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Komite toplantıları 1 

\re beklediklerimiz! 
-2-

Enver Demiray 

Bu toplantıtar daha başka ta 
bir ve ifade . ile, Halkevleri ça· 
lışnıalarınıo, başka gaye, baıka 
dilek veya herhangi menfaat 
tenıennilerinden uzak ve fera
gab nefsle imtizaç eden çalış-'
llıalar olması lizım geldiğinin l 
llıütebariz safhaları olmuştur. 

Köycülük komitesi toplanhıı 
Üzerinde, hemen bütün komite 
•ıalarile hemfikir olarak direk· 

tif ve öğütler veren Na~it Uluğ 
köy iılerinde Halkevine bağlı 
köycülük şubesinin vazifelerini 

basitten mürekkebe, külden cUz'e 
0lınak üzere bir iıtikraa tabi 
tutaıuştur. Buna göre : 

Köylerimizi maddi ve manevi 
her yönden refaha ulathrmak, 

~öy balkının içtimai seviyesini 
addi azamiye ulaştırmak, köy· 

lil yurddaşları şehir ve tehir 
halkile yakından ve yabancısız 
~ayaaşbrmak zeminini hazırla
tııalc; bu şubenin vazifeleri ara
sında bulunmaktadır. 

Bunun için mıntaka köyleri 
arasından şehre orta uzaklıkta 
bulunan köylerden biri üzerinde 
•arar edip, onu bu gaye ve bu 
v "f azı e ışığına muhatap ad et-
llıekJe işe başlamak, yerinde bir 
leıebbils olacaktır. 

Orta uzaklıkta ve ıehre mu
tavassıt bir zemin içinde bulu-

nacak köyden maksat, o köyün 
icrek istihsal gerek sair vazi

Yt ti bakımından iıleomeğe mü
'•it bir çehre arz etmesidir. 

b Bundan başka, köylerin bil
asıa sıhhi vaziyeti, nüfus üze· 

r· 
IQe Ve nafusun artmasına 

11~bep olan doğum işleri üze· 
tınde fenni bir idealle urar 
~~itmesi, gayelerimizin şaşmaz 
ır dönüm noktası olmalıdır. 
Naıit Uluğun bu ooktai na· 

Zarı, bilhassa kayda ve tetkike 
!ayandır. Esasen bunda, tam bir 
•ttifak ta husule gelmiştir. 

Nüfus artmasında köylümü
ti111 fen elinden ve bilgiden 
llıahrum olarak vaz'ı hami et-
tiö-1 .. . . 

o• ve gozlerını bayata açan 
Yavrucukla artık meşgul olun
~·~ığı, dün olduğu gibi bü gün-
~ ıçimizi sızlatan bir mesele 

0 ltlaktadır. Her şeyden evel bu 
llıesele de köycülük şubemizin 
~osyal yardım şubesile elele ve 
aş başa vermesi ve bu yaraoıo 

tedavisi için kafa kafaya dö
\'lişnıesi elzemdir. 
t Daha sonra köy istihsalinde 

l
enevvU husule getirmek köy· 
e . . 
rınııze mütenevvi gıda mad-

deleri idhal ve yine mukabil 
i•da maddeleri ihraç etmek te f Özden uzak bulundurulmama· 
h~ır. Bunun da f aydalnrt bedi-

•dir' tesirleri açıktır. 
Sonu 2 inci Sarf ada -

Hatay Millet Meclisi 
DÜN SON IÇTIMAINI YAPTI 
Bütün resmi dairelere Hatay bayrağı yerine 

Türk bayrağı asıldı 

Antakya 29 - Bu gün ıon 
olarak fevkalade toplanacak 
olan Hatay Millet Meclisinde 
büyük tezahürat yapılacaktır. 

Bir çok hatipler nutuklar 
söyliyeceklerdir. Miizakerat bü
tün balkın dinliye bilmesi için 
Hoparlör tesisatı yapılmaktadır. 

Bu içtimadan 1011ra Hatay 

devleti tarihe mal clac:aktır. 

İçtimaı mfiteakıp bütün resmi 
dairelerdeki Hatay bayrağı ye
rine sevgili bayrağımı7: çekile
cektir. 

Fransız askeri kamyonları 
mütem<1diyen eşya taşıyarak 
çalı,maktadır. a.a. 

Uzak Şarkta 
/ngiliz - Fransız müdafaa konuş

maları muvaf f akiyetle 
neticelendi 

Londra 29 - Uzak şarktaki 
fransız filosu kumandanı Roy· 
ter• ajansı muhabirine beyanat
ta bulunarak demi~tir ki : 

logiliz, Fr•nsız mqdafaa kon· 
feransı tam bir muvaffakiyetle 
neticelenmiştir. Konferans ne· 

Fransız 
Kıtaları Hataydan 

çekiliyorlar 
Ankara 29 - Havas ajansı

nın bildirdiğine göre fraoıız 
kıtaları bu günden itibaren ya
vaş yavaı "ancaktan çekilmeğe 
başlamışlardır. a.a. 

~· 

Kızılayın 
• l zmir gezisi çok 
rağbat görüyor 
Aydın Kızılay kurumu tara· 

fından tertıp edilmiş olup 8 
temuz 939 c,ımartesi günü ya-
pılacak olan İzmir gezisi hal
kımız tarafından çok rağbet 
görmektedir. 

