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I<omite toplantılanj. Hatay meclisi 
\'e beklediklerimiz!j Orduya iki bina tcberrü 

Urfa Halkevinde 
Hatay anlaşması kutlulandı 

B. Naşit Uluğ 

Teftiş ve tetkiklerine 
dün de devam etti 
Halkevleri müfettişi B. Naıit 

Ulut dün Çineye giderek Çine 
halkevi muamelitıuı teftit ve 
evin yeni yıl çalıımaları üze
rinde faydalı konuşmalar yap· 
mattır. 
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Enver Demiray 

Evelki gün halkevimiz salo 
tıunda, Halkevleri müfettiıi Na· 
fit Ului'un baıkanhğında olmak 
llzere, geç vakta kadar ıüren 
komite içtimaları yapıldı. 

Yıllık'4 çalıımalara notlar ha 
li11de ifade eden komite hatip
leri, halkevi ve ondan bekle· 
diklerimizin daima terfih ede· 
bilen verimlerini çok gllzel te
barOz ettirdiler. 

Memleketin bilha11a içtimai 
bllnyeıinin idameıine gayret 
gösteren, ıu veya bu tesirlerle 
6tedenberi faaliyetinde dllzen 
•e ahenk yaratan halkevlerimi· 
lio, en karakteristik mesai 
hatlarını çizen bu toplantı, fer'i 
değil aslı gözeten; cüz'ü değil 
ktııın istihdaf eden bir toplanta 
olarak miltal1ta edilebilir. 

Naıit Uluğun riyasetinde ilk 
defa toplantı masasında yer 
•lan ıosyal yardım komitesi 
hali hazır faaliyetini takdir et· 
tirınekle beraber, bu adla anı· 
lan bir teşekkülün bet veya on 
lr.işi ile değil, cemiyetin bOnye· 
•ıne ve Aydın ailesinin içerisi· 
be yayıla bilen ve ona nüfuz 
ti debilen bir ekseriyetle çevre-
ennıemeıi tenkidine maruz kal· 

!bakla da gelecek yıllar için bir 
Prensip elde etmif sayılır. 

Ben. burada Naşit Uluğuo 
kotniteler hakkındaki düşilnce
ltrini ve komitelere verdiği öğü-
dn umumi hatlariyle tebarllz 
tltirıueğe çalışacağım: 

Gelecek yıllarda sosyal yar· 
dııq ıubeıinin Aydın aile9ini 
~•plıyabilecek bir ekseriyetle 
.•ıtrlanma11; içtimai yardım 

:kri ve ıevgiıinin de o nisbet· 
e artma ve yapılmaııoı temin 

tlı:niş olacaktır. 
Meınleketin hemen her mn

lltvverini bu ıubeye tophyabil· 
~ek ve hemen her yurtdaıı 

U ıubenin tabii azası saymak 
•eya ona bu ideali atılamak f •yeıi, ıoıyal yardım tub~sinin 
t 'ı' ve ana prenıibi olarak mü-
' la edilebilmelidir. 
B~ndan baıka, yeni sene için 

l'tnıı kadro ile iş batı edecek 
ola11, bu ıube, memleketin mU
~t•ver kadınlığını da hemen 
•ınanıen denecek derecede 

t'"resine alması gayenin .tahak· 
tdu~1Qnda bir tartı asli telikki 

1 nıclidir. 

l Bu kol, memleket kadınlığını 
7ıanıakla adına ve vazifesine 

' 
1111 uydurabilen bir ıefkat 

lilefbumuna sahip olacak ve bu 
~ilnaıebetlo iyi bir girit bazar-
1Y•bilecektir, 
lJ Sosyal yardım tubeıinin Naıit 

1uiun if adeaiyle yaptığı ve 
~:Pllı~ia çalııtığı hayırların, iyi
l lerın, yerine masruf olmasında 

'ar etmesi ve bunu da çalıtma 
~e . 
, 1 

11 ı&rme programının başına 
lll•sı zaruridir. 

So•" 2 ...... ,..d. 

ettİ 
Antakya 28 - Hatay Mi'let 

mtclisi toplanmıı ve Hatayın 
anft vatana kavuımasından do· 
layı çekilen minnet ve tükran 
telgraflarına Reiıi Cumhur lı
met f oönilnden, Büyilki millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Ren· 
dadan ve Başvekil Dr. Refik 
Saydamdan gelen cevaplar sil · 
rekli alkıılar araıında okun· 
muştur. 

Urfa 28 - Hiltayın anava-
' tana kavuşması münasebetiyle 

dün aktam Urfa halkeviode 
bir tople1ntı yapılmıştır. Toplan
tıda vali, komutan Şemıittin 
Taner, subaylar ve keıif bir 
halk buluomuıtur. 

Merasime saat 21 de istiklal 
marşile baılanmıt ve muhtelif 

hatipler Halayın tarihçesini 
anlatmışlardır. 

Tarene Hatayı anavataoa 
kavuşturan bOyiiklerimize min· 
net ve ıükran hisleri ibraz 
edilerek nihayet verildi. 

Bundan sonra muhtelif milli 
havalar çalınmış, geç vakite 
kadar milli oyunlar oynanmııtır 

Bundan ıonra maliyeye ait 
bulunan Antakya ve iskenderun 
daki Ordu evlerininio orduya 
teberru edilmesi kabul edilmiı-
tir. a.a. 

Fransız parlimentosu 
kapandı 

Sümerspor lzmire 
gidiyor 

lzmir, 28 ( Huıuıt) - Beden 
terbiyesi kupası fiçin temmuzun 
sonlarına doğru Ankaraya gi· 
decek olan lzmi·in Üçok takımı 
hem bu mıçlara bir hazırlık 
hem de çalışmalarının derece· 
lerini tesbit için yakın bölgele
rin içinde en ku•vetH futbol 
ekip1erioe malik olan Aydın 
bölgesinin Sümerspor ve Aydın· 
spor knlilplerine birer maç tek· 
lif etmi,tir. 

Her iki kulüp tarafından ka- 1 
bul edilen 'bu tel<lif Ozerine 2 
temmuz pazar günü Sümerıpor 
lzmire gelecek ve burada Oçokla ' 
bir maç yspacaktır. Onu takip 

Başvekil Daladye bu münasebetle 
söylediği nutkunda yirmi seneden 

beri vaziyet bu kadar vahim 
olmamıştır dedi 

Parla 28 - Mebu~an mecli· 
sinde dUn bir nutuk ıöyliyen 
Başvekil Daladyc, parlamento
nun içtima devre!llinin k panma
ıı hakkındaki emirnamemin bir 
kaç dakikaya kadar okunaca
ğını s8ylemiş ve damiştir ki : 

20 ıene'4enberi vaziyet bu 
kilnkil kadar vahim olmam1şhr. 

