ve tasfiyeye 
memur 178. No. Köık T. Kı· 
redi kooperatifi emrinde Sala· 
vatlı kByllnün lımancı mevkiin· 
de Tapunun 938 Temmuz 85/30 
kntük numerosunda kayıtlı o· 
lup ıarkan kıımen kara Cen· 
net d~reai ve kısmen Tekke 
vakıfı zeytinliği, şimalen kHmen 
yol ve kısmen Evkaf %eytinli· 
ği, garben kısmen Kara Mes
tan otlu Hüseyin veresesi ve 
k11men Salih zeytinliği , cenu
ben Hasan zeytinliği ile çev• 
rili 5,S1S8 hektar ıaha içinde 
(1100) lira muhammen kıymet
li 600 ağaç zeytinliğin milkiye
ti 22 Temmuz 939 tarihine mil· 
aadif Cumarteai günü zevali ıa• 
at 11 de Köşk Tarım Kıredi 
koo. binasında ihale edilmek 
(lzere açık arbrmaya yolula ıa
tııa çıkarılmııtar ... . 

Şartname ve ıair evrakı mll
teferrikaıı 15. 7. 939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi 
için açık bulundurulmaktadır. 

ihale gDnü mal, muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş betini 
bulduğu surette ihale yapılacak· 
tır. Akıi halde son pey ıahibi· 
nin taahhüdü baki kalmak llze· 
re artırma on bet rün daha 
temdit edilmit olacağ1Ddan on 
bqinci güne müsadif 5 Ağuı· 
toı 939 Cumartesi günft aynı 
aaatta ıon artırılan bedel ytlzde 
yetmit beıinden aıağı ise, had
di layık görilldüğü takdirde i
hale o\unacakbr . 

O dün artırmaya iıtirak ede• 
cek iıtelrlilerin muhammen kıy• 
metinin yiizde yedi buçuk nis· 
betinde pey akçesi veya milli 
bir ba•kanın teminat mektubu
nu kooperatif direktörlOğBne 
tevdileri illn olunur. 59 

Aydın Tapu Sicil
muhafızlığından : 

Balatcık köyünlln zeytinci 
kaya mevkiinde tarafları şar· 
kan sahibi senet zeytinliği gar· 
ben Ali avıar timalen Ali av• 
ıar cenuben sağır oğlu İbrahim 
ile çevrili 4676 M2 miktarında· 
ki zeytinlik (Hacı) Ahmed oi· 
lu Mehmed Alinin babaau (bacı) 
Abmedden irsen intikal ıureti-

22.30 Müzik ( Neıeli mllzik -
Pl. ) 

le SO- 60 ıenedenberi taıarru· 
funda iken 320 yılında ölmeıile 
veraıeti kansı Şerife ve evlad· 
lara Nuri ve Keziban ve Ayıe
ye munhaıır olduğu Keziban•n· 
da 322 yılında kocaıız vefatlle 
verasetinin anaaı Şerife ve kar· 
deıteri Nuri ve Ayteye intikal 
ettiği Nurininde 324 yılında 
karıaız ve çocukıuz ölerek o· 
nun miraı1nda yalnız bir kar-

23.00 Son ajanı haberleri, 

\ 

ziraat, esham, tahvillt, kambi· 
yo • nukut borsası ( fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband-PI. ) 
23.55 24 Yarınki program. 

••••• 
Hariçten 

Mezuniyet imtihanına gi- ı 
recek kızlann askerlik 

imtihan lan -·-
Orta ticaret mektepleriyle ti· 

caret lisesi imtihanlarına dıpr· 
dan girecek kızların, diğer derı
lerde olduğu gibi askerlik ders• 
terinde de imtihana tabi tutul
ması ve imtihanların mektep
lerde nazari kııımdan yapılmaıı 
kararlqmlflar. 