Bu gezinin mümkün olduğu 
kadar güzel ve iştirak edenler 
için istifadeli olmasını düşünen 
kurum heyeti şehrimiz spor 
idarecilerine müracaat ederek 
9 temmuz Pazar günü için iz. 
mir kulüplerinden birisile bir 
fudbol müsabakası teminini de 
istemişti, 

Duokü sayımızda İzmir mu· 
babirimizin gönderdiği mektup· 
ta da yazıldıgı gibi bu teşeb
büste muvaffakiyetle netice
lenmiı ve 9 temmuz Pazar gü· 
nü Aydın ıpor takımının İzmi
rin en kuvetli futbol takımı 
olan Üçok sporla karşılaımaıı 
kararlaşmışhr .J 

Bu ha vadııin duyulması ıpo
ra kartı büyük ve alaka ve 
bağlılık gösteren aydın muhiti 
ni canlandırmış ve geziye işti· 
rik talepleride çoğalmııbr. 

ticeleri muhakkak ki Uzak şark 
taki vaziyet üzerinde derin bir 

tesir icra edecektir. Şimdi 
Fransız lngiliz haf kumandan
ları buluşarak konferans karar
larını ve vaıiyeti tetkik ede· 
Ceklerdir. a .a. 

Bay Bone 
--+---

Mareşal Peteı,i 
kabul etti 

• g 

Paris 29 - Hariciye na~ ırı 
Bone bu ıabab Fransan,n is
panya büyük elçisi rnaraşal 
Peteni ve müteakiben Yunanis 
tanın orta elçisini kabul etmiş-
tir. a a 

-~ 

Sovyetlerin Tokyo el
ı 

çisi 5 temmuzda mem-
leketine dönüyor 

Tokyo 29 - SovyeUer birli-
' gı maslahatküzarı, hükumeti 
tarafından geri çağırıldığıoı ve 
temuzda Tokyodan ayrılacağını 
resmen hariciye nezaretine 
bildirmiştir. 

Domey ajansı bu geri çağır
ma hadiııesininio ıon günlerde· 
ki hudut hadiselerinden olma-
yup Sovyetlerin siyasi vaziy~

tinden ileri geldiğini beyan et
mektedir. a.a. 

Japon tayyareleri 
Tekrar Sovyet arazisine 

taarruz ettiler 
Moskova 29-Tas ajansından: 
15 Japon Mançori tayyaresi 

Mogo1 Sovyet hududunu geçınit-
tir. Japon tayyart:leri Mogol 
Sovyet dafi tayyare toplarının 
ve So\ yet tayyarelinin mukabe
lesi Ozerine biç bir hareket ya· 
pamadan geri çekilmişıcrdir. 

Tayyare topçuları iki tayyare 
dütürmütlıerdir. a.a. 

lzmir Fuarı 
Komite Fuarın bu sene daha müteka

mil olması için çok çalışıyor 
İzmir, 29 ( Hususi ) - Her 

sene bir evelkine nazaran, çok 
daha müteklmil bir manzara 
arzeden İzmir Fuarının geçen 
yıllara nazaran daha mükemmf:l 
bir h<tl alması için Fuar komi
tesi ba,ta belediye reisi Dr. 
Uz olduğu halde durmaksızın 
çalışmaktadır. 

Fuvarda yapılan yazlık açık 
bava tiyatrosunun ve diğer bir 
çok ioıaatm vaktiyle bitirilme· 
ıi için kummalı bir faaliyet sar• 
fedilmektedir. 

Yapılan hazırlıkları görmek 
İzmir fuvarınııı ne kadar 
parlak bir muvaffakiyde erece
ğini tahmine kifayet eder. 

Her sene olduğu gibi fuvar 

• 
lzmit 

Kurtuluş bayramını 

kut/uladı 
İzmit 29 - lzmidid kurtulu

şunun 19 uncu yıldönümü dün 
merasimle kutlulanmıı ve şehir 
baftan başa bayraklarla ıüslen
miştir. 

Saat 8,30 da halk mektepli
ler, sporcular takı zaferin etra
fın ıia toplanmlşlardır. Ordumu
muzuo fzmite girişini temsilen 
kahraman bir kıta askerimiz 
takın altından geçmiş ve halk 
tarafından şiddetle alkışlaomış
br. 

Bundan sonra cumhuriyet a
lanına gidilerek ebedi şef Ata• 
türkün aoıtıaa Çelenk konmuş 
ve büyilyük bir geçit resmi ya
pılmıştır. 

Resimgeçitten sonra lzmitin 
kurtuluşunda ıehit düşen kah
ramanlnn mezarları ziyaret e
dilerek çelenkler konmuştur. 

a.a. 

Hav!!ttan_ sesler: 

münasebetiyle bir fuvar kupası 
maçlan tertip edilecektir. 

Bu ıene bu müsabakalara 
İstanbul, Ankara muhtelit ta
kımlerından mada Atina ıehri 
muhtelit takımının da iştiraki 
temin edilecektir. 

Haber aldığıma göre komşu 
Aydın bölgesinin muhtelıt ta• 
kınının da bu maçlara iştirik 
ettirilmesi düşünülmektedir. Ma· 
mafih bu müsabakalar başla· 
madan evvel lzmir ve Aydın 
muhtelitleri arasında bir mil• 
sabaka yapılacağına muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. 

Bu sene bu futbol maçların

dan mada atlatizm ve güref 
müsabakaları da yakılacakbr. 

Fransız ve lngilizler 
Moskovaya yeni tall
ma t gönderiyorlar 
Paris 29 - Hariciye nazırı 

Bonne dtin öğleden sonra İngi
liz büyük elçisini kabul etmiı
tir. Bu gör ~şmede fngiliz - Fran· 

Sovyct müı:akereleri mev:ıubabs 
olmuş ve Moskovay t gönderile· 
cek yeni talimat hakkında mu· 
tabık kalmışlardır. 