Hudutlarımızda Oç milyon in
ıan tarafından büyük bir enerji 
ile askeri tabşidat yapıldıgı 
haber verilmektedir. içimizde 

ne geçmek kararını almııbr. 

Parllmentouun içtimannn ne 
zaman olacağını kestiremem. 
Af umumi ba\ı,inde kararname• 
lt-r tatbik olunacaktır. Seçim 
işinde her Z" 111anki gibi hare
ket edilece1<tir. 

Lüzu111u takdirinde parlAmen· 
to derhal içtimaa davet oluna
cakbr. 

Şiddetle alkışlanan bu beya· 
nattan sonra mecliıin kapanma· 
ıı hakkındaki emirname okun· 

eden bafada Üçok Aydınsporla 
ikinci maçını oynıyacaktır. 

~ 

• 

ı Fransız - lngiliz tesanlldünll yık
mak iıtiyen bir propaganda 

muş ve başvekilin beyanatı 231 
reye kartı 3~0 reyle tasvip 
edilmiştir. Kararname 1aat 

lngiliz - Japon 
Konuşmaları başladı ko- i 
nuşma mevzuu Tiyen-Çin 

meselesidir 
Tokyo 28 - Japonya hari

ciye nezareti, lngiliz, Japon 
müzakerelerinin Tokyoda tek· 
rar baıladığını bildiren bir be· 
yanname oeıretmiştir. 

Tiye-Çin meselesinin diplo· 
matik bir surette halli için bu
gün müzakereler başlıyacaktır. 

1 

Gazeteler bu meselenin müza
kere yoliyle halledilmesi hık
kıoda yazılar yazmaktadırlar. 

var. 
Hilkiımet iki emirname ile 

Fran11z enerjisini yıkmak isti· 
yenlerin propagandalarının 6nü-

19,40 ta Ayan meclisinde de 
okunmuı olduğundan parlimen
tonnun adli içtimai nihayet 
bulmuştur. a.a 

lngiliz kabinesinde 
Tiyen - Çin meselesi görüşüldü 

Londra 28 - Kabine hafta· 

lık toplanbııoı bu ıabab yap

mıştır. 

Başvekil Çemberlayn bnkfi-

metin Tiyen - Çin meselesi 

hakkındaki kararından arkadaş· 
larını haberdar etmiştir. 

Baıyekil bu mesele hakkında 
öğleden sonra avam kamara-

M:ançuko hududunda 

ıında beyanatta bulunacaktır. 

Kabine bundan sonra Mosko· 

vaya gönderilecek kati talim•· 
tın metnini tetkik etmittir. 

Hayattan sesl~r: 
~.,..,._,.. 

· B. naşit, 6ğleden ıonra kay
makam ve belediye reisleriyle 
eski Çine köyüne giderek Gazi 

Ahmet camiıi ve köy evlerin 
gezmiştir. 

Çineden döndükten sonra 
ha1kevimizde tetkikler yapan 
8. Naıit dil, tarih ve edebiyat, 
ıpor, kisapsaray ve müze ser
gi şubeleri komiteleriyle ko
nuımuıtur. 

Bugün Yenipazar, Sultanhisar 
ve Umurluye S[iderek buralar• 
dakl halkevlerini teftiş ede· 
cektir. 

-?tE-

l ngiliz 
Ordu meclisi bir 
beyaz kitap neşr 

etti 
Londra 29 - İngiltere ordu 

mecli:1i bir beyaz kitap neıret• 
mittir. Kitapta nbitao, ve 
efrat mevcudu 275 bine çı

karılmaktadır. Bu miktar ilk 
1 tahminlerden 89,300 kişi fazla• 

dır. 
938 ıenesi için derpif edilen 

miktardan baıkaca ihtiyat ef· 
radının da bulunduğu tasrih 
edilmektedir. 

~ 

Romanya 
'Ve Bulgaristandan 

bu yıl gelecek 
göçmenler 

Ankara 28 - Bu ıene Ro· 
manya •e Bulgari!tandan ge• 
lecek göçmenler için Urlada 

yapılacak evler eksiltmeye kon· 
muıtur. Ali ağa nahiyesinde 
de göçmenler için evler yaptı-
rılacaktır. a a 

hava Sıcaklar ve Bir Dilek Japon ve Sovyet tayyareleri 
harbi · yaptılar -t--

Moskova 28 - Taı ajansın
dan: 

Mongol Sovyet erkanı harbi· 
yeıinin vercliii malumata g6re: 

27 haziranda Japon tayyare· 
leri Mançuko hududuna 120 ki
lometre mesafede kain Kançak 
mevkiinde Mogol halk cumhu· 
riyeti araziıine taarruz etmiı
lerdir. 

Japon bava kavvetleri tak-

riben 86 avcı ve 30 bombar
dman tayareainden ibaretti. iki 
bombardman ve 7 a•cı tayya· 
resi dü~ürülmfiştür. 
Ruı tayyarelerinden altı ta• 

nesi nslerine dönmemişlerdir. 
Araıtırmalara devam edilmek· 
tedir. 

Bombardmandan 2 ev haıa· 
ra uğramıt S fciıi yaralanmıı
tır. • ••• 

Dün hararet derecesinin 38 
zi bulduğunu söylediler.. Ben 
bakmadım, fakat ıaat on beıe 
doiru hükumet bulvarını tırma· 
nırken, bir aralık bayılacak 
kadar terlediğimi, nef , , alamı· 
yacak kadar bunaldığımı hiı
ıettim ve bir tanıdık dükkinana 
kendimi zor attım •• 

Güzel Aydın, Y eıil Aydıo, 
Cana yakın Aydın? bu aylarda 
tahammlll eclilmiyecek kadar 

ııcak oluyor. 
No yapalım, her gllzelin bir 

kuıuru olurmuıl Sonra incirle· 
rimiz nasıl erer, pamuklarımız 
nasıl olur •• Tahammül edecciiz. 

Fakat güzide belediye reiıi· 
mizdeo bir ricada bulunabiliriz. 
Öğleye doğru ıehir ceryanın• 
verilmeıi kabil olsa, vantil' 
lerle biraz nefeı almak 
liDa olur •. 



