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Japonya ve 
İngiltere 

A. Ş. ESMER 

Ua ~zak farktaki İngiliz • Japon 
. blifı pek vahim bir safhaya 

rırnıiıtir. Japonyanın, iki sene 
t~el Çine kartı taarruza geçti
ii •ırada yapbğı gibi, ehemmi· · 
Yttsiz bir hldiıeyi bahane ede· 
;ek uzak ıarktaki İngiliz men· 
•atlerinin taıfiyeıi gibi çok 
filnıullü lbir tetebbllse girişmek 
&zere bulunduğu anlatılmakta· 
dır. 

C lbtilifı doğuran hadise tudur: 
d eçenlerde bir Japon tabaa11 
art Çinli tarafandan katledil

llıiı. Ve katiller Tienıindeki im
tiyazlı mıutakaya iltica etmit· 
lerdir. Japonlar katillerin ken· 1 

dilerine teılim edilmelerini iı
tenıiıler. Tienıindeki hüküm et 
~, Londra hnkiimetinin tasvi-
iyle olacak, bu talebi reddet

llıittir. Bunun Ozerine Japon aı· 
~erleri, imtiyazlı mıntakayı mu· 
lı •sara altına almışlardır. Bir 
aftadanberi, mıntakaya kimse 

rireıniyor. Ve mıntakadan kim· 
le chıarı çıkamıyor. 

Eter ibtilif dört katil çinlinin 
teılimi ile balledilebilse, belki 
llılltevassıtların da yardımı ile 
lleticelenecektır. Fakat Japon 
btıknmetinin, lagiltereyi şu iki 
••k karşııında bıraktığı bildiril
llıektedir : 
._ 1 - Çindeki "yeni vaziyeti,, 
"•bul ve tasdik etmek, 
it" ~ - imtiyazlı mıntakalarda-

1 ıngiliz menfaat ve alikala· 
rlnuı tasfiyesine razı olmak. 

Bu hareket her ıeyden evvel 
Japonyanıa Çinde bOyük "zor
luldarla karıılaştığını gösterir. 
Japonya bir milyon telefat ve· 
~erek Çinin bOtüa şehirlerini 
•tral etmiı; fakat harbi nihayet 
lendirememiştir. Bu vaziyetten 
ilri devleti mesul addediyor: 
Sovyetleri ve lngiltereyi. 

Gerci bu iki devlet uzak 
farktaki alakalarının müdafaa
•ında it birliği yapmamışlardır. 
Fakat her ikisi de kendine 
llıabıus sebeplerle Çankayşeke 
Yardımda bulunmaktadır. Japon 
Ya tuna kanidir ki eğer sovyet
ltri ve İngiltereyi Çine yardım
dan vazgeçirecek olur11, Çan
kayşek muk .. vemette devam 
edemeyip teılim olacaktır. Bu 
•~bepledir ki uzak ıark harbi· 
111D devamından Çankayşek ka· 
dar da ıovyetleri ve İngiltereyi 
llıesul addetmektedir. Gerçi 
•ovyetler Çankayşeke daha 
btıyQk yardımda bulunmakta .. 
dırltır. Fakat japonlar uzak 
farta artık kuvvetleşen bu dev· 
let Uıerine milessir bir tazyik 
Yapamazlar. 

lngiltereye gelince; bu güne 
t~dar Japnya ile Çin. arasında-

1 harbe karıı takip ettikleri 
•iyaıet fU olmuı tur: Harbe doğ· 
rudan doğruya mildahale etme· 
nıelde beraber, Japonya tara. 
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Hatay Anayurda İlhak Edildi · 
Türk - Fransız anlaşması Dün Ankara'da 

mahsus merasimle imzalandı 
Anlaşma Büyük Millet Meclisinde sürekli alkışlarla tasdik edildi 
Ankara 23 (A. A.) - Tebliğ: 

Tilrkl11e ile Suriye arasında arazi mesle
slnin kati surette h11lllnl ve binnetice Hatay 
arazisinin Tiirklye11e ilhakını tazammun 
eden anlaşmalar huuün hariciye vekaletinde 
harici11e vekili B. Sükrü Saracoğlu ve Fran
sa büyilk elcisi MüsylJ Masiğli tarafından 
merasimi mahsusa ile imza edilmiş ve iki 
devlet mürahhasları bu milnasebetle dostane 
nutuklar teati etmişlerdir. 

Ankara 23 - Halayın ana vatana ilhak1nı tasdik 
eden mukavele ve merbutah bu gün saat 13,30 
da hariciye vekaleti kütüphane salonunda hariciye 
vekili Sükrü Saraçoqlu ve Fransanın Ankara bü
yük elçisi bay Masiğli tarafından merasimle imza 

1 edilmiştir· imza merasiminde hariciye vekaleti umumi ka
tibi Numan Menemencioğlu, Hatay mümessili Ce-
vat Aç1kalın, albay Kula, JPnuuu:t.. :;etcu eli llatkA· 

tibi, yerli yabancı matbuat mümessilleri hazır bu
lunmuştur. 

imza ll'erasimini müteakip hariciye vekaleti 

Mısır hariciye nazırı 
Borsaya gitti muhterem misafirimiz 

Bursa' da merasimle karşılandı 
İstanbul 23 - Mı!ır hariciye 

nazırı Abdülfettah Yahya paıa 
maiyeti erkinile bu 11abab Mu
danyaya hareket etmişlerdir. 

Mübterem misafir oradan 
Burıaya gidecek ve akşam is· 
tanbula dönecektir. a.a. 

Bursa 23 - Mısır hariciye 
nazın Abdülfettah Y abya paşa 
bu sabah sureti mahsuıada rü
kubuoa tahsis edilen vapurla 
saat 10,30 ta Mudanyaya ıel· 
mit ve Bursa valisi, belediye 
reisi, Mudanya kaymakamı ve 
belediye reisi tarafından karıı · 
lanmıştır. Vali vapura çıkarak 
muhterem misafirimize hoş gel
diniz demlf ve iskele meydanı-

nı dolduran balkın hararetli al· 
kışları arasında otomobille Bur
ıaya hareket etmiştir. Bursaya 
muvasaletinde doğruca Çelik· 
palasa inen misafirler bir müd-
det iıtirahattan sonra Yeşil 
türbeyi, Muradiyeyi, Ulu camiyi 
kapalı çar,ıyı merinos ve ipek 
it fabrikalarını gezmişlerdir. 