İngiliz, Fransız büyük elçile~ 
rile Sitragıu yarın Molotofla 
görüşmeleri umulmaktadır. a.a 

~*"'" 

Beden terbiyesi 
Bölge istişare heyeti 
Beden terbiyesi kanunu mu· 

cibince teşkil edilen bölge isti· 
şare heyeti evvelki gün vali 
ve bölge başkanı B. Sabri Çı· 
tağın başkanlığında toplanmış 

ve bölgenin 939 yılı bütçesini 
tetkik ve tasvip et'.Diştlr. 

Çok Yerinde Bir Şükran Vesilesi! 
Dün Aydın Gazetesinde (Ha · 

yJttan Sesler) köşesini okuyan
lar belf'diyemizden bir dilekte 
bulunduğumu hatırlarlar .. 

Sıcakların adamakıllı bastır

dığı, daha doğrusu yeni başla· 
dığı bu günlerde, ~Aydınımız, 
tahammül edilmiyecek bir "Hat· 
tıüstüva,, memleketi halini aldı. 

24 saat ter kan içindeyiz .• 
Yırmi dbrt saat, mütemadiyen 
mendıl ·elimizde, habire yüzü · 
müzü siliyoruz . 

Ben burada, yaz ve sıcağa 
bir methiye veya ı~mmiye 
yapacak değilim.. Kalemi bu 
maksatla elime almadım .. 

Dünkü yazımın intişarından 

ıonra, güzide belediye reisia;izin, 
bu ricamla alakad1tr olduğunu, 
belediye erkAniyle bu mesele 
üzerinde görüştilğünO haber 
aldım .. 

i
l Tecrübe mahiyetinde olmak 

üzere, şehir ccryanının gündilz· 

l leri de verilmesi için etüdlere 
başlandığını haber aldım .• 

Sarih ve müsbet işler üzerin
de, sArib ve müıbct icra'atiyle, 
az ıamanda; memlkete otorite
yi, makulü ve iyiyi tanıtan; ida· 
re makinesini "idarei maslahat· 
tan,, kurtaran ve " Yaran ve 
ahbap,, teveccühünü kaybetme
mek endişesiyle her kese bot 
görünmek siyasetine, dürüst 
hareketleriyle ıon veren güzide 
ve genç belediye rei,imize ve 
kıymetli mesai arkadaşlarına; 
makul dilekler üzerindeki bu 
hassasiyetlerinden dolayı mem· 
leket adına, teşekkür etmek 
muhakkak ki çok zevkli ve in• 
sanı tatmin edici bir vazife 
oluyor. 

GünciJ 
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Moskova 
Görüşmeleri 
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Sovyetlerin de ıulk cephesi
ne iştiraklerini temin için İngil
tere ve fransa tarafından yapı· 
lan teklif etrafında Moskovada 
13 gündenberi devam eden mü· 
zakereler henüz neticelenme
miştir. Verilen bir haberde İn
giltere tarafından Mr. Strag 
vastasiyle sovyetlere iki teklif
tt: bulunduğu ve bu tekliflerin 
ıovy:etlerce kabule tayan g8rül· 
mediği bildirilmektedir. Mosko· 
vada ingilterenin üçllncü bir 
teklif yapmaıı bekleniyor. 

fngilter e ile ıovyetler arasın· 
daki ihtilafların mahiyeti iyice 
malum dağildir. Yakm zamana 
kadar anlaşmazlığın yalnız bat
tık memleketlerini garanti me· 
meselesi etrafında toplandığı 

zannediliyordu. Fakat bir kaç 
gün evvel, Çemberlayn, avam 
kamarasında sorul'n bir suale 
cevap olarak, sovyetlerle iogil· 
tere arasındaki ihtilafın yalnız 
bir noktaya inhisar etmediğini 

bildirmiıtir. Bununla beraber, 
İngiltere başvekili ihtilaf nokta· 
larını tasrih etmekten çekin· 
miştir. 

Moskova görüşmelerinin uza· 
yıp gitmesi, demokrat memlel<et· 
ler efkarı umumiye!inde telaş 

denemezse de her halde sabır
sızlık uyandırmıştır. Almanya· 
nın bu vaıiyeti istismar etmeğe 
çabıtığı gürülüyor. Alman mat
buatı, anıızm bolşeviklikte hiç 
bir tehlike görmemeğe ve me
deniyet için hakiki tehlikenin 
demokrat cepbe~inden gelebile· 
c.-ğini iddia etmeğe başlamıştır. 
Bir takım alman gazeteleri Mo 
lotofun "realist" bir devlet a· 
damı olduğunu yazmakta ve 
ıovyetlerle almanya ve italya 
arasında bir anlaımaya varıl
maı•na antikomintern pakt.o 
asli mani olmadığını bildirmek· 
tedirler. Fakat btnüz sovyetle
rin de antikomintern pakta il· 
tibak ed~cekleri iddia edilmi· 
yor. 
Almanyanın sovyetlerle in· 

giltere araaında bir anla~ma 
yapılma11na mani olmak için 
her Çareye baı vuracağına şilp-
be yoktur. Sovyetlerle yeniden 
ticaret münasebetlerine girişme
ği teklif ettiği de bildiriliyor. 
Sovyetler ötedenberi Almanya 
ile ticaret münasebetlerinin tak 
viyesine taraft.rdılar. Fakat 
1935 senesinde açılan iki yUz 
milyon marklık kredi geçen 
ıeneye kadar tamamen aarfc· 
dilmiştir. Ve gelecek sene de 
bu borcun tediye•i lazımdır. 

Almanya, bundan böyle sataca
ğı mamul tşyayı, kredi ile sat
mak istemiyordu. Karıılığmı 

ham madde olarak almağı tek
lif etmekte idi. 