• 

Tez ı ı ATDlN 

Nihayet Hatay'a 
kavuştuk 

AKDENIZDE 
Üç senedenberi yalnız Ttirk· İNGİLIZ - iT AL YAN REKABETİ 

ler için değil, Fransızlar için de Fransada, Akdeniıin lngiltere ı 1914 • 1918 de Rusya ile 
bir üztintil mevzuu olan Hatay için sadece bir ticaret yolu, Çanakkaleden irtibat temin 
meselesi nihayet halledilmiştir. meşhur Hindistan yolu ve im edilseydi Rus ihtilili ve Brest • 
Türk milletinin istemiyerek ıü· paratorluğun akibeti bu yolun Litovsk muabndesinin önüne 
rilklendiği büyük harbin feli· emniyetine bağlı olduğunu ıa- geçilebilirdi. 
ketli neticesi üzerine bizden nanlar çoktur. Bilba11a 1931 denberidir ki 
aynlan bu vatan cüıil, tekrar Akdeniz muhakkak ki İngil· fnıiltere için Akdenizin ıtrajik 
milli hudutlarımız içine girmek· tere ve mftıtemlekeleri için e-
tedı'r, Alsas • Lorenden ayrı ehemmiyeti bir kat daha art· 

hemmiyetli bir mlinakale yolu- J k ti 
kalmanın kırk küsur yıl yasıoı 1 mıştır. aponyanın uvve en-

dur. Fakat ngilterenin, bu de-
tutan Fransa' Tnrk milletinin kk meıi, Çin üzerindeki emelleri, nizi her türlü ferdi taba üm· 
bu an içindeki sevincini en iyi . uzak şark pazarlarına . hlkim lere kartı mOdafaaya azmetmış 
anhyan bir memlekettir. Uzun olması burası sırf bir yol oldu· olan adaların işgali Londrayı 
ve Ozücü müzakerelerden ıon· ğu için değildir. uzak ıarkta mühim kuvvetler 
ra dahi olsa meseleyi lehimize bulundurmak lüzumuna ikna et· 

Şüphesiz, Londra bu yolun 
halletmeld~ Franıa Türklerin • miştiır. 

emniyetiyle alakalı biç bir şeyı 
minnet ve tllkranlarını kazan· Sinaapur ingı'liz üslerinin en 

ihmal etmez. Cebelüttarıkta, e 
mış oluyor. 1 d kuvetlisi olacaktır. fngiliz ada· 

d fT Maltada, Kıbrııta, skt:ıı eriye-
Hatay ana vatan an ı ı su- larile uzak ıark arasındaki kısa 
tt 1918 · d k' f l•ket de kuvvetli üıler kurmuştur. 

re e senesın e 1 e a • yol bu bakımdan bilhatsa ebem-
ler ilzerine ayrılmıştı. Bundan Süveyş üzerinde tesis etmiş ol-
ıonra liç sene kanlı mücadele· duğu kontrol filtdir. Gemilerinin miyet kesbeder. Askeri nakli-
lere sahue oldu. Nihayet 1921 yolu üzerindeki muhtelif nokta· yatta kazanılan zamanın ebem· 
ıonbaharında imzaladığımız An larda askeri hareket vasıtaları· miyeti ticari nakliyattakınden 
kara itilifile Hatayı Sfiriye ile nı her giln biraz daha kuvvet· çok daha milhimdir. 
birlikte Fransız idaresine terk lendirmektedir. lngiltere için, icabında, daha 
ettilr. Fakat hayat memat mil- Süveyıten geçen gemilerin enerjik bir uzak şark siyasetine 
cadelesine g\riştiğimiz bu an ~o 50 ıi lngiliz bayrağını taşır. iıtinatgah olmak üzere Singa· 
içinde bile Hataydaki TOrk kar Hindistan miinakalahnın % 70 purll on beş gün mesafede bu-
daılarımızı unutmadık: muahe· ine yakın kısmı bu kenaldan lunan Akdenizde mfihim deniz 
denin yedinci maddesi oradaki kuvvetleri tahcıit etmekte fayda 

yapılır. Avusturalya ithalltının "' 
ırkdaşlarımız hakkında duydu- v d 

dörtte bir ve ihracatmın yarısı ar ır. 
ğumuz yakın alakayı teshil et- d k k d f.•te ltalyanın Akdenizdeki a eza hu anal an geçer. "' 
mitti. Bundan ıonra on beş se- 1 askeri üsleri ve milhim deniz 
ne, Hataya 1921 muahedesinin 11 giltere mısıra 400 milyon 

t 1• d f 1 ve hava kuvvetleridir ki bu de· temin ettiai haklar ilzerinde 1 er ın en aza sermaye yatır-
e nizin fngiltere için olan strate· ısrar ettik. 1936 senesinde mııtır; Yunanistanın borçlarının 

k T k jik ehemmiyetini azaltmaktadır. Franıa Suriye ile miinasebetle· yarısına iştira eder ve Ur iye 
' rini yeniden tanzim etmeğe te- ile Akdeniz ve Karadenizde Ticari ve stratejik kıymetten 

başka, Akdeniz İngiltere için tebbüı edince" ıartlar tamami· bağh Balkan devletlerine mnte-
le değiıti. Bununla berazer madiyen krediler açar. · siyasi bir ehemmiyet de arzeder. 
cumhuriyet bftkümeti, ilk zaman Demek ki lngiltere için Ak- Bu deniz islamın beşiğidir. imdi 
larda 1921 mukavelesinin Ha- denizin bayati bir ehemmiyeti dünyanın en büyük islim dev-
taya temin ettiği hakların mu- vardır. Çerçi eski Kap yolu leti ingiliJ: imparatorluğudur. ls-
lıafazasından başka bir gaye icabında onun yerini alabilir. limlığa dokunan herkeı İngiliz 
f5tihdaf etmiyordu. Bunu temin Eğer Akdeniz fngiltere için sa- imparatorluğunu tehdit eder. 
için Fransa ile müzakereye gi- dece bir ticaret yolu olsaydı, ltalya bilhas9a " iılamın kılıcı ,, 
riştik. Milletler cemiyetine git· nakliyatını bu denizden uzak· olmıya kalkıştığı zamandır ki 
tik. Çahıtık. Uğraştık. 1936 laştırmak ve bôylece fakirleı· Londrayı kızdırmaktadır. · 
da baılıyan bu ihtilaf, tam bi· mek suretiyle onu yalnız ken· 
rer ıene fasıla ile 3 safha ge- dine hasretmek istiyenleri ceza- lıte ltalyan • lngiliz rekahe· 
çirmiıtir: landırabilirdi. tinin hassas noktası buradadır. 

l - Ha tayın müstakil bir Fakat Akdeniz daha fazla bir Şarkta, Filistinde, Mısırda yer· 
"varlık" olduğunu tanıtıncaya şeydir. Bu bir strajik yoldur ve leşmiş olan, Ankara üzerindeki 
kadar bir sene geçti· İslamın beşiğidir. itibarını idame etmek istiyen 

2 - Bundan sonra ayrı Akdcöizin strajik rolü Süveyf lngiltere, Arnavutluğun işgalin· 
kanalının açılmasından evvel de 

wvarlık,, ioı-inde Türklerin hi· 1 d b · 't 1 em e l' · · 
kim unsur .. olduklarını tanıtmak mevcuttu. ngiltere ile Napol- en erı, ı a yan p rya ızmının 

yon arasındaki rekabet bunu muhtelif tezahürlerine kollarını 
İfİ de tam bir sene sürdü. Ve isbat etmiıtir. kavuıturup seyirci kalamaz. 
19~ s~e~ ~mmuzunda ~ ~-==========~~~~~====~==~===~ 
nokta üzerinde anlaşmaya va-
rıldı. 