Muhterem misafirimize ipek 
İf fabrikası tarafından bir ba
tara olmak üzere ipekli kumaı· 
lar takdim edilmiştir. 

Belediyemiz tarafından iki gll· 
zel albüm hediye edilmiştir. 

Muhterem misafirimiz öğleden 
sonra Uludağa çıkmışlar ve ıaat 
17.30 da ayni merasimle uğur-

lanmışlardır. a.a. 

Uzak şarkta ne oluyor 
100 Sovyet tayyaresinin Mançuko 

hududunu geçtiği bildiriliy~r 
Londra 23 - Royter ajan· 

ıından: 

Mançukodaki Japon makama· 
tı, dün saat 16 da 100 So9yet 
tayyıremain· Maoçuko hududu· 

nu geçtiğini bildirmektedir. 
Japon tayyarelerinin Rus tay

yarelerini durdurduğu ve bir 
çoğunun da dütiirldüğü ili ve e
dilmektedir. 

umumi katibi Numan Menemencioğlu anadolu 
ajansı muhabirine beyanatta bulunarak demişth·ki: 

Şimdi imza olunan vesikalar bir anlaşma proto
kolu, 2 lahika ve iki mektuptan ibarettir. Bu an· 
laşma ile 1921 , 1926 ve 1930 senelerinde tayin 
edilen hudut üzerinde küçük bir tashih yapılmak 
suretile Hatay Türkiye arazisine ilhak edilmiş 
bulunmaktadır. a a 

Ankara 23 - Ba,vekil doktor Refik Saydam Fransa ile 
Türkiye arasında imzalanan anlaıma hakkında ıık ıık alkıılanan 
beyanatta bulunmuı : 

Ve ez cUmle demlıtir ki : 

"Geçen Mayıs ayının 12 ıinde Türkiye ile İngiltere ara11nda 
muhtemel bir taarruza karıı hazırlanan müşterek beyannameyi 
bu kürsUden okumut ve hükumetimizle Fransa arasında da ayni 
esasta bir anlaşmanın derduti müzakere olduğunu arzetmiıtim. 
Bu anlaıma lngiltere ile yaptığımız anlaşmanın barfı harfına 
aynıdır. • 

Esasları Mayıı ay1Ddan beri tesbit edilmiş olmasına rağmen 
ancak timdi huzurunuza arzediyorum. 

Q •• --ı......... .in...... • •• ıı. ..... - .... ı: ... ,.ı:.. \T. t...~ .,,1 ı..,~,. i,l ..... _ 

sine yardım edecektir. ~ 

Aydın - Batün Pariste F'ansa hariciye nazırı B. Bonne 
ile büyük elçimiz Suat Davas arasında imzalanan anlaş
manın metnini yarınki nüshamızda taf silatıgle yazacağız . 

Moskova konuşmaları 
Molotof İngiliz ve Fransız sefirlerine 
hükômetin resmi cevabını tevdi etti 
Moskova 23 - Oiin ıaat 17 

de Sovyetler birliği hariciye 
komiseri Molotof İngiliz Fran· 
sız büyük elçilerile Strağı kabul 

ederek yeni İngiliz tekliflerine 
karşı Sovyetlerin resmi cevabı
nı tevdi etmiştir. Bu gC>rüşme 

yarım saat kadar ıilrmOştür. 
Sovyetlerin ceyabını bük(imet· 
lerine bildirmiı olan büyik el· 
çiler talimat beklemektedirler. 

Strağın müşaviri hilkftmetle 
yakından temas etmek ve tali· 
mat almak ilzere tayyare ile 
Loodraya hareket etmiıtir. 

Almanya 
Bir sınai anlaşma yapmak isteyor 

Berlin 23 - Hükumet Alman marklık bir lnredi açacak ve 
sanayicilerinden milrekkep yedi Rusya bu kredi ile Almanya· 
kiıilik bir gurubu Almanya dan malzeme mnbayaa edecek· 
ile Ruıya arasındaki sınai mü· tir. Buna mükabil Almanya 
naıel>atı islib etmek üzere Ruayadan mühim miktarda ip-
Moskovaya göndermeği karar tidai madde tedarik edecektir. 
vermiştir. Heyet azasından bazıları :yola 

Alman hükumeti Sovyetlere çıkmıı diğerleri yakında yola 
10 ıene müddetle 750 milyon çıkacaklardır. a a 

~-----====~==~==-=··~~==~~~=------

Ôz il r süz olarak ok11l
lara devam etmiyenler 

Ankara 23 - Haber aldığı· 
mııa göre özUn z olarak bir 
ıeue ve daha faıla okula de· 
vam etmiyeolerio kayıtlarının 
silinmesi hakkında maarif •eki 
letiiıce okullara emir verilmittir. · 

/ngilizler 
Japon oltimatomuna elıemmi

get vermiyorlar 
Hongkong 23 - Deniz ma

kamlara lngiliz ticaret vapurla· 
rıoa Japonyanıoın oltimatomu
nu nazarı itibara almamalarıoı 
bildirmiıtir. a. a. 



Askerlik Balıisleri : 
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lngilterede kadın asker! 
Kadınlar lngilterede sade hasta bakıcı
lıkta değil, kara ordusunda, bahriyede 
hava kuvetlerinde ve sıhhiye işlerinde 
de yetiştirilmekte ve vazife almaktadır 

Yazan : General A. Nisıel 
Franıız ihtiyat kadrosunda 

Cihan harbı esnasında İngiliz 
kadınları gönllllü olarak baı· 

taneler de hasta bakıcılık yap· 
mıılardır. İngiliz kadınlan yal· 
nız lngiltere dahilinde değil; 
ordu mıntakalarında da aıkert 
vazifeler almıılardır. 
Yaruımcı teritoryal servisin

de vazifeler alan İngiliz kadın
lanndan birlikler teıkil eelilmit 
bunların baılarına zabit rlltbe· 
ıinde kadın kumanlar reç1ril· 
miıtir. 

Umumi harpte, lngiliz ordu
larının ardcı kuvetlerini gezen· 
ler, mavi bahriye elbiseli, zabit 
kıyafetinde bir çok kadınlar 
g8rmOı oldukları hatırlarlar. 
logiltere de, kadınlar harp za· 
manında, memleket dahilinde, 
ıoförlük de etmitler, otomobil, 
kamyon gibi nakil vasıtalarında 
erkeklerin yerini almıılardır. 
Bu ıuretle it g&rcn kadınların 
sayııı cihan barbının ıonunda 
16.000, bahriye de 4.800 e çık· 
mqtır. 