Bu defa İngiltere ile sovyet
ler ara11Dda görüşmeler baı
ladıktan sonra almaıiya üç yüz 
milyon marklık kredi açmağı 
sovyetlere teklif etmiıtir. Sov
yetler bu cazip teklifi kolay 
kolay redd~demezler. Çiinki 
fabrikalarını tesis ederken al· 
man makinesi kullandıklarından 
yıpranmakta olan parçaları de
ğiıtirmek mecburiyetindedirler. 

Bununla beraber, bu ricaret 
mllnaıebetlerinin, ıovyetlerle 

AYDU. 
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1Komite toplantıları! Büyük Millet Meclisinde 
've beklediklerimiz! 

=-;-= 1 Mardin mebusu Muhiddin Birgenin 
Bat tarafı blrlncl aahlfede 

Su, yapı ve buna mümasil 
şeyler olupta köylümüzü gerek 
bedenen ve gerek ruhen terfih 
ve tatmin edebilen vasıtaları 

araştırmak yine bu şubenin 
ıuurunda yer almış mevzualar 
ola bilmelidir. 

Köylünün içtimai hayatına 
imil olması cihetinden faydaıı 
aşikar olan köy bayramları ih
dası, bu~ bayramlar da ıehir 
gençlerinin yine feragatkir bir 
idealle köylülerimizle temas 
için köylere açılmaları muvaf
fak olmakta sübjektif bir ma
hiyet arzeden sebeplerdir. 

Dikkat edişime ve not veri
time göre ; köycülük ıubesi, en 
büyük gayelerimizin tahakku
kuna çalışmak mecburiyetinde 
bulunmaktadır. Verilen direk· 
tiflerin tatbik sahasına geçiver
mesi, bize köy kalkınmasının 

içtimai çehresinde yeni ve çok 
güzel değitiklikler müjdeliye 
cektir. 

Naşit Uluğ, sosyal yardım, 
halk dershaneleri kurslar ve 
köycülük komitelerinin toplantı
larını takiben ( Ar ) şubesi ko
mitesile konuşmağa başlamıştır. 
Ar şubesi; içinde bulunduğu ve 
omuzuna aldığı vazife itibarile, 
tamamen enfüsi bir karakter 
arz etmektedir. Ayd o ailesi 
muhitinin bedii zevk ve tema
yülatının tenmiyeıine vasıta ol
mak gayretini gösteren bu şube, 
maddi değil, mahiyeti büsbütün 
manevi ve moral olan başarılar 
elde etmek mecburiyetindedir. 

Sık sık verilecek müzikli top· 
lantılar ve şube mensuplarının 
halka takdim edecekleri muzik 
parçaları; inanmalıdır ki, zaman· 
la bize, azdan çoğa doğru bir 
(ruh) te1'amlllü kazandıracaktır. 

Ar komitesi hali hazır faali· 
yetine ve bilhassa kış mevsi
mindeki çalışmalarma müzikli 
toplantılar ilave etmekte tered· 
düt etmemeğe söz vermiş gibi
dir. 

Hülisa etmek lazımsa eğer, 

Naşit Uiuğ Halkevimizin gele
cek yıllardaki çalışmalarına 

renkli proğramlar, zengin de
korlar hazırlamıştır. 
Şube menıuplarıoın bu proğ

ramla ve bu dekor içinde oyoı
yacakları rolden veya rollerden 
de şimdiden emin olmak tmev
kiindeyiz. 

Bulunamadığım diğer komite· 
ler içtimalarının da vazife ve 
gayelerine göre hemen ayni 
esaslar dahilinde gelecek yıllar 
için proğramlaştırıldığı mubak· 
kaktır. 

Biz Halkevimizin her şubesi 
ıçın yeni yıllarında başarılar 
dileyebiliriz. 

EnfJer Demiray . 
İngiltere ve fransa arasında si
yasi bir anlaşma yapılmasına 

engel olacağı şüphelidir. İngi
liz sovyet görüşmelerinin ingil· 
tereye k&tü olan şartlar altın · 
da başladığına şüphe yoktur. 
Ve uzak şark dolayısiyle umu· 
mt vaziyet ingilterenin lehine 

1 değil, aleyhine 'olarak inkişaf 
etmiJtir. Sovyetlerio bu vazi· 

Son Postada yazdığı bir makale müna
sebetile hararetli münakaşalar oldu 

Ankara, 28 ( A.A ) - B. M. 
Meclisi bugün Refet Canıtezin 
baıkanlığ'ında toplanarak ban· 
kalar ve devlet mliessese· 
leri memurları maaşlarının 

tevhit ve teadülüne ait ka· 
nun liyibasının maddeleri 
üzerinde müzakereye devam 
etmiştir. 

Bu müoabetle söz alan hatip· 
ler, hususi surette teşakkül e
den bankaların da barem çer
çevesi içersine alınmasına itiraz 
eimişler ve bunun teşkilatı esa
siye kanununun hükümleriyle 
tearuz teşkil eyldiğini söylemiş
lerdir. 