3 - Bir ssne sonra, 1939 
ıeneıi temmuzunda d• Hatay 
büsbütün ana vatena kavuş
maktadır. 

Bu llç senelik mücadelenin 
bütün safhaları henüz hafıza-
larda canlı olduğundan bunların 
tekrarına lüzum yuktur. Yalnız 
Hatayın ana vatana kavuşmak 
üzere bulunduğu bu ıırada üç 
nokta üzerinde dormak fay· 
dalıdır. 

1 - Evvela Halayın vatan 
hudutları içine alınmasiyle 350 
bin milletdaıımız kurtuluyor. 
Ana vatanın nilfusu o nisbette 
artıyor. Sonra ıarki Ak denizin 
en ehemmiyetli limanı elimize 
geçiyor. iktisadi bakımdan ol· 
duğu kadar da askeri bakım
dan kuvetleıiyoruz. Cumhuriyet 
Türkiyeıinin beynelmilel muva
zenedeki ağırlığı o nisbette ar
tıyor. 

2 - ikinci bir nokta : Çarlık 

Rusyaıının yıkalma11 gibi fev
kalade şartlar altında geri al
dığımız Kars ve ı\.rdaban istiı
na edilecek olursa, 1699 Kar
lof ça muadedesinden beri ilk 
defadır ki Türkiye elinden çı
kan toprağı geri almıya muvaf· 
fak olmuştur. iki buçuk asır· 
danberi Avrupanın vazettiği ve 
bilhassa 19 uncu asır da tatbik 
ettiği düstur şu idi : " Hilalin 
çıkıp ta salibin girdiği yere bir 
defa daha hilil giremez ,, . 313 
harbinde Yunanistanı mağlup 

edip te hudutlarımızı tashih el· 
mek istediğimiz zaman, Avrupa 
devletleri karıımıza bu düsturu 
koymuılardı. Cumhuriyet türki
ycsi bu ananeyi kırmııtır. 

3 - Üçüncü olarak ta ıu 
ı6ylenebilir ki, Tilrkiye, Hatay 
divasmı, Montröde Boğazlar 
divası gibi, müzakero yolu ile 
halletmiştir. Ve bu suretle, kuv· 
vele mOracaat •etmeden muka
velelerin değişebileceğini don-

yaya göstermiştir. Boğazlar ve 
Hatay davalarının halli, bazı 
devletlerin lıariciye vekaletleri 
için birer örnek olmıya değer. 

Halayın ana vatana kavuı
mak üzere bulunduğu bu sıra
da tiirk kurtuluş mücadeleıinin 
her safhasında ismi daima önde 
gelen Atatürkün adını miunetle 
ve şükranla anmak ve tarihin 
bu büyük ismi önünde tazimle 
eğilmek her türk için bir ka
dirşinaslık borcudur. Divanın 
yüz de yüz muvaff akiyetle ne
ticelenmesini de Milli Şefimiz 
lımet lnönilnün yorulmak bil
mez mesaisine borçluyuz. Muh-
terem Baıvekil Refik Saydama 
ve bu nazik vazifenin en ağ11 
yllkilnü ilzerine alan muhterem 
Şükrü SRraçoğluna da bu mu 
vaffakıyetli neticeden dolayı 
şükran hislerimizi ifade ederken, 
bütün milletin hislerine tercü· 
man olduğumuza filphe etini-
yeruz. A. Ş. ESMER 

Komite toplantıları 
1 
ve beklediklerimiz! ... 

-1-
Batt•rafı t inci Hyfada 

Memleketin hakikaten fakir 
ve muhtaç ailelerini meydana 
çıkarmak veya bu vasıfla mey• 
dana çıkanları tefrik etmek işi, 
ıubenin erkek elemanlarmdan 
çok, toplanabilecek ve kayde· 
dilebilecek kadın unsurlarının 
kirı olduğu da atıkir olduktan· 
sonra, bu tubenin halk içine ve 
aile muhitlerine nüfuz etmesi 
meselesi onun daha çok kadın 
aza adedini çogaltmaıile müm· 
kün olacaktır. 

~aşit Uluğ, sosyal yardımla 
yaptığı bu konuşma•ar sonunda 
Halkevi kıliniği meselesine te· 
mas etmiş ve bu başarının Ay
dın içio azami bir kıymet ifade 
ettiğini J:İkrederek, halkevleri· 
nin halkın yalnız neşesine ter
cüman olmasını değil, ayni za
manda ısbrap içinde bulunan 
fakir ve kimsesizlerin de dert· 
lerine yar olmasını seve seve 
dileyen ve buna seve seve ko
ıan ve çalııan bir teşekkül ol
ması lazımsreldiğini izah etmiştir. 

Sosyal yardım şubesi; halkın 
bu nevi ıstıraplarını seve seve 
paylaşanların; el, gönül ve kafa 
birliği meselesinde and içenler 
feragatkir bir mefkure ile ko· 
şanlar şubesi olmalı ve ola· 
bilmeğe çalışmalıdır . 
Aydın doktorlarının bu gaye 

ile ve ihtisasları dahilinde aza· 
mi sevgi ve sempaf i yaratarak: 
çal•ımaları ve bina ihtiy11cına 
dahi ehemmiyet vermiyerek mu
hali mümkUn kılmalarl üzerinde 
durularak, doktorlarımızın gös· 
terdikleri alaka ve basasiyet 
takdir edilmiştir. 
Müfettiş, kılioik işinde de daha 

esaslı tedbirler alınmasına ve 
bu teıkilatın yakın bir gelecek
te tevsi edilebilmesine muzabir 
olmağa çalışacağı vadile, sos· 
yal yardım ıubesinin toplanh
ıına nihayet vererek komiteye 
teşekkü.ı etmiştir. 

Sosyal yardım komitesinin 
içtimaını halk dershaneleri ve 
kurslar komitesi müzakereleri 
takip etmiştir. 

Kuralar şubesi, geçen yılJar 

faaliyetinden notlar vererek 
çalışma esasını tebarüz ettir
miştir. 