İngiliz kadınlarının harpte 
g&stermif oldulcları yararlıklar 
o kadar çok olmuıtur ki, harp· 
ten ıonra da askeri kadın teı· 
•.. -. . ----.#--- -···---- ·-
tenmiıtir. Şimdi ise, lngiltere de 
mecburi askerlik hizmeti kabul 
edileliberi gllnde 2.000 kadın, 
askeri teıkilita bilha11a teritor· 
yal orduya ittirlk etmeğe bat· 
lamıştır. Gnrıden gllne de bu 
tehalnk artmaktadır. 

Bu sene batında "milli ser· 
via., iami altında bir rehber 
intiıar etmiıtir. Burada gerek 
aıkeri, gerek ıivil mahiyette, 
yapılacak itler g6r8lmektedir. 
R~hberde Çemberlaynın mnhim 
bir mesajı ve Sir Jobn Ander· 
sonun bir mukaddemesi vardır. 

Yardımca teritoryal servısı 
kara ordusunun gayri muharip 
aınıflarında ve hava ordusunda, 
ıof6r, kitip diğkr umumi itler, 
aıçılık ve emir işleri gibi işler· 
de, kadınları erkeklerin yerine 
kaim kılmağa çalııan bir ser· 
viıtir. 

Bu suretle hizmet edecek 
olan kadınların ekıerisi icabın· 
da deniz aıırı memleketlerde 
de vazife almayı taahbilt etmiı 
lerdir. Mamafih İngiliz kara 
ordusunda mOnbasıran kadın
lardan teıekkül etmiı bazı bir· 
liklerde, kadınlar evlerinde 
yaıamağa müsaade edilmittir. 

lngilterede bu tiirlllO teıek· 
kOllere alınacak kadınlar, 18 
ile 43 yaı arasında olanlardır. 
Mamafıb mahalli hizmetde kul· 
lanılacak kadınlardan 50 ya91na 
kadar olanları da alınmaktadır. 
Bekirlar ne gibi tart dahilinde 
bulunuyorlarsa, evliler de ayni 
ıartlar dahilinde kabul edilmiı· 
tir. 

Bu ınnıuıo kadın gurupları 
gruplar b616kler halinde kadın 

zabitler tarafından idare edil· 
mektedir. Kadın zabitler za· 
manla mukayyet değildir. Bazı 
ları dört senelik mukavele ile 
hizmete girmektedir. Kadınlar 
zabit tayin edilince 16 lira ka
dar bir teçhizat bedeli alırlar. 
D;ğer kadınlar bedava ıiydiri· 
lir. 

Kadınların üniformaları daha 
evvel harpte hizmet etmiı olan 
kadınlardan müttşekkit bir ko· 
misyon tarafından kontrol edi· 
lir. Elbiseler hlki renktedir Yal· 
nız elbiseler değil, g&nlek, kra· 
vat ve çoraplar da baki renk· 
tedir. Şapkalar, saçlan içine 
alacak derecede geniı yapılmıı· 
tır. Caketler zabit caketleri 
biçimindedir. Cepleri bilyilktDr. 
Bellerinde kuma,tan birer ke
mer vardır. Eteklerin ucu yer· 
den 40 ıantimetre kadar yukar· 
dadır. Ayakkabıları ıiyah me· 

, tinden yapılmııtır. 
Talim ve terbiye, ilk aenede 

en az 11 saattir. Her ıene ni· 
bayetinde 8 veya 15 günlük bir 
kamp vardır. Bu ldersler hep 
kadın zabitler tarafındau veri
lir. Lüzum hi11edilir1e bu asker· 
.... au .. u.açu uıumı oıa.raK KAia• 
cakbr. O zaman burada asker· 
lik yapan kadınlara bir Ocret 
verilecektir. laıe ve ibateleri 
meccanidir. Kara ordusundaki 
yardımcı kadın b&liUderinin 
miktarı arttınlacaktır. 

Hava ku1111eti: 
İngilterede muntazam ve yar

dımcı aıkeri tayyarecililik te• 
ıekkDllerinin yanında bir de 
"ıivil hava bekçiliği" diye bir 
teıekkül kurulmuştur. Bu teıek· 
külden maksat bedenen emre 
hazır, harpte ve harp tehlike· 
sinde daima hizmet edebilecek 
erkek ve L adından müteıek kil 
bir kuvvet bulundurmaktır. Bu 
suretle teıekkOI etmit olan bir
likler hafif tayyarecilik kulllp· 
lerine bailanarak memleketin 
her tarafına taksim edilmiılerdir. 

Bu birliklere, erkek de kadın 
da 18 ile 50 yaş arasında olan
lar kabul edilmektedir. Yalnız, 
bunların, pilotlukta aranılan fi· 
zik evsafı bulunması ıart koıul· 
muıtur. 

Harp olduğu zaman bu bir· 
liklerde bulunan erkekler veya 
kadınları pilot yapmak için ta
abhllde giritilmiş demektir. Fa
kat biraz yOkıek ücret muka
bilinde bunlara pilotluk &ğreti . 
lecektir. Senelik bir miktar mas
raf verildikten elbise ve aair 
masrafları da çektikten ıonra 
pek ili pilotluk öğretiliyor. · 
Yukarıda s&ylediğimiz gibi 

yardımcı teritoryal servisi, bava 
kuvvetleri için de kadınlardan 
mlltetekkil bölOkler meydana 
getiriyor. Tayyare ba<ükleri de 
tıpkı kara balllkleri gibidir. Yal· 
nız bunlar, lngilterenin hariç, 

-
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Fagtlalı bilıller: 

Yeni tiren tarifeleri 
15/6/939 tarihinden itibaren 

devlet demiryollarında tatbik 
edilmete baılanan tiren tarife· 
ainde ilimizi alikadar eden kı· 
ıımlarını okuyuculanmızın talep 
ve arzularına binaen tekrar 
neırediyoruz. 

1 - Ankara, Konya ve A
dana münasebatını temin eden 
Afyon, lzmir 1308 nomaralı 
terenler Aydına salı, perıenbe, 
cumartesi ve pazar günleri saat 
23,54 de gelir ve 24,15 de kal
kar. " Bu tirenlarde posta var
dır. ,, 

2 - Yine bu katarın d&niltil 
olan 1307 katar lzmirden Af· 
yona pazartesi, çarıanba, cuma 
ve cumartesi gilnleri lzmirden 

saat 22,SO de hareket eder. Bu 
günlerin ferdası olan salı, per· 
ıenbe, cumartesi ve pazr gOn-
leri Aydına ıaat 3,3S de mu· 
vasalat ederek saat 4 de Ay-

dından hareket eder. "Bu tiren
lerde posta vardar. ,, 

3 - Aydından her gOn sa· 
bah otorayı ıaat 6,13 de kal · 
kar ve lzmire saat 9,21 de va· 

rir. Yine İzmirden her gtı6 sa
at 18,S de kalkan otoray Ay· 
dına 21,8 de gelir ve 21,12 de 
hareket eder. 