deti Ayıeye kaldığı köyiinden 
getirdiği tasdikli ilmühaber 
mllndericatından anlaıılmııtır . 
Aytede bu gayri menkulu na· 
mına tescilden sonra ahara sa
tacağından senetsiz tasarruf ar 
ahkamına tevfikan köyde ve 
razt• ile ilin tarihinden itiba
ren 15 ıtın ıonra mahalline ta
ıarruf cihetinin tahkiki için 
memur yollanacaktır bu yerde 
bir hakkı mülkiyet iddiaıında 
olanlar varsa o gün yerinde bu
luDacak olan memura veyahut 
1333 fiı sayııiyle mahafızbiı· 
mııa n.aliracaah bildirilir. 
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Adana Belediyesi •••aaaeaa.aMııaaee••-

Türkkuşu -::i:firleri şe~ i 6 Ay E 
refine bir ziyafet veril dil• • • 

Adana 22 - Ona akıam Vade ıle elbıse 
Adana belediyeıi tarafından & 
T.ürk~uşu mi~afi~l~ri ıerefine !yaptırmak İstrsenİz kadın Ve erkek• bır zıyafet verılmııtır. .. • 

Z~yafette vali, bel~diye .reiı~ ı terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz r 
bntun teşekkilller mumeHıllerı 41 E 
hazır bulunmuı ve ziyafet çok 41 !erzihanemd~ Silmerbank yerli ~allaı:ının hemen en em-
neşer b. h .. d . r 41 ıalıız kumaılarıyle ve 6 ay vade ıle bılümum memurlan-

. ı ır ava ıçın e geçmış ır. • mıza elbise yapılmaktadır. • 
b Fılo ~ehr yerde olduğu gibi • En mutena biçki dikitle ve en özenişli provalarla müş- • 
~ ıa a meydanı dolduran e terilerimizi memnun etmek israrındayım. 1 

bınlerce halkın sürekli alkışları 41 Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 
arasında hava uçuşları ve iÖs· 41 umanm. 
terileri yapmıştır. 4J K•dın Ye erkek terzihanesi 

Hava kapalı olduğundan filo 41 ~uzaffer Era~dın • 
K . 41 Demıryolu caddesı: Aydın ,D 
~t~erıye yarın hareket ede- ••OOOO•OOOOO .... ~•••tJıaıDP .... 

ce 1r. a. a. 

Bohem yada 
Yahudiler izinsiz iktisadi 
muamele yapamıyacaklar 

Berlin 22 - Bohemya ve 
Moravyadaki Yahudiler hakkın· 
da çıkan yeni kanuna göre: 

Yahudiler husuıi bir mezuni
yet almaksızın iktisadi muame
lede bulunmaları, arazi, akıyon 
esham satın almaları ve arazi 
kir1tlamaları menediimiıtir. 

Yahudiler 31 temmuzdan ev· 
vel ellerinde bulıınan altın, pli
tin, gümüş ve kıymetli taılar 
için beyanname vereceklerdir. 

a.a. 

lmtlyaa ıahlbl .... Umumi Ne9rlyat 
llGdilrU ı Etem Mendrea 

Buıldıf1 yer 
C H P Ba11111eYI 

Aydın su işleri Çine belediyesinden 
Çine belediyesince 800 met· 

Dördüncü şube müdür- re ve iki inç kutrunda demir 
lüğünden ıu borusu alınacaktır. Muham-

A - Eksiltmeye konulan iı men bedeli beher metrHi t130 
Horıunlu - Nazilli sulama ka kuruıtur. 4/Temmuz/939 salı 

nabnın 26+400 - 36+050 kilo· günü saat 18 de ihalesi ~icra 

metreleri arasındaki ıınai ima00 

litın inıaatı olup bedeli keşfi 
(48752) lira 17 kuruştur. 

olunacaktır. 
Taliplerin ıartoameyi görmek 

üzere Cine belediyesine mllra

B - Eksiltme kapalı 
uıuliyledir. 

caatlan. 
zarf 18 23 27 2 49 

C - Eksiltme gtınti 10 tem
muz 939 tarihine raıtlayan 

pazartesi ıünii Hat :14,30 da 
Aydın su itleri dördüncil ıube 
müdilrlüğilnde yapı!acakbr. 