Naşit Uluğ; kurslar şubesi · 
nin gelecek yıllarda faaliyetini, 
basit v~ iptidai manada bir 
nakış ve dikit kursu açarak, 
bir ev idaresi ve çocuk bakımı 
kursu teşkil ederek tevsi ede· 
bilmesinin yerinde olacağıoı ve 
hatta elde edilebilecek imkan 
niıbetinde, Aydının bugününkü 
geniş inşa faaliyetine nazire 
olarak ufak çapta bir yapı kur
sunun da buna ilave edilebile· 
ceğini zikretmiş ve bunlara 
sarfı · mesai edilme!'ini komite 
~ensuplarından rica etmittir. 

Memleket kadınlarının elleri· 
ne iğne ve iplik verebilmek, 
onlara kendi kendilerini tatmin 
edecek kadar da olsa, dikiş 

nakış ev idarsi ve çocuk bakı· 
mı meziyetlerinden hisselendir
melr, bu şubenin ana perensip-
lerini teıkil etmelidir, noktası 
üzerinde gi>rilımeler yapılmıştır. 

inşaat kursu için, bölge sanat 
okulu talebelerinden şubenin 

İtalyanlar telaş 
ediyorlar 

16 liaziran tarihiyle Romadaıı 
yazılıyor : 
Romanyanın takındığı tavır 

ltalyada hayretle karşılanmak· 
tadır. Romanya dış bakanı B. 
Gafenkonun, Ankara radyosun
da kullandığı dilden, Romanya· 
oın Türkiye ile askeri bir pakt 
akdetmek niyetinde olduğu an· 
laıılmaktedır. 

İyi haber alan mahfiller çem· 
her cepbosine geçmezden evel. 
kendi vaıiyetini iyice teemmül 
etmesi için Romanyayı teyak· 
kuza davet edeceklerdir. Roma
nın sabrı sona ermiş olduğu, 
keza Türkiyeye de ihtar edile" 
cektir. Türkiyenin tuttuğu isti-
kamet karş19ında İtalyan mat
buatı bugilne kadar temkinli 
davranmıştı. 

Fakat şimdi " Stempa ,, ga" 
zetesi, İtalyanın, Montrö anlaş· 
maıını imzalıyan devletlerden 
biri olduğunu ve boğazlardaki 
serbestinin, sadece bir fiksiyon
dan ibaret kalmuına ada raZ1 
olmıyacağm1 hatırlatmakta ve 
İtalyanın izahat istiyeceği gün
lerin yaklaşmakta olduğunu kay-
detmektedir. 

Tribuna s;?azetesi, Romen-Tilrk 
paktının p1antarını, lngiliz lira .. 
lariyle kurulan tahkimat hattı 
ile alakalı göstermektedir. Bu 
Roma gazetesi, Bükreşe yanht 
bir adım atm:ıması tavsiyesinde 
bulunmakta, Romanyanın bolte" 
vikliğe karşı hudutlarını koru
mak zaruretinde olduğunu, Bul
garistanın Romanyaya bir çok 
taleplerle müracaat ettiğini, Bu· 
dapeştenin de ayrıca ihtarda 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Romanya dış politikasının, 
bunların hep41ini göz önünde 
tutması ic bettiğini yazan Tri· 
buna, maceralı politikanın iki
betleri kolay kolay düzeltilemez, 
diyor. 

Doyçe Algemagne 
Saytung 

istifadelendirilmesi ve icabeder
se maarif vekaletinden bu İf 
için müsade istihsali de konu· 
şulmuştur. 

Ve yine inşaat işlerinde mü
eyyide bulunduğu veya belediye 
tarafından böyle bir müeyyide 
vaz'ı imkan• görüldüğü takdir
de, ruhsatsız inşaatçı ve ya
pıcıların çalışmalarına müma• 
niat edilmesi, buna mukabil 
yapıcı ' ık kursundan zamanla 
yetişenlere mütehassıslarca ve
rilecek ruhsa tla, yapı işlerinin 
tedviri cihetine gidilmesinin he
def ittihaz edileceği üzerinde 
durulmuştur. 

Bundan böyle kurslar şube
miz önümüzdeki çalışına yılla· 
rında, daha çok, iptidai ve ba· 
sit manada olmak üzere; biçki 
diki, çocuk bakımı ve ev ida
resi meseleleri üzerinde ısrar 
edecektir. 

Naşit Uluğun reisliğinde ya· 
yapılan komite toplantıları d iye 
bilirim ki, halkevi kollarının 
mütekamil bir enerji ve miile· 
vazio bir program içinde çalış
malarına mürşid olmuştur. 

Bu itibarla b.emen her komi· 
te, gelecek yıllarda ki faaliye• 
tine hem vüsat hem de başka 
başka ve daha faydalı veçheler 
verebilecektir. 
Konuşmalar hulasa edilecek 

olursa toplu ve fakat şumullil 
maddeleri ihtiva etmek yönüodeD 
komiteleri isabetli bir çalışma 
programına~ muhatap kılmakta· 
dır. 

Ent1er Demiray 
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bir dereceye kadar kendılerini 
P•rlamaoter nazır olarak görü· 
Yorlaı dı. Mecliste güvendiklari 
bir ekıeriyetleri vardı ve buna 
lllutavaata miltemayildiler. Bu 
Zamana kadar gizli kalan ihti
laf ıebepleri ordunun ıslahı me· 
•eleıi ile tekrar canlandı. 

Naip prens her feyden evel 
bir askerdi. ikinci erkek evlat 

olduiu için tahtı iıtihlil edece
ii filpheli idi. Ordunun içiodf' 
bulunduğu ıartları yakından 
biliyordu. Ve bir çok noktalar 
dan ıılahatın zaruri olduğuna 
kanidi. Biraderlerini istiblif e · 
der etmez ilk iş olarak harbiye 
nezaretinde yeni bir teıkilit 

Plinı hazırlemJk üzere bir ko· 
lbisyon teıkil etti. Albert V. 
Rooıı tarafından bir memoran
dum hazırlandı ve bazı değişik
lilderle komisyon bunu kabul 
etti. Harbiye nazırı Bonin bu 
itle pek alakadar görünmüyor· 
du. Kendisinden neıet etmiyen 
Ve belki de biç bir zaman makul 
bulmadığı bir reformu baıar
lbak için keadiıinde enerji gö· 
remi yordu. 

Naip prens bu meseleyi tet
kik etti. 1859 seferberliğinde 
edinilen tecrübe noksanların 
ile kadar ciddi olduğunu g6s· 
termişti. Ordu hali seferber 
•aziyetteydi ve teklif edilen 
d'İitiklikleri derhal yapmak 
İçin bu iyi bir fırsattı. Bu se· 
beple Bonin istifa etti ve Roon 
1859 kinunu sanide onnn iye· 
rine tayin olundu. 