4 - İzmirden her glln kal· 
kan Nazilli yolcu tireni ıaat 
15 de lzmirden hareket eder 
ve Aydına ıaat 19,28 de muva
salat ederek aaat 19,33 de ha· 
reket eder. Her gOn sabahları 
Nazilliden hareket eden Nazilli, 
t .. aaaıa 1.accuı nazmıaen ıaat 0,.1U 

da hareket ederek Aydına 8,4 
de gelir ve 8, 10 da hareket 
eder. 

5 - lzmirden Denizli mOna
ıetı: Her glln Denizliden saat 
S, 18 de kalkan tiren Aydına 
10,43 de gelir ve Aydından 
saat 11,10 da hareket eder. iz
mirden her glln Denizliye kal
kan tiren de İzmirden saat 
10 da kalkar Aydına saat 15,14 
de relir ve ıaat 15,40 da ha· 

denizaıırı ülkelere g6nderilmek
tedir. Kadın tayyarecilerin ha
vacılıkta en çok kullandıkları 
yerler, telgraf telefon, fotoğraf 
ve desinatörlük gibi hizmetler· 
dir. 

lngiliz halırigesinde : 
T aymiı gazetesinin yazdığına 

göre, lngiliz bahariyesi, askeri 
hizmetlere kadınlan da kabul 
etmektedir. " Milli aervis " in 
çıkarmakta olduğu mecmuaya 
göre bir harp patlar patlamaz 
bahriyede katip, haaap memuru 
stenoğraf, daktilo, •fçı, hizmet· 
ci ve haberci olarak 1.500 ka· 
dın hizmete alınacaktır. Bu iş
lerde, İngiliz kadınları daima 
erkeklerin yerini doluğracaktır. 
Bunların, miktarları günden gü
ne artbrılacakhr. 

• Sıleige işleri:. 

Ingilterede askeri sıbiye işle· 
rinde kadına lllzum duyuluo· 

ca bu ihtiyacı llç m6e11eae te· 
min edecektir. Bu üç mOe11e• 
seden biriıi lngiltere kızılbaç 
cemiyetidir. 18 ile 65 Y•f ara• 
sındaki bütün klldınlar kabul 
ediliyor. Mnteharrik hizmetler· 
de ancak 19 ile 45 yaf araııa
da olaıdar kullanılıyor. 

reket eder. "Bu trenlerde pos· 
ta vardır. ,, 

6 - Söke - Nazilli 
Her sıün Söked~n saat 5,40 

da hareket eden ve Aydına 
8,8 de muvasalat ederek saat 

ı 8,27 de hareket eden tren 
Nazilliye ıaat 10,28 de muvasa
lat eder. 

Nazilliden 14,35 de hareket 
eden Söke treni Aydına saat 
16,25 de gelir ve 17,2 de ha· 
reket eder. 

lzmir Bandırma münasebatı 
7 - lımirden bandırmaya 

haftanın pazartesi, çarşamba, 

ve cuma günleri saat 7,30 da 
bir ailrat katarı basmahane 
istasyonundan kalkar. Aydından 
Bandırmaya gidecek yolcular 
sah, perşembe ve cumartesi 
gilnleri saat 23,54 de Aydına 
gelen trenlere binerlerse İzmir 
den b6 katara aktarma etmek 
suretiyle ayni gllnde Bandırma, 
ve devam ederek ıaat 22, 15 
de fstanliula vanrlar. 

8 - lzmirden yataklı vagon· 
la Ankaraya devam etmek iı· 
teyen yolcular da çarşamba, 
cama, pazartesi gDnleri saat 
6,30 da lzmirden hareket eden 
1105 No. lu katara aktarma 
edilirler. 

Yataklı vagonla Ankaraya 
devam arzusunda bulunan Ay
dın yolcuları perşembe, salı ve 
pazar gllnleri Aydından gece 
ıaat 24, 15 de hareket eden 
katarlarla lzmire hareket eder· 
ıe tevakkuf etmeden yollarına 
aevam edebilirler. . 

9 - Ankara Konya oe A· 
dana Ankara Haydarpaşa 
münasebatı 

fzmirden saat 22.SO de ve 
Aydından saat 4 de hareket 
eden yolcu treni saat 19,20 de 
Haydarpaıaya gidecek yolcular 
Af)"ondan saat 20,35 de, Adana 
ve Konyaya devam edecek 
yolcular da Afyondan acat 23, 
45 de hareket edecek katarla· 
ra aktarma edebilirler. 

Bu s•hiye tesislerinde kadın· 
lara yardımcı basta bakıcıhk ve 
ııhat koru·ma bilgisi gösterilir. 
Buralara devam eden kadınlar 
her sene nihayetinde hangi kı
sımda çalıştılarsa ondan bir 
imtihana tabi tutulurlar. Bu ka· 
dınların, müessesesine göre, ya 
her sene, yahut iki sene de bir 
bizzat kendilerininin ııhbat mu· 
ayeneleri yapılmakta herin va
zifeye hazır olup olmadıkları 
tetkik edilmektedir. 

Teşekkür 
Çocuğum Teoman Baıaranan 

küçük yaıta hayata ıözlerini 
kapaması dolayısiyle uzak ve 
yakından gerek şifahen ve ge· 
rek tahrireo taziyette bulunan 
dostlara ve tanıdıklara ayrı 
ayrı teıekküre teessürOm mani 
olduğundan gazetenizin bu yol· 
daki tava11utunu diler yakın 
dost ve tanıdıklarıma teeasürll· 
me gösterdikleri candan ortak
lıktan dolayı teıekkür ederim. 

Babası 
lspekter 

Fikret B~t~raıı 

1 RADYO J 
CUMARTESi 24/6/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

1648 m. 182 Kca. 120 Kw· ~ 
T. A. Q. 19,7+ m. 1519 

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kıl' 
13.30 Program. 
13.35 Türk müzii'i 
1 - Acem aşiran peşrevi. 
2 - Dede - Acem aşiran bt• 

te • yar meşamı batıra. . 
3 - Nikoğos • Acem kürdi 

ıarkı • sevdi göynüm ey melet· 
sima seni. 