Bu mütalaalara karşılık ve
ren hatipler ve bntdçe encümeni 
ikinci reisi Faik Baysal, Cumbu· 
riyet hükumetinin devletçi ma
hiyetine bilhassa itaret ederek 
devletin velayeti imme bakı· 
mırıdao olan hukukuna vu buna 
istinaden almıı olduğu mümasil 
kararları hatırlatarak, mevzu 
müzakere olan barem kayıtla
rının biç bir suretle teşkilih 
esasiye kanuniyle tearuzda bu
lunmadığını, bilakis bu knnunun 
çerçivesi içinde tanz:m edilmiı 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu müzakere esnasanda ıöz 
alan Mümtaz Sökmen, Sonposta 
gazetesinde Muhiddin Bırgen 

( Mardin ) tarafından yazalınış 
olan ve birinci müzakeresi ya
pılarak kabul edilmiş bulunan 
devlet memurları maaş ve üc
retlerinin tevbid ve teadülüne 
ait kanun hakkıodaki yazıya te
mas ederelc, mevzuu bahis ka
nunun Muhiddin Birgenin ya· 
zmnda bu kanunla d~vlet me
murlarına yapılan muamelenin 
vaktiyld Osmaoh impartorloğu
nuo çıfıt ve reayaya yaptığı 

muameleden farksız olduğu tar
zında tavsif edilmiş olmasın
dan duyduğu hayreti bildirmiş 
ve bunu bazı taraflarda Yahu
dilere kaşı yapdan ve dünyaca 
bir zulüm ve itisaf olarak te
lakki edilen hareketlerin ayni 
olarak telakki etmesinin haksız 
olduğunu söyliyerek Muhiddin 
Birgenin bunu izah etmesini ve 
hangi noktaları haksız buldu
ğunu esbabı mucibesiyle Millet 
Meclisi kürsüsünden izah etme
sini istemit ve demiştir ki: 

Söylesinler, imtihan olalım. 
Eğer bir zulüm ve istsaf yap· 
tığımıza kani olursak B. M. 
Meclisi adildir. Yaptığımızı söy· 
ledikler zulümden derhal rücu 
ed~riz . ., 

Mudiddin Birgen, verdiği ce· 
vapta bir gazeteci olmak itiba
riyle bu kanunların müzakeresi 

== -
yetten kendi hesaplarına azami 
derecede istıfade temin etmeğe 
çalaıtıkları tahmin edilebilir. 
Ve ingilterenin münih konferan 
ıı sıralarında sovyetleri istihfaf 
ve iıtibkar eder bir ıiyaaet 

takip ettiği hatırlanacak olursa 
timdi bunu aynıle iade etmek
te biraz da haklı oldukları teı • 
li ın edilir. 

A. Ş. ESMER 

dolayısiyle husule gelen cere
yanları yazısında akıettirirken 

bu husuıta şahsi mütalaalarını 
da kaydettiğini ve mümtaz 
Sökmen tarafından jşaret edi
len no\ctayı ayrıca şahsen ken· 
diıine izah eyliycceğini söyliye
rek bir gazetecinin mevcut fikir 
cereyanlarını alıp vermesinin 
tabii görülmesini istemiş, izhar 
etti ği kenaatlerde bir hataya 
sürüklenmiş noktalar varsa bun
lardan da özür dilemeğe amade 
olduğuna işaret eylemittir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
bu izahat akabinde söz alarak 
deoıiştir ki ; 

Arkadaşlarım. 
Muhiddin Birgen arkadaşımı

zın verdikleri izahlara nazaran 
kendileri bilmeden bir vaka 
ihdas etmişler zannediyorum. 

Rasih Kaplan ( Antalya ) -
Brayo hiç bilmiyor. 

BBşvekil Dr. Refik Saydam 
Bendeniz düo gece bu makaleyi 

okudum Kestim ve partimizin 
reis vekiline verdim. Bir parti 

mebusunun bu ıekilde b!r şey 
yazması ne derece doğrudur, 

• lütfen tetkik buyurun, dedim 
(Alkışlar) 

Bu birinci safh 1 • • kinci safha· 
ya gelince: makalede bendeni-
zin ismi de geçiyor. Hükumet 
son zamanlarda bir çok siyasi 
meselelerle meşgul olduğu için 
bu kanuala o kadar meşgul 

olamadım. Binaenaleyh bu hu
susa Dr. Refik Saydam vaziyet 
ehin ve kanunu 
diyorlar. 

Arkadaşlar, 

yola getirsin 

Huzurunuza gc:tirdiğim her 
kanunla alakamızın şahidi yine 
sizlersiniz. "Şahidiz. Her gün 
buradasınız sesleri. 11 

Esasen biz bu kanunu memur 
larımızm huzuru, rahatı ve sü-
künu için yapı yoruz. Arada 
belki maddeten mutazarrır ola· 
caklar olabilir. Fakat büyük 
bir memurin kitlesinin mevcu· 
diyeti dolayısiyle onların atisi 
ve istikbali için lüzumlu olan 
esaslasları koyuyorsunuz. Hükii 
mette b•ında sizinle beraberd'r. 
Ve her gün müzakereleri takip 
etmiştir. Hukiımet kendilerinin 
buyurdukları gibi biç bir zaman 
bu meseleyi göz önünden uzak 
tutmamıştır. Daima takip etmiş 
tir. Bu meseleyi burada bıra · 
kırsanız çok iyi olur. İşimiz 
vardır. Ona devam edelim. Me-
sele tavazzuh etmiştir. 

Bu n,üzakelerden sonra Olad
delerin okunması"• devam e· 
dilmiş ve kanun k~bul edilmiş · 
tir'' 

Bulgar başvekili 
Berline gidiyor 

Sofya 29 - Başvekil Kösi
vanof 3 temuzda Berline gide
cek ve üç gün kalacaktır. 

Köylerde sağlık 
propagandası 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti yurtta geniş mikyRsta 
sağlık propagandası yapmak 
için bir programla çalışmakta 
dır. ilk iş olarak halka mubte· 
lif hastalıkların insanlara oe 
suretle geçtiğini, vücutta ne 
gibi tahripler yaptığını, insanı 
nasıl ölüme sürüklediği, bu has· 
talıkların nelerden alındığını 

ve bilhassa bunlara karşı ne 
gibi tedbirler almak lüzım gel· 
diğini gösteren renkli ve bil· 
yük afişler yaptırılmış ve bun· 
lar köylere dağıtalmıtb. 