Bu hyioin çok tümullft neti
celeri olacaktı. Bu evveli ka
biııedeki blltün ahenği alt Bst 
etti. Bütün kabine liberaJlerden 
1116teıekkildi Roon ise kuvvet
ı· 1 bir muhafazakardı. O ıazde 
••dece bir viliyet nazırı olarak 
tayin edilmiıti fakat az zaman• 

da naip nazırında diğerlerinden 
dahil çok itimat kazandı. 

Yüksek enerji karakter ve 
karar sahibi bir adamdı. Milkem· 
mel bir Prusya zabit tipi idi, 
geniı bilgisine, derin ve basit 
bir dini itikat listüne müesseı 

yüksek bir vazife duygusu ilive 
etmişti. Nihayet, baıvekil ıiyaıl 
hayattan çekildi ve hükiimet li· 
dersiz kaldı. Roon'un ıiyaıi ba
yata çıkışı hakikat halde vuku 
bulacak olan mühim bidiselerin 

bir başlangıcı idi. Fakat ona 
ıörc parlamentoda mücadele 
vuku bulmıyacak ve Bismarck 
asla bir nazır olmıyacaktı. 

1860 senesi başlangıcında or
dunun ıslahı için yapılan tek· 
lifleri havi kanun projesi avam 
kamarasının 6nüne getirildi. 
Her zaman yapıldığı gibi bu
Dunda kliçük bir komite de tet
kiki iıtendi. 

Teklifler : 
a - Her sene toplanan ace· 

mi miktarının arttırılması. 
b - Hizmet mllddetinin uza· 

tılması. 

c - Rediflerin, ardunun di· 
ğer kısmiyle münasebabnın de· 
giftirilmesinden, ibaretti. 

Bu ıslahatı tetkike memur 
olan komite bunlardan birinci· 
ıini kabul ve diğer ikisini red
detti. Komitenin vermit olduğu 
rapor meclisce kabul olundu ve 
liberal partinin daha uzağı gö· 
ren azalarının liderlerini, bü
kiimeti tutmaları için kandır· 
mağa çalışmaları boşuna çıktı. 
Nazırların, bükfım,tte ekseriyeti 
liberallerin tetkil ettiiini ve 
kendi partilerinden alınmış olan 
nazırları himaye etmenin vaıi· 
feleri cümlesinden bulunduğunu 
ileri ıilrmaleri bir netice ver 
medi. 

- Sonu var -

SINGAPUR 
Bu gllnlerde dünyanın en 

llluazzam iıtihkimlanndan bi
t' d ın e, bUyilk Britanya ve Fran-
:• ordu mümessilleri toplanarak 
u kalenin değerini daha ziya

de arttırmak çarelerini araıtı· 
'•c.ldardır. Ancak, bahiı mev
~uu olan ıey, topları ve bu a· 
•daki tayyare meydaularını 

tetkik ve takviye etmek veya 
t?ialtaıak değildir. Her hangi 
• 

1~ lll•ıbisarayı gilçlettirmek 
1~111, insan kudreti dahilinde 
0 •o ber tedbir, bu adada alın· 
llılftır. 

loııdra ve Pariıteki devlet 
·~•ınlarının projeleri daha ile· 
tı ı•t le 1 mektedir: maksat büyiik 
~· Y•nuıun garbındj\ muazzam 
ır nıiidafaa ailtemi kurmak 

Ye bu ıiıtemde de Singapura 
'•dece bir köıe direği rolünü 
~ernıektir. Avusturalya mil-
'"illeriııib de bu ıarüımele· 

re ittirak etmekte olmaları her 
halde maksatsız sayılamaz; 
milnbasırıtn britanyahlara ait 
olan dünyanın bu kıtaıında çok 
ıümullü bir harp endüstrisi ku · 
rulıcaktır. Adada depo edilmit 
mühimmat ve malzemenin til· 
keneceği bir harp takdirinde 
hu endüstri, Avusturalya müda
faa kuvvetlerine top tüfek ve 
tayyare vereceği gibi, Singapur 
daki kuvvetlerinin de harp mal 
zemesi ihtiyaçlarını karıılaya· 
cakbr. 

r··-- Abone ,eraiti ........ 1 f YıJhtı her y•r içia 6 lira. 1 
ı Altı ayhtı 3 liradır. ! 
f idare yeri: Aydınd• C. H. f 
1 P. Buımni. İ 
! ıazeteye alt yuılar için l . . 
! ya11 ltl•ri müdürlütüne, ilin· ! 
i lar için idare müdürlitüoe İ 
f 'Diiraeaat edilmelidir. f ............... " ................................ . 

ATDDI 

1 RADYO 
PERŞEMBE 29/6/939 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLU~U 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12 30 Program. 
12.35 Tnrk müziği. 
1 - Niıaburek peşrevi. 
2 - Ziya paıa - Nişaburek 

ağır ıemai -· Ey gül ne acep 
ıilsilei. 

3 - Hasan ağa • Niıaburek 
ıarkı • Camei surhile. 

4 - Aziz efendi • Nişaburek 
ıarkı - Kırkı geçirdi. 

S - Niıaburek şarkı • Gör
mek ister. 

6 - Ali Rıfat • Ni,aburek 
ı~rkı • Meyledip bir gillizare. 

7 - Nişaburek saz semaisi. 
13.00 Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik ( Karifık 

program • Pi. ) 
19.00 Program. 

19.05 Milzik ( Senfonik par· 
ça • Pi. ) 

19.15 Türk müziği ( Faııl 
heyeti ) 

20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Konuşma (Ziraat su ti) 
20.30 Türk müziği ( Muhtelif 

ıarkılar ve düğiln adetlerine ait 
tilrkiller ) 

1 - Hicazkir peşrevi . 

2 - Lemi • Hicazkar ıarkı:· 
Son atkımı canlandıran. 

3 - Arif bey - Hicaıkir 
şarkı .. Bir balet ile sllzdü yine 

4 Arif bey • Suzinak şarlt ı · 
Papusuoa ermek ilzere. 

S - Rahmi bey ·E Suzinak 

~farkı - Bir sihri Tarap. 
6 - Udi Eşref - Suzinak 

farkı • Günden güne efzun o
luyor. 

7 - Mustafa Nafiz · ıarkı -
Ümitsiz bir sevlıle. 

8 - Düğün adetlerine ait 
tür killer. 

21.10 Konuşma. 

21.25 Neşeli pllklar • R. 

21.30 Müzik ( Şen resitali • 
Ruhi Suı Bat bariton. ) 

1 - Haydu - " Mevsimler ,, 
Oratonosundan çiftçi şarkısı. 

2 - W. A. N ozart • " Sihirli 
flüt ,, operasından ıarastrooun 
aryası. 

3 - L. Van Beetboven • 
"Fide\io., operasından "Recco,, 
nun "Para,, tarkısı,,. 

4 - F. Scbubert • Genç kız 
ve ölüm (L;ed). 