4 - S. Kaynak · Bayllti t•r 
kı - Her sinede bir gam. 

5 S. Kaynak • Halk türküsü' 
Yürükte yaylasında. 

6 - S. Kaynak Hüzzam tilr' 
kti - Akşam oldu yine bastı k•• 
ralar. 

7 - S. Kaynak • Hüzzaııt 
saz semaisi. 

14.00 Memleket saat ayarlı 

ajans ve meteoroloji haberleri· 
14.10-15.30 Müzik ( Oaas 

müziği - Pl.). 
18.30 Program. 
18 35 Müzik ( Melodiler· Pl.) 
18.45 Müzik(Küçük Orkestra .. 

- Şef : N~cip A,kın ). 
1 - Franz Lebar • Eva o

peretinden Vals. 
2 - Emmerich Kalman - Çar 

daı prensesi operetinden pot' 
puri. 

19.15 Tiirk milziği (ince sat 
fasl ). 

20 00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Z0.10 Neşelı plaklar • R. 

20.15 Türk müziğı • 

1 - Hüzzam peşrevi. 
2 - Mahmut Celilettin pa• 

ta - Hüzzam şarkı • Değildi 

3 - Bimen şen - Hüzzam ıar
kı • Sükunla geçer ömrüm. 

4 - Bimen şen • Hilzzam tür· 
kü • Ata binesim geldi. 

20.30 Türk müziği ( Erkek 
küme heyeti ) 

İdare eden : Mesut Cemil. 
1 - Bestenlgir peşrevi. 
2 - Haşim bey • Beste niglr 

farkı - Kaçma mecburundao. 

3 - M. izzet • Bestenia-ir 
şarkı - Gayrıdan bulmaz teselli. 

4 - M. izzet - Viyola ile 
taksim. 

5 - Lem'i - Hicaz şarkı· 
Sorulmo~ın baua ye'sim. 

6 - Dede • Hicaz · Baharın 
ramanı geldi. 

20.50 Konuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

21.05 Temsil 
22 00 Haftalık posta kutusu 

( Ecnebi dillerde ) 
22.30 Müzik (Oda müziği ·Pi.) 

23.00 Son ajans haberleri, zi
raat, esham, tahvilat, kambiyo· 
nukut borsası (fiyat ) 

23.20 Müzik ( Cazband • Pi. 
23.55-24 Yarınki program . 

:........ Abone ıeraiti ..... _ 
l Yıllıtı her yer için 6 lira. I 
: Altı aylıtı 3 liradır. j 
i ldare· yeri: Aydında C. H. ! 
J P. Baıumevl. j 
! !Heteye ail ya11lar lçia i 
i yazı itleri mud 1rlüjüne, illa- ! 
i lar için idare müdılrlüj'üne i 
i 'DÜracaat edilmelidir. i 
ı ...................... ••••••t•••••H ... ••- .........: 
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- 51 
Diyetin, salahiyetlerini aıarak 

Prusyanın kabul edemiyeceği 
bazı kararlar alması ve bu ıu· 
retle Prusyanın diyetle bozuı· 
ması kadar biç bir ıey arzu 
edilmiyordu. Kanunu esasinin 
yeniden gözden geçirilmesi için 
tam fırsattı. " Federal bağlılı
ğımızda Pruıyanın er geç dü
zeltilmesi icap eden bir zafiye
tini görüyorum ,, diye yazıyor· 
du. İhtimal ki Scbleinitz'in ce-

. vabı onu tekrar yazmağa teş· 
vik edecek mahiyette değildi. 
Hususi mektuplarında ayni mev· 
zua temas ediyordu. Hazir11n 
ayını Moıkovada geçirdi fakat 
ay sonunda harp hakkında ha· 
vadis almak üzere St. Peters· 
burga koştu. Villafranca sulhu 
hakkındaki havadisler kendisine 
ulaşıncaya kadar Prusyanın A· 
vusturya lehinde harbe girece
ğinden korkmuştu : " Gayet ça· 
buk ~e güzel hazırlandık. Üze· 
rimize aldığımız yük bizi aşağı 
doğru itiyor. Biz Avuıturyanın 
ihtiyatı bile olmayacağız. Sadece 
kendimizi Avusturya uğrunda 
feda edecek ve harbı elinden 
alacağız. ,, 

Onun, takınmış olduğu dini 
teslimiyet tavrında, ne kadar 
rahatsız olduğunu anlamak milm
kUnder: 

"Allab dilediği gibi yapsın .. 
Burada her şey bir zaman me· 
ıelesidir. Halk ve adamlar, ak
ın hikmet ve cfnnet, harp ve 
Yağmur ve ıu gibi gelip gidi
yorlar. Dünyada riya ve hileden 
baıka biç bir şey yok. " 

Bu mektubiyle diğer mektup 
farında kullandığı lisan kısmen 
onun sıhhatından ileri geliyor· 
du. intizam11z saatler ve çocuk
ca itiyatlara ilaveten Frankfort· 
taki hayatının devamlı heyecan 
\'e faaliyeti vüct:dunu yıprat· 
llııştır. 

Petersburgla müthiş bir mide 
ve romatizma hastalığına tutul
du. laveçte avlanırken incittiği 
ayağı ıstırap vermeğe başla

llııştı. Doktorun kan almak ve 
iyod vermek gibi tedavileri onu 
daha fena yapmıştı . 

1860 temmuzu iptidasında va 
tifesini bırakarak Berline av· 
det etti. Berlinde on gün ya
lakta kaldı. Karısı yanına gel
~İfti. Onun itinası ile iyileşme· 
R'c başladı . Agustosu banyo a-

l•rak Wiesbaden ve Nauheimde 
•on baharın büytık bir kısmını 
da Berliode geçirdi. T qrini 
kvvelde Naip prensle bir mOli· 

at yapmak nzere Birislava 
geJnıekte olan Çarı kartılamak 
"'e ona refakat etmek üzere 
Varşovaya ıitmeğe mecbur kal
dı. Breılivdan hemen Berline 
•vdet etti. Berlinden de baba· 
~İYle birlikte oturmakta olan 
~rısının yanına, Pomeraniyaya 

.i'1tti. Ayni hafta içinde tekrar 
8.erliııe döndü ve Petereıburga 
ııtnıek üzere yola çıktı. 