Bu afişlerin büyük faydası 

görülmilştur. Vekalet bu şekil

deki propagandaya daha hızlı 

ve müessir bir tekilde devam 
etmeğe karar vermiştir. 

Haber aldığımıza göre bu se· 
ne de yüz bin kadar büyük 
renkli afiş yaptmlacak ve bun· 
lar köylere dağıtılacakbr. 

Halkevlerioe de gönderilen 
afişler, halkevi köycUtük teı,.k· 
külleri tarafından köy gezinti· 
lerinde beraberce dolaştır1lmak
ta ve balkevi doktorları tara· 
fından bunlar üzrinde ayrıca 
izahat verimektedir. 
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lngilterenin divasını dllnya'ya 
izah hususuna kifi derecede 
ihtimam göstermediğinden çok 
şikayet edildi. Umumiyeti itiba
riyle bu di va kendi kendini izah 
eder. B. Hitler ve onun ağzın
dan konuşan Göbbels son büyük 
barbın nasıl başladığını keadi
lerine g&re bize izah ederler· 
ken tefsirleri tam bir itminan 
doıurmuyor. Onlara nazaran, 
yabudılerin hesabına çahıan la
giltere Belçikayı Almanyayı i5-
tiliya tetvik etmittir. Maksadı 
da hayat sahasını ve gündelik 
ekmeğini temin için kendisine 
lüzumlu olan alman sömürgele
rini onun elinden almaktı. Silih· 
ıız ve endiıesiz bulunduğu bir 
sırada alman milleti, baskına 
uğradı, ve nazik bir and.ıt A
dolf çavuı yoluna kesmeseydi, 
b6t0n yahudi kuvetlerinin mO· 
ı.aheret ettiği Belçika kıtaları 

b "kanun liyibası geri alındı ve 
~Unun yerine hükumet muvak-
•ten, yalnız o seneye mahsus 

01111ak üzere; orduyu bu günkll 
llıevcudiyle idame ettirmek mak 
~~diyle dokuz milyon Tbalerlik(l) 
ır tabıiıatın kabulünü istedi. 

Bu ıartlar altında meclis iı
~tQen parayı yalnız bir sene 

tçiQ 1'abul etti. Mamafi bükô· 
illet taahbildünde durmadı. 
liarbiye nazırı reddedilmit olan 

Plin çerçevesi d ahilinde yeni· 
den teıkilitlandırma jşine de· 

~Ilı etti. Yeni alaylar kuruldu. 
e ıene sonunda bütün ordu 

Ytniden teıkilAtlandırılmıf oldu 

bu Prensle Roonun şahsen me-
1111 oldukları bir hareketti ve 
d'• 1R'tr nazırların Berlinde bulun· 
111•dıldarı bir zamand;ı, malu
llaatıarı olmakıızın yapılmıştı. 

Müteakip sene batında mec-
lia • t' d d ıç ıma e ince aldatılmış ol· 

11iunu anladı. 
Roon bDtlln teıkili.tın kra· 

luı . . 1 ımtıyaz ariyle ve meıru bir 
ftkilde yapabileceğin\ keşfet· 
titini ve yeni bir kanuna lüzum 

~•lnıadığını söylediği zaman 
infialleri bilsbütDn artb. Bina• 

tnaleyh değişiklikler mecliıe 
•rzedılmiyecek ve, meclis sa-

~ce bunun için lllzumlu olan 
Paranın tediyeıini kabul ede-

teku. ŞOpbeıiz meclis istenen 
P•rayı kabul etmdi. Uzun mü-

llalcıalardaa ıonra meselenin 

kau surette halli ba,ka bir se

~tye talik edildi. On bir rey· 
de bir ekseriyetle ve bir kaç 

:tiiıiklikle irtenen parayı ka
~~vl ettiler, fakat bu da gene 
ır sene içindi. 

Q· Bütiln bn mliddet zarfında 
11Dlarck Petersburgda sakin 

~•Yat ıUrOyordu. Askeri kanun
.' allkası bulunmadığı için bu 
itler üzerinde biç bir dahlO te-
ı· . 
•rı olmam·ıtır. 

Naip, harici siyaset Ozerinde 

OQ11nla iıtişarede bulunmuyor

du. Roonun tayininden onun 

kadar kiç bir kimse müstefit 
0111\amııtı. Sarauda bir kere 

daha bir arkadaı ve müdafi 

butabilmitti. Rooo, Pomeraoia· 

daki eski gilnlerin arkadaşı idi. 

Roonun hUkümete girdiği 
t6ııdcnberi bakikateıı devamlı 
bir buhran vaki o1muıtu. Liberal 

nazırlar askeri kanun liyıhaıının 
l!a6dafaaıında soğuk da vranmıt· 
~•rdı. Partilerinin lideri olarak 
'ildi mevkilerini tarsin mak-

:•dile ileri ıilrmllt oldukları 
edbirlere kırahn muvafakat et

llıt . 
•ı tartiylc bu llyıhayı kabul 

tdeceklerin ı6ylemiılerdi Lord· 

·------
... (l) Tbalerllk : Eski 
ıı:bıuı ılkke, •t•tı 

l'lıt kıymetlncledir . 

Germenlere 
yukarı ıso 

lar kamaraıının ıslabl, nazırla 
rın mesuliyeti ve mahalli bil· 
kumctler Ozerinde bir takım 

kanun liyıbaları teklif ediyor
lardı. Bu teklifler kıralın şahsi 

düşüncelerine muhalifti. Roon 
onun muhalefetini takviye etti. 

Ve kıral bunu reddetti fakat 
ne nazırlarını azletti ne de on· 
lar istifa ettiler. 