5 G. Verdi • " Simon Bocca 
negra " operasından Fieıconun 
romansı. 

22.00 Mezik (Küçilk orkestra 

Şef: Necip Aşkın ). 

1 - Juliuı fucik • Hillya 
( Valı ) 

2 - J. Strau11 • Dinamiden 
( Esrarı engiz vals ) 

3 - Emmericb Kalman -
Cambazhane prensesi operetin
den ( potpuri ) 

4 - J ac. Grit • Mayıs ihti· 

tamı ( Vals ) 

S - J ac. Grit - Marş. 

23.00 Son ajans haberleri, zl· 

raat, eıham tahvilat, kambiyo· 
nukut borsası ( fiyat ). 

23.20 Müzik (Cazhand • Pi.) 
23.SS 24 Yar in ki Program. 

HAV A--C 1 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL , 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay batkanlığının tensipleriyle Türkkuıu 

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

2 - Hava gedikli hazırlama yuvaıına girmek isteyenler 
de aranacak belli batlı şartlar aıagıda gösterilmiıtir. 

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

B - Bekir olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverifli olmak. 
O - f yi bal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve baba.,ıu, yoksa velisinin rizasını tesbit eden 

adreıli vesika göstermek. 
F - Hava gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını 

bitirdikten sonra bava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaı 
olarak vazife görmeği taabhilt etmek ( bu taahhüt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten sonra ve bava aağlık heye
tince .yapılacak kati muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı tnrkkuşunca ödenmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan ıonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer Has ve 
ıartlar hakkında daha faz1a malumat almak iıtiyenler Orta 
okul, Lise ve K61tftr direktörlerine, a11kerlik ıubeleri bat· 
kanlarına, tllrk hava kurumu ile tllrkkuıu ıubelerine g&ıde
rilen matbu broşOrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda ıoo ·verilecektir. 
Lizımgelen prtları haiz olduğu giSrOlen gençler temmuz ayı 
içinde Ankarada türkkuşuna sevkedilecektir. 

5 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek istiycn 
Ortaokul mezunları kaydedilmek ilzere Tür Hava kurumu 
tubelerine muracaat etmelidirler. 

yai. 1 

Aydın icra :memur
luğundan 

939/1470 
Alacaklı Aydın gazi bul varın• 

da cumhuriyet bakkaliyesi ıa• 
bibi Arif T .. o yıldız 

Borçlu Aydın kurtulut ma• 
hallesinden olup balen çandar
lı nahiyesinde ikamet eden ka· 
laycı ıalih oğlu mnstaf a 

Satalan gayri menkul Aydın 
tapusunun 340 tarih ve 56 nu· 
marasında ova eym.ri kliyünde 
iki karaağaç mevkiinde tapuca 
7 dönOm ve aynen metre mu
rabba1na çevrilişinde 6433 met· 
re murabbaında tarlanın tama· 
mıdır. 

Hududu tapu ~kaydına göre 
tarken ali güllü oğlu ibrabim 
garben peynirci ntcip ıimalen 
simyon cenuben bakim izzet 
ile çevrilidir. 

Kıymeti tarlanın tamamına 
100 lira kıymet takdir edilmif • 
tir. 

Satışın yapılacağı yer f gün 
ve saat Aydın icra dairesinde 
8/8/939 tarihinde sah günü 
ıaat 15 de ve temdit arttırma· 
ıı 23/8/939 tarihinde çarşam • 
ba gBnO ayni saatte yapılacak· 
tır. 

1 - lıbu gayri menkulBn 
arttırma ı a r t n a m e ı i 
ilin tarihinden itibaren 
939/1470No. dosya ile aydın icra 
dairesinin muayyen numarasında 
berkesin glirebilmeıi için açık· 
tır. ilanda yazılı '>lanlardan faz· 
la malftmat almak isteyenler, 
işbu şartnameye ve 939/1470 
dosya numarasiyle memuriyeti· 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirak .için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey yeya mılli bir 
bankanın teminat mektub1J tev 
di edılecektir. (124) 

3 - f potek sahibi alacaklı· 
latla diğer alikadarların ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin a-ayri 
menkul nzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını iıbu ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evra· 
kı müsbitelerile birlikte memu• 
riyetimize bildirmeleri icap e
der. Akıi halde haklan ... tapu 
siciliyle sabit olmadıkça aatıı 

bedelinin paylıımasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gasterilen gilndc artır· 
mayıt iıtirak edenler arttırma 

ıartnamesini okumuı ve lüzum
lu maliima~ almışı ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad Ye 
itibar olunurlar. 
5-Tayın edilen zamanda gayri 

menkul Oç defa bağrıldıktan son• 
ra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham· 
men kıymetin yüzde yetmiı 
beıini bulmaz veya ıahş istiye· 
nin alacağına ruchani olan di
ğer alacaklılar bulunup da be
del bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec 
muundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taabblidil baki 
kalmak 6zere artırma on bet 
giln daha temdit ve on beıinci 
gilnli ayni saatte yapılacak 
artırmada, bedeli satış iıtiyenin 
alacağına rllcbanı olan diğer 
alacaklıların o gayri menkul 
ile temin edilmiı alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartile, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 

· edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
( L\ltfea çevldnlı ) 



•• 
taht talebi dllıer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen milhlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu· 
narak kendisinden evvel en yllk· 
ıek teklifte bulunan kimse arz 
etmiı olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on beı glin 
müddetle arttırmaya çıkanhp 
eo çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen 
rüoler için °o s den hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca bükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
oluuur. 

Bir ıayri menkul yukarda 
16sterilen 8/8/939 tarihinde 
Aydın icra memurluj'u odasında 
itbu ilan ve g6sterilen artırma 
tartnamesi dairesinde satılacajı 
ilAn olunur. 69 

Aydın Belediye Reis- · 
fiğinden : 

1 - Belediye sicillinde ka· 
y.tlı ve ruhsabJame almış rolan 
hammalların yeknasak elbise 
riymeleri belediyece karar al . 
hna alınmıı olduğundan bu gün 
den itibaren on beı gün içinde 
koyu IAcivert bezden yapılmış 
İfçi tulum veya uzunca it göm· 
leği ile ayni bezden yapılmış 
ve üzerinde madeni bammal 
numarası olan bir kasket giy· 
meleri mecburidir. 