D - isteklilerin şartname 
proje ve merbutatını Aydın su 

işleri müdürlüğünde g6rebilirler 
E - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 2490 numaralı 
lr•nnn 1.nlrnınla.;n• aX•• (11\(1\) 

lira 41 kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikası al
mak 6zere Aydın vilayetine 
müracaat etmeleri şarttır. 

F - T eklıf l mektuplarının 
eksiltme gününde tesbit edilen 
saattan bir saat e•vel su işleri 
müdüriyetinde teşekkül etmiı 
olan komisyona verilmesi lazım
dır. 

~" 17 ?1 ?R d. 

3 Nu·maralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

41 

i 

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

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışhr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 
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lıan 
Aydın Su işleri 

Dördüncü şube müdür
lüğünden 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

kanalının 23+400 - 26+ 400 
kilometreleri arasındaki sınai 
imalat noksanlarının itmamı 

olup bedeli keşfi ( 22039) lira 
66 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuJiledir. 

C - Eksiltme gOnU 10 te
muz 939 tarihine tesadüf eden 

Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 
ıu işleri dördüncü şube mtidür
lüğünde yapılacaktır. 

D - lıtekliler şartname, pro
je ve merbutabnı Aydın şu İf
leri müdüriyetinde görebilirler. 

E - Eksiltmiye girebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka-

nun hükümlerine göre ( 1652 ) 
lira 97 buruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikası almak 
üzere Aydın vilayetine müracaat 

ilin 
Bozdoğan T. K. 
Kooperatifi : 

Mıntakamızdaki 226 lnebolu 
ve 665 Haydere kooperatifle• 

rioin kooperatifimizle birleım• 

hakkında verdikleri karara mu· 

kabil kooperatifimizin Mart 939 
Nomal Umumi Müdürlüğünce 

tastik Ticaret Vekaletince tas· 
vip edildiğinden infisah eden 

yukarıda isimleri yazılı koope• 

ratiflerin tasfiyesine başlanıldı· 

ğı ( Ticaret Kanununun 445 ci 
maddesi ile statünün 72 inci ve 
74 üncü maddelerinin fıkrai 
mahsusalarına tevfikan ) ilan 

olunur. (30) 13 . 19 25 

etmeleri şarttır. 
F - Teklif mektuplarının ek" 

siltmc gününde tesOit edilen sa

attan bir ıaat evel su işleri 

d6rdüocü şube müdürlüğünde 

teşekkül etmiı olan komisyona 

verilmiş olması lazımdır. 
(35) 17 23 28 4 
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I HALKEVI 
91 Bakım Evi Muayene Saatlan 
Dl (+J Muayene wGııl Saat Doktor arkada,ımııııı adı 

~ Pazarteıi 
ı;ı 

Salt • ~ 
f•J 
(•] Çarıamba 

~] " 

~ Perşembı 
ı.I 

3 - 4 

4-S 

2 - s 
3 - 4 

4 - s 

s - ' 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor F11at Bayraktar 

Operatör Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

( Gaı baıtahklan mutaba11111) 

Doktor Muhsin 
(it baıtahkları mutalaaaaa .. ) 

Doktor Ş.Yket Kırbat 
datanl hastalıklar mutaha11111) 

~ 
~ 
~J Cuma 4 - S Doktor Mllnif Erman 1 
(•1 (Kadııı baıtahklan mutaha11111) 
[•] 
f4 Camarteıi 2 - 3 Doktor Nafiı Y aıgaa 
it ., 3 - 4 Doktor Halil G6zaydın il 
a.s22zes~~:2ff.:SEE~~Ee2BBBBES3. 

~··~ =z _ _ 

Sağlık Yurdu açıldı 

l 

Aydmda Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, şimdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve fontkf!n ~ servisleri ikmal edilerek 

açılmıı. Hasta kabulüne batlamıştır. 

Yurtda birinci s10ıf mütahassıs doktorlarımız tarahndan her 
türlü erkek kadın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 

ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 

daireıinde takip edilmektetir. 