Onun istediği şartlarla vazi
fede kaldıkça onları vazifeden 

çıkarmak için hakikatte bir se

bep de yoktu. Bu şekilde ha-
, reket etmek askeri liyılıanın 

mecliste kabuln için son ilmidi 

de kırmak demekti. Bütün 1861 

sen~si içinde ayni istikrarsızlık 

devam etti. Roon vazife arka

daşlarından kurtulmanın kat'ı 

lüzumunu efendisine tekrar tek

rar yazdı. Bismarckın riyaHt 

edeceği muhafazakir bir kabi

ne istiyordu. Bu huıuıta ordu 

ıslahatını tahakkuk ettirecek 
cesareti haiz yeglne adam ola· 

rak onu görüyordu. Bir çok kim· 

sel er de böyle düt Onüyorlardı. 

On sene evvel parlamento 
milnaka,alarından bu buıustaki 

kabiliyetini iabat etmiı olan 
bir adamdan baıka kırahn yar· 

dımına gelecek bir kimse ta
aavvur olunabilir miydi? 

Sonu var -

kolaylıkla Berlini ele geçirecek
lerdi. Bu neviden hikiyeler 
milyonlarca ioHnın önOnde an· 

latılırken Almanyada iyi teıir 
yapabilir. Almaoyan~n dıtında 
daha iyi tesir yaptığı da mu· 
hakkaktı. 

lngilizce konutan halk ıçıu, 
bize G6bbf'lsin yaptığı hizmet
ten daha iyi propı1gandacı bul
mak imkiosızdır. İngiliz impa
ratorluğu ve Birletik Devletler 
hükumetleri en genit ölçii de 
yayılmasına imkAn vermek üzere 
bu propagandaya en biiyilk ko
laylıkları göstermelidirler, Göb
bels konuştuğu zaman diğer 

HAVACI 
OLMAK ISTIYEN ORTAOKUL 

MEZUNLARINA 
1 - Genel kurmay baıkanlığının tenıipleriyle Tiirkkuıu 

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

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenler 
de aranacak belli başlı şartlar aıagıda g6sterilmiştir. 

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

B - Beklr olmak ve yatı en az 16, en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elvcritli olmak. 
D - iyi bal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babanın, yoksa velisinin rizasını tesbit eden 

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

bitirdikten sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş 
olarak vazife görmeği taahhüt etmek ( bu taa&bnt gedikli 
hazırlama yuvasına geldikten sonra ve bava sağlık heye
tince yapılacak kati muayene iyi netice · verdikten sonra 
masrafı tllrkkuşunca lSdenmek suretiyle yapılacaktır. 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak 
aylık ve tayyareci zamlarının miktariyle diğer esas ve 
şartlar hakkında daha fazta maliimat almak istiyenler Orta 
okul, Lise ve KültOr direktörlerine, asskerlik tub\ leri baı
kanlarına, türk bava kurumu ile tilrkkuıu ıubelerioe gönde
rilen ..matbu broşDrleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda ıon verilecektir. 
Lizımgelen ıartları haiz olduğu g6rülen gençler temmuz ayı 
içinde Ankarada türkkuıuna sevkedilecektir. 

S - Hava gedikli hazırlama yuvasma girmek iıtiyen 
Ortaokul mezunları kaydedilmek Ozere Tür Hava kurumu 
ıubelerine muracaat etmelidirler. 

Yazan: Wiston Cburchill 

radyoların hayayı bulandır· 
mamalarına dikkat etme· 
lidir. B:zim yapabileceğimiz 

ıeylerin hiç biri bize bu gece 
sohbetlerinin yarım saati kadar 
iyi neticeler vermez. Göbbels 
<lünyadaki nazi olmıyan kuvvet• 
lerin tehayyül edebilecekleri 
en büyUk prop"lgaadacıdır. B. 
GlSbbelsin başına bir ıey gele
cek olsa bunu biz bir feliket 
telakki ederiz. Hayatı kıymet
lirtir ve sesi in•anlığın malıdır. 

Bu vahim saatte bfitOn tay· 
yareleri, toplar, hncum kıtala
"• siyasi polis ve kıymetli ordu· 
lariyle, nazi Alm ınyasının söz· 
lerden dehşete düşmesi ne ga· 
rip ıeydirl Harp etmeyi bara· 
retle arzu eden bu azimklr ve 
haıin millet, mırıltılardan Orkll· 
yor. Fakat bizim dejenere va
tan sevmez biçare demokraıile
rimiz onların iddiasına göre, 
kendileri hakkında ne söylen· 
diğiyle mefgul olmamak ıöyle 
dursun, baklarıodaki nazi ka
naytİerinin en tam ifadesini 
sevinçle karşılamakta ve zevk· 
le tadını çıkarmaktırlar. 

Biımarck hatırlatılmaya 11· 
yık bir söz ı6ylemiıtir: "Avus
turya · Macaristan imparatorlu· 
ğn ortadan kalkarsa onu icad 
etmek lbımdır. " Lafazan dos
tumuz için de vaziyet aynen 
böyledir. Oııun bırakacağı bot
luk korkunç olacaktır. 

Kıymetli bir tecrübeye malik 
olan ve uzun müddet Milletler 
Cemiyeti umumi kitipliğini yap
mış bulunan dış balcenlık me
muru ve lngilterenin Roma el
çiıi Lord Perth B. Göbbelsle 1 
boy ölçiişrniye aklından geçire- • 
mez. SadccP, büyük ıoliııte re · 
fakat makamında bir hadiseler 
çağlıyaoın idame etmekle ikti· 
fa edecekti . Berline tayini ten· 
kid edildi. Bunun yegine sebebi 
baki~ aten orada tehlikeli olmuı
tur. 