Sıhhati tamamen yerine gel· 
meden yapbjl bu uzun ıeyahat-

. laran neticesi çok fena oldu. 
St. Peterıburg yolundayken, 
Şarki Pruıyada bulunan Hohen· 
dorf' da eski bir arkadaıı olan 
B. Fon Below ile bir ge:ce ge· 
çirecekti. Eve henüz gelmişti 
ki bir romatizma ve zatürree 
nöbetile fena halde hastalandı. 
Bütün kıt barada kaldı. Berline 
gidebilmek için ancak 1860 mar· 
tı iptidaaında bir uz iyileıebil· 
di. Bundan kısa bir zaman son· 
ra kendisini g&ren Leopold Von 
Gerlacb onun daha hlll fena 
halde baıta olduğunu söylüyor· 
du. Bu uzun hHtahk onun ba
ylllında bir devir teşkil eder. 
Bundan sonraki bir zaman genç· 
liğindeki kuTvet ve tazeliğini 
elde edememiıtir. Bu ekseriya 
siyati faaliyetioi de işgal eden 
bir sinir hastalığı ve rahatsız
lık bıraktı. Gençlik devirlerinde 
onun hususiyetlerinden birini 
teıkil eden neıeaini kaybetti. 
Titiz ve çok sert oldu. 

- Sonu oar -

ilin 
Aydın Tapu Sicil Mu

hafızlığından : 
Dalama köy6niln elacaklı bur· 

ğaz mevkiinde doğusu aktakya 
oğlu Mehmed batı11 ve kuzeyi 
ve güneyi mera ile çevrili 60 
ağaçlı zeytinlik K. evvel 933 
gün ve 12 sayılı klyt ile :Mua
tafa oğlu Etem ve hemşireai 
Emineye iıkan · suretile verilmlı 

olup bu zeytinlik içine 16 sene
denberi içeraindeki deliceleri 
aıılamak suretile 250 zeytin •· 
ğacına ibliğ edilerek bu zey
tinlerinde tapuya geçirilmdıi 

iatenmiı olduğundan bu bssuı 
hakkında yerinde incelemek (ü
zere ilin tarihinin 11 nci gDnil 
memur gönderileceği cihetle 
bu hususta alakası olanların 

bu müddet içinde tapu idaresi
ne veyahut yerinde bulunacak 
memura milraacatları ilin 
olunur. 60 

Aydın Vakıflar Jlü
dürlüğünden : 

Aydının Hasan efendi mabal
leıinde (Emin zade hacı Haıan) 
vakfından (Gazi bol varı ada 11 
inci ıokakta 336 ada 66 pafta 
10 parsel numaralı 180,SO met
re murabbaı hane araaıının mtıl
kiyeti açık artırma ıuretile sa
tılacaktır. lbaleıi 28/6/939 çar· 
ıamba günü ıaat 10 da Aydın 
Vakıflar idaresinde yapılacak
tır. ihale bedeli peıiodir beher 
metre murabbaının muhammen 
bedeli bir liradır. Talipler y11z
de 7 buçuk pey akçeıile yevmi 
mezkurda Vakıflar i dareaine 
mDracaatlan. 

18 ·22 24 27 (SO) 

Japonya ve 
lngiltere 

- 1 -

Bqtarafı 1 lael aa,.tada 

fından yapılan emri:akileri de 
kabul etmemek. Ve Çankayıe· 
ke maddi yardımda bulun -
mak. Bu aiyaset japun devlet 
adamlarını ıinirlendirmekte idi. 
Bu defa Avrupada lngiliz-Alman 
münaaebetlerinin gerginleştiği 
bir ıırada Japonya vaziyetten 
istifade etmeğe karar vermiştir. 
Eğer uzak ıakta "yeni vaziyet., 
adını verdikleri emrivakii lnril· 
tereye tanıtacak olurlarıa, bel
ki de bir mfiddet lngiliz men
faatlerine dokunmıyıacaklardır. 
Fakat lngilizler, Çin den sonra 
ııranın kendilerine geleceğini 
bildikleri için Japon tehdidi 
karıısında boyun eğmemeğe ka· 
rar vermiılerdir. 

İngiltere J•ponyaya liarıı ted
bir alabilir mi ? Yalnız baıına 
ıilihla mukavemet etmek babiı 
mevzuu değildir. Fakat lngilte· 
re aynı vaziyette olan Fransayı 
ve bilhassa Amerikayı bu me· 
sele ile allkalandırmıya çalıı
maktadır. Fransanın alikası 
müemmendir. Fakat daha ehem-
miyetli unıur ıOpbesiz Ameri-

Köylü 
Kadınları için .... 

Uzun manto yapılıyor 
Sümerbank fabrikalarının kay

ın erkekler için bir müddetten-

beri ıatışa çıkarmıı olduğu el

biıeler çok raibet g6rmektedir. 
Bunu gören banka kadınlar 

için de mantolar bazırlarmıya 

başlamııtır. Kaylil kadınlarımı· 
zın yavaı yavaı mantoya alış· 
masını temin gayesiyle - ve 

zaten kirda mevzubabis ol· 
madıiı için - bu mantolar 255 
ile 325 kuruş araaında ıa tala· 
cak ve Kayseri bezinden imal 

olunacekhr. 
Banka bundan sonra kauba 

ve şehirler içih de ucuz elbise· 
ler teminine çalışacak ve muhte• 
lif tiplerde kumaılardan, muh
telif &rneklerde elbiseler vilcuda 

getirecektir. Şimdilik yazlık o
larak yapılacağı anlaşılan bu 

elbiselere de yedi, sekiz liradan 
fazla fiyat konmıyacaktır. 

• 
kadar. Eğer Amerika alakala- J • f d k • 
nacak ve bu alAkayı Japonya· 1 ZIDJr UarJD 8 l 
ya karıı iktisadi tedbh· almıya ı. inşaat faaliyeti 
kadar ileri g3t0recek olursa, 
Japonyanın bu tazyike kartı 1 lzmir 23 - fuar sahasında 
mukavemet etmeıine ihtimal ,. 
yoktur. Çftakn Japonya bam 

1 
maddeye olan ihtiyacının hüytık ı 
kısmını İngiliz dominyonlariyle ı 
Amerikadan tedarik ettiği gibi, 
mamul maddelerini de bu iki 1 

memlekete ihraç etmektedir. ! 
Bu fartlar albnda her ıey A- 1 
merikanın vaziyetine bağlı ka-
lıyor. 1 

A. Ş. ESMER 

inıaat faaliyeti hararetle de
vam etmektedir. Yeni yapılan 
açık bava tiyatrosunun inıası 

bitmiıtir. Yeni yapılacak elekti· 

r_ik tesisatı için ıipariı edilen 

direkler ve kl\blo ve diğer le

vazım gelmiştir. Elektrik tesisa

tının mühim bir kıımı yeraltı 

ıebekeıine tahvil edilecektir. 
a . . a. 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA • 

1 - Genel kurmay baıkanhğının tenıipleriyle Türkkuıu 
genel direktörlilğilniln emri altında bu yıl açılacak ( Hava 
Gedikli hazırlama yuvası)na orta okul mezunları alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvaıına girmek isteyenler 
de aranacak belli liaşlı şartlar aıagıda gösterilmiştir. 