2 - Bu mecburiyete riayet 
etmiyenlerin ruhaatnameleri ge
ri alınarak hammallık yapmak
tan menedilecekleri ilin olunur. 
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1 Pazarteai J - 4 Operatar Medeni Boyer I 
1 • 

Salt 4 -- S Doktor Fuat Bayraktar Dl 1 <Cilt b&1tahkları mutahaHm) m 
(•] Çartambı 2 - 3 Operatör Nuri Erkan ~ 
r+"' • - 4 Doktor Şevket G6zaçan ..,..,, 
~~ • • CQ3s hHtahkları mutahaHml (t] 
~ m 
t.'Q Pe11entbe 4 - 5 Doktor Muhıin [+] f; el~ hutalıkları mutahnaeı .. ) 1 
[~] .. 5 - 6 Doktor Şe.-ket Kırbq m I3 clataal hattalıklar mutahasaıaı) ~ 

r+l Cwu 4 - S Doktor Mllnif Erman 1 
(t] CKadıa hutalıklan mutaha11ı11) 

~ Camartui 2 - 5 Doktor Nafiz Yazran 
it 11 5 - 4 Doktor Halli Gaıayclın [t) 
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Aydın su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmeye konulan iş 
Horsunlu - Nazilli sulama ka 

nalının 26 -400 - 36+ 050 kilo-
metreleri arasındaki ıınai ima· 
latıo intaatı olup bedeli keşfi 
(48752) lira 17 kuruştur. 

B - Eksiltme kapah zarf 
usuli yledir. 

C - Eksiltme gilnU 10 tem
muz 939 tarihine rastlayan 
pazartesi giln6 ıaat :ı4,30 d• 
Aydın su işleri dördilncil ıube 
mildllrlüğtlnde yapılacaktır. 

D - isteklilerin şartname 
proje ve merbutatını Aydın su 

işler\ müdiirlnğünde görebilirler 
E - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun bilkümlerine göte (3656) 
lira 41 kuru,luk muvakkat te· 
minat vermeleri ve ihaleden 8 
giln evvel ehliyet vesikası al
mak üzere Aydın viliyetine 
mUracaat etmeleri ,arttır. 

F - Teklıf f mektuplarının 
eksiltme $lilnünde teıbit edilen 
aaattan bir saat e•vel su işleri 
müdilriyetinde teşekkül etmiı 
olan komisyona verilmesi lizım· 
dır. · 

36 17 23 28 4 
imtiyaz Hhlbl .. Umumf Netrly•t 

MüdllrG : Etem Meadre• 
BHıldıtı , ... 

r. H P Baaıme•l 

3 Numaralı 
Köy Defterleri hazırlandı 

Vilayet köycülük bürosunıı.n verdiği son 
/ormül üzerine 600 sahi/ e en iyi cins ka
ğıttan ve bez kaplı sağlam ciltli 3 numaralı 
defterlerin de hazırlandığ~nı 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 

it 
D 

1 
= 1 • l 
1 • 

Tanui 5 Kuruştur ! 
Toptan alan okullara tenzilat yapılır S 

C. H. P. Basımevi J 
-~-........... 

. . 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdilik 
cerrahi kadın bastalıklan ve rontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıı. Hasta kabulilne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorluımız tarafından ber 
tilrlil erkek kl\dın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi esaslar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. 

..... 
• 1 
t • • • 
: Vade ile elbise ! 
~yaptırmak istrseniz kadın ve erkek. 
• terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzibanemde Sümerbank yerli mallaranm hemen en em- : 
salsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan· • 

fi mıza elbise yapılmaktadır. • 
En mutenl biçki dikitle ve en özenişli provalarla milı· 9 

4 terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 
Memurlarım1z1D bu fırsattan istifadeye koıacaklarıDJ • 

41 umınm. • 
• K•dın ve e1'kek terzihanesi • 
41 Muzaffer Erayclın • 
• Demirvolu caddesi: Aydın • •••••••••••• •• • • ~- -

. Aydı.? Vi_liyeti Dai- Aydın Su işleri 
mı Encumenınden : Dördüncü şube müdür-

1 - Aydın- Muğla yolunun lüğünden 
St+ S07-S5-f927 kilometreleri A - Eksiltmiye konulan iş: 
arasında 16906 lira 50 kuruş Horsunlu - Nazilli sulama 
keşif edelli adi kaldırım inş••· kanalının 23+ 400 - 26+ 400 
tı eksiltmeye konulmuıtur . kilometreleri araıındaki sınai 

Yapılacak İf 4420 m adi kal- imalAt noksanlaarının itmamı 
dır1m olup bedeli keşfi ( 22039 ) lira 

2 - Bu işe aid evrak fUD· 66 kuruştur. 
lardır B - Eksiltme kapat. zarf 

asuliledir. 
A - Tat ve kum ocakları C - Eksiltme gnno 10 te-

grafiği muz 939 tarihine te41adüf eden 
B - Hülasai keşif Pazartesi saat 16,30 ta Aydın 
C - Hususi fenni tartDame 

ıu işleri dördüncü tube mtıdnr-
0 - Eksiltme ıartnameıi lüğüode yapılacaktır. . 
E - Bayındırlık işleri ge- O - istekliler şartname, pro· 

nel şartuamesi je ve merbutatını Aydın şu iş· 
F - Tesviyei türabiye şose leri müdüriyetinde görebilirler. 

ve kağir inıaate aid fenni tart- E - Ekıiltmive ırirebilmck 
name için iıteklilerin 2490 No. lu ka· 

G - Mukavele projesi nun hükümlerine göre ( 1652) 
isteyenler bu evrakı Aydın lira 97 buruşluk muvakkat te .. 

nafia müdürlüğünde görebilirler minat vermeleri ve ihaleden 8 
3 - Eksiltme 3. 7 939 tari- giln evvel ehliyet vesikası almak 

binde Pazartesi güoii saat 15 üzere Aydın vilayetine müracaat 
etmeleri tarttır. 

de vilayet enclimeninde yapıla- F - Teklif mektuplarının ek· 
caktır · siltme gUnünde teshit edilen sa-

4 - Eksiltme kapalı zarf attan bir ıaat eve1 su işleri 
usuliledir . dördiiucii ~ube mildürlüğilnde 

5 - Eksiltmeye girebilmek teıekkül etmiı olaa komisyona 
için isteklilerin 1268 liralık mu- verilmiş olması lazımdır. 
vakkat teminat vermesi ve Ay- (35) 17 23 28 4 
dsn vilayetinden bu iş için alın- bilinde verilecektir. Posta ile 
mıı ehliyet vesikası ve ticaret gönderilecek mektupların niha· 
odası vesikaıı bulunması lazım· yet Oçüncü maddede yazılı ıa· 
dır. ata kadar gelmiı olması ve dıt 

6 - Teklif mektupları yukar· zarfın mühUr mumu ile iyice ka· 
da ilçüacn maddede yazılı saat- patılmıt olmaıı lazımdır. Pos· 
tan bir saat evveline kadar vi· tada olacak gecikmeler kabul 
llyet encümenine getirilerek en- edilmez. 
cümen reiıliğine makbuz muka· 11, 1 S, 22 .29 (28) 