A - Tdrk olmak, anası ve babası TOrk ve Türk soyun-
dan olmak. 

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

adresli vesika göste1 mek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvaıını ve bava okullarını 

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş 
olarak vazife görmeği taahb&t etmek ( bu taalıbDt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten sonra ve bava Hğlık heye· 
tince yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı tilrkkoşunca ödenmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarımn miktariyle diğer esas ve 
ıartlar hakkında daha fazla malümat almak istiyeoler Orta 
okul, Liıe ve Kültür direkt&rlerine, asskerlik ıubeleri baı
kanlarına, tilrk hava kurumu ile türkkuşu ıubelerine gönde
rileo matbu broşOrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda ıoo verilecektir. 
Lizımgelen şartları haiz olduğu g&rlllen gençler temmuz ayı 
içinde Ankarada türkkuıuna aevkedilecektir. 

S - Hava ~gedi.~i hazırlama yuvasına girmek iıtiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek üzere Tür Hava kurumu 
ıubelerine muracaat etmelidirler. 

yttz,. 

Nazilli icra memurlu· 
ğundan • 

Dosya No. 1170 
Alacaklı Tilrkiye cumhuriyeti 

ziraat bankası Nazilli ıubesi. 
Borçlu Nazilli Burhaniye kö

yü sulama kooperatifi. 
Mal ıabibi Bürhaniye köyün

den İbrahim oğlu Nuri Bilgin 
Satılan mallar : 
1 - Tapunun ıubat 935 ta· 

rih ve 17 numarasında mukay
yet kızıldere gökgedik mevkiin 
de tapu kaydında tarafları, 
mendres sarayköy sınırı ve ıağır 
kaya ve ılıca ve çiftlik pala
mutluğunun cebel etekleri ve 
ıivri kaya ve çoban taş olarak 
yazılı isede bir çok tebeddüller 
ve mendreıin mecrasını değiş
tirmiş olmasından hudutları aşa

ğıdaki şekilde teıbit edilen far· 
kı sarayköy sınırı, ihsaııiye kırı 
ve sarayköy kazası tesviyei tn· 
rabiyesinin başı ve demiryolu 
köprüsü ve sarayköylü mümin 
oğlu osman ve bekir oğlu isa 
ve kuşbaşı ve hatip oğlu hüse 
yin ve boşnak basan tarlaıı 
ve mehmet çavuş oğlu ömer 
ve milmin oğlu osm:lD ve isa 
ve civa~ oğlu muatafa ve bor 
nak batice ve bacı memiş tar· 
lası. 

Cenubu kızıldereden bekir ve 
ıarayköylü çakır ahmct ve haı 
k&yden muhacır ıiiltyman ve 
kortil oğlu osmao ve safi ve 
civar oğlu mustafa ve kurtoğ· 
Ju ali ve basanın bacı ve topal 
mestan bağı ve alı oğlu oıman 

bağı ve ali oğlu basan ve ali 
kızı nmmü ve hatip oğlu hüae
yin ve ali oğlu osman 

Garbı yol ve 641 numaralı 
demi yolu köprüsü ve il yat ~ ah
met ve ibrabim çavuı ve mah
mut boca ve topan veya çoban 
taı ve sivri kaya. 

Şimali Kızıldere çiftliği pala 
mutluğunutı cebel etekleri 

ile mahdut tapuda 4 kilo
metre 59 hektar 6500 metre 
murabbaı olarak yazılı iıede 
bu yer halen 500 hektar mik
tarında ve kısmen kanal altı 
ve kısmen kır heyeti umumiye· 
si 4000 lira kıymeti muhamme· 
neli çiftliğin üç hissede bir biı· 
sesi. 

2 - Tapunun Şubat 935 
tarih ve 18 numarasında 
mukayyet Kızıldere Şima -
len yayla sıediği~ ve karlık 
tepesi ve Kozpınar ve Akçam 

' gediği cenuben Battal ağa ve 
Efendi ağa ve koca armaç ve 
çiftliğin ova kısmı ile sınırlı 
hudut dahili çamlık ve pala
mutluk ve meşelikten ibaret 
olup 22 kilometre 98 hektar 
2500 metre murabbaında heyeti 
umumiyesi 2000 ikibin lira kıy
meti muhammeneli Kızıldere 
çiftliğidin cebel kısmının üç biı· 
sade bir hiasesi. . 

Alacağı temin için rehneclil· 
mit olan ve yukarıda tafsilltı 
ı3ylenen ve Bürbaniye k&yiln-

den Nuri Bilginin batapu uhdei ta• 
sarrufunda bulunan gayri menkul 
21/7 /939 tarihine mfisadif cu· 
ma günil zevali saat 10 dan 12 
ye kadar Bürbaniye k6y oda
ıında ihale edilmek Uzere 13/6/ 

1 939 tarihinden itibaren ve açık 
artırma yoliyle aatııa çıkarılmq · 
tır. Şartname sair evrakı milte· 
ferrikası 10/7/939 tarihinden 
itibaren herkesin garebilmesi 

( LUtfen çeviriniz ) 
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için açık bulundurulmaktadır. 

ihale günü mal muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulduğu surette ihale yapılacak
tır. Aksi halde son pey sahibi-
nin taahhüdü baki kalmak üzre 
artırma onbeş gün daha temdit 
edilmiş olacağından onbeşinci 

güne müsadif 5/8/939 tarihinde 
cumartesi günü aynı saatte ay-
ni yerde ençok artırana ihale 
olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul 
Dzerindeki haklarını hususile fa
iz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı mllıbitelerile yirmi 
gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi surette hakları ta
pu sicillerile sabit olmadıkça sa
bş bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacakları ve intifa hakkı 
sahiplerinin de aynı suretle ha~ 
reketleri icap edeceği ve talip
lerin muhammen kıymetini yüz
de 7,5 niıbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu icra dairesine tevdi-
leri ilan olunur. 61 

~ine belediyesinden 
Çine belediyesince 800 met· 

re ve iki inç kutrunda demir 
ıu borusu alınacaktır. Muham-
men bedeli beher metrHi 130 
kuruıtur. 4/Temmuz/939 salı 

gilnü ıaat 18 de ihalesi icra 
olunacaktır. 

Taliplerin ıartnameyi görmek 
llzere Cine belediyesine müra
caatlan. 

18 23 27 2 49 
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1 6Ay 
1 Vade ile elbise 1 
SY aphrmak istrseniz kadın ve erkekl 
1 terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz 1 
• Terzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- 1 
4I ıalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilümum memurları· • 

mıza elbise yapılmaktadır. . 
e En mutenl biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı
e terilerimizi memnun etmek israrındayım. 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarım 
umarım. 

K tdın ve erkek terzihanesi • 41 Muzaffer Eraydın it e Demiryolu caddeıi: Aydın • ................ •.• ..., .. 
Aydın Tapu Sicil Ayşeye kaldığı köyllnden getir-

Muhafızlığındad : diği tasdikli ilmühaber müode

Baklacık köyilnün zeytinci 
kaya sahibi ıenet zeytinliği gar~ 

ben Ali avşar şimalen Ali av· 
ıar cenuben sağır oğlu İbrahim 
ile çevrili 4676 M2 miktarında
ki zeytinlik (Hacı) Ahmed oğ

lu Mehmed Alinin babası (bacı) 
Abmedden irsen intikal ıureti

le SO· 60 st.nedenberi tatarru
funda iken 320 yılında ölmeeile 
veraseti karısı Şarife ve evlad
ları Nuri ve Keziban ve Ayşe

ya muobasır olduğu Kezibanın
da 323 yılında kocHız vefat ile 
verasetinin anası Şerife ve kar· 
deşl~ri Nuri ve Ayşeye intikal 
ettiği Nurininde 324 yılında 

karısı ve çocuksuz ölerek onuu 
mirasında yalnız bir kardeşi 

ricatından anlaıılmıştar. Ayşe 

de bu gayri menkulu namına 

tescilen sonra ahara satacağın
dan senetsiz tasarrufar abka· 
mına tevfikan köyde ve gazte 
ile ilin tarihinden itibaren 15 
glln sonra mahalline tasarruf 
cihatinin tahkiki içio memur 
yollanacaktır. bu yerde bir hak
kı mülkiyet iddiasında olanlar 
varıa o giln yerinda bulunacak 
olan memura veyahut 1333 fit 

ıayıııle muhafızlığımıza müraa· 
catı bildirilir. 58 

lmtlyaı aahlbl n Umumi Netrlyat 

lılndnra ı Etem Meaclreı 

Baaıldıtı yer 
C fi p 8Hım•Yf 
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3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

1 

Vilô.yet 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 talebel8rine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

1 .. • 
1 
1 • 

Toptan alan okullara tenz~at yapılır S 
C. H. P. Basımevi 1 

............. , ••••• ~ ••••••••••••••••••• ..l 

. - b 

ilin · 
Aydın Su işleri 

Dördüncü şube müdür
lüğünden 

A - Eksiltmiye konulan iş : 
Horsunlu - Nazilli sulama 

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

olup bedeli ·keşfi ( 22039 ) lira 
66 kuruftur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuliledir. 

C - Eksiltme gllnO 10 te
muz 939 tarihine tesadüf eden 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 
ıu işleri dördilncü şqbe müdür
IOğilnde yapılacaktır. 

D - İstekliler şartname, pro
je ve merbutabnı Aydın ıu iş
leri mildüriyetinde görebilirler. 

E - Eksiltmiye girebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka-
nun hllkümlerine göre ( 1652) 
lira 97 buruştuk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikası almak 
üzere Aydın viliyetine milracaat 

• t 
f . : . !:it tef. L.4 

ilin 
Bo.zdoğan T. K. 
Kooperatifi : 

Mıntakamızdaki 226 İnebolu 
ve 665 Haydere kooperatifle-
rinin kooperatifimizle birleşme 

hakkında verdikleri karara mu• 
kabil kooperatifimizin Mart 939 
Nomal Umumi Miidürlüiünce 
taıtik Ticaret V ekiletince taı· 
vip edildiğinden infiaab eden 
yukarıda isimleri yazılı koope• 
ratiflerin tasfiyesine başlanıldı• 
ğı ( Ticaret Kanununun 445 ci 
maddeıi ile ıtatünllo 72 inci ve 
74 üncü maddelerinin fıkrai 

mahsusalarına tevfikan ) ilin 
olunur. (30) 13 19 25 

etmeleri ıarttır. 
F - Teklif mektuplarının ek· 

siltme gllnünde tesbit edilen ıa
attan bir ıaat evet ıu itleri 
dördüncü ıube miidilrlilğOnde 

teşekkül etmit olan komiıyona 

verilmiş olması lizımdır. 
(35) 17 23 28 4 
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1 HALKEVI 
tl Bakım Evi Muayene Saatlan = Muayene pal 

a Pazartesi 
[t] Salı 
gı 

1 
PJ Çartamba 
[+] ,. 

1 P•rt••b• 

~ 
f:J 

" 

a Cuma 

Saat 

s - 4 

4 - s 

2 - ' J - 4 

4 - s 

S-6 

4 - 5 

Doktor arkadatımısıD adı 

Operatör Medeni Boyer 

Doktor Fuat Bayraktar 
(Cilt haatahkları mutahHe111) 

Operat6r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G6zaçan 

(<la& haatalıklan mutaha11m) 

Doktor Muhsin 
(1, haıtahkları mutalaauıa) 

Doktor Şevket Kırbq 
(lataal haıtaJtkJar mutab&Hlll) 

Doktor MBnif Erman 
(Kadın ha1tahklan m11tabaH1u) 

1 

&J Camarte•i 2 - 3 Doktor Nafiı Yazgan 
PJ " 3 - 4 Doktor Halli G6ıaydın m 
~SESSSS2,1!ESEESS2s&SBSE&f~SIJ..-

Sağlık açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdillk 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken ~ servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulüne baılamııbr. 

Yurtda birinci ıınıf mütahassıı doktorluımız tarafından her 
tllrlil erkek kadın · ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 

1 
ve tedavileri feuain son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
daireıinde takip edilm~ktetir. 

' 