Bir rejimin hariçten gelen 
sözler den korktuğunu müşahe
de etmek onun aleyhinde mu· 
azzam bir ithamndmedir. Sibat· 
li bir temele dayanan hiç bir 
bükumetin haricin tenkidlerin
den pervası yoktur. Bu tenkid· 
ler haklı ise, bundan istifade 
eder. Haksız olduğu zaman hü
kumet ondan kendi milleti na
zarında büyük faydalar temin 
eder. 

Hatler rejimi, boşuna gitmi· 
yen havadisleri muhtevi her 
yabancı gazeteyi mtisadere e
dince, hiç bir şerefli almanın 
İngiliz fransız raporlarını din
lemediğine emin olmak için so 
kaklara hafiyeler konulunca, 
bizzat hususi mektuplar posta
da ıansür edildikçe, hllkiımetia 
devlet ıisteminin üzerine iıti
nad ettiği tesislerin 1ağlamlığıo
ean şüphe ettiği muhakkak sa~ 
yılabilir. Bu ıartlar içinde ya· 
ıamak mülhit bir şey olmalıdır. 
Çünkü yaloız lngiliı, Amerikan, 
lıkandinav, lsviçre ve Franıız 

' fıkirleri her mlniadan ıızmak-
la kaimaz, fakat bunlar onu 

-elde eden Almanlann hOytlk 
bir miktarı tarafından husuıl 
bir itina ile tetkik ve mütalia 
edilir. Bunların yayılmaaına kar• 
fi ne kadar mlnia konmak is
tenirse, memlekete girmeye 
muvaffak oldukları zaman bun· 
ların tesiri o kadar çoğalır • 

BugDnkn günde, Almanyada, 
alman milletini kuıatılmak Oze• 

re oldaguna ikni. için muazzam 
bir gayret sarfedilmektedir. AI .. 

man propagandasının radyo ve 
matbuat gibi elinde bulunan 
muazzam vısıtalar saye>inde 

bu iotibaın alman milletine a· 
tılanması muhtemeldir. Hem bu 
iddiada büyilk bir hakikat biı· 

sesi vardır. Ve hakikati sakla· 
mak hiç bir zaman faydalı de• 

ğildir. Silihlı ve silahlanmakta 
bulunan bir milletler grupu, na-

zilerin ileride yapmıya kalkışa• 
cakları her tllrlü tecavüz: hare-

ketlerine karŞt teıekkül etmek· 
tedir. Biz bu birliğe mümklln 

olan bDtOn kuvet ve tümulO 
vermeye çalışıyoruz. Fakat bu 

kuıatma mllnhasıran nazilerin 
yeni bir tecav6z6ne kartıdır. 

Ancak Almanya komşularından 
bh·ine tecavüz ve onu istill et· 

tiği takdirdedir ki bu birlik 
harekete gececektir. Almanya 

ancak kendi hareketleriyledir 
ki kuşatılabilir. Tabii ve ma• 

kul beşeri bir hayat yaıamakta 
devam eden ve komıularını ra

bf\ t bırakırsa kim!le ona kartı 

mOdahalede bulunmayacak, ve 

kendisini idare edit tarziyle 

muıgul olmıyacaktır. lngiltere 

ve Fransa Almanyaya vermek

ten çekindikleri hiç bir temina

tı kendileri için istiyor değiller· 

dir. Almanya her hangi bir te· 

minat almak istiyorsa yarı dlln• 

yanın kollektif teahbüdiyle ya· 

rın bu arzusuna nail olabilir. 

Alman milletinin bayatı ve 
refahı bil tün milletleri çok ya· 

kından alakadar eder. Alman
yanın çalışma, ihtira dehaıı ve 

cesaret iıbirliği ve iradesi ol· 

madao istikhalioi kuracak bir 

Avrupa tasavur olunamaz. AJ. 

manya ile müreffeh memleket• 

ler arasında yalnız bir ıey var· 
dır: Onun hudutlarında bulu· 

nan bütiln millatlerin, nazi par· 

tiıi, müşkülitının ~rttığını g3· 
r iince Atm~nyanın kendi üzer· 
terine atılmasından ve demir 

ve ateıle onları istili etmeıin· 
den duydukları korkudur. Hal 

b6yle olmadıkça kimse Alman 
yanın yükselm~ıine engel ola

cak değildir. Buna mukabil 
bayle bir hal olursa, sulhçu 

devletlerden biri tecavtlz ve 
entı ika kurbanı olursa, bDtOn 

memleketlerin ve blitiln sınıfla· 

nn kati vazifesi her yAndan 

miltecavize vurmak olacaktır. 

j 

, 
Paris Soir 

ı-· Abone ıeraiti ..... _ 1 
1 Yılhtı her yer içia 6 lira. i 
i Alb ayhtı 3 liradır. J 
~ idare yeri: Aydında C. H. i 
İ P. Ba11mevi. İ 
f ıaıeteye alt yazılar için f 
f yaaı itleri müdürUitüne, tlin· f 

• t lar için idare mGdarlGjiiae 1 
1• 'DÜraeaat edilmelidir. 1 ................................................. 
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Karacasu Belediye 
Reisliğinden 

Belediyemizin 939 mali yılı 
bir senelik tenvirat ihtiyacı 

olarak tesbit edilen 150 teneke 
petrol 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Karacasuda Belediye Gazha· 
nesine sağlam teslim STEAUA 
ROMANO markalı petrolun is
tiblik resmi de müşteı iye ait 
olmak üzere 150 tenekesi için 
tahmin olunan 405 lira bedel 

üzerinden 30 lira 38 kuruş te · 
minat akçesi verilmek ~artlarile 

ihalesi 7 /7 /939 tarihine milıa
dif cuma gOoü saat 16 da 

Belediye encümeni huzurunda 
icra kıhnacağı ilin olunur. 
57 22 27 4 6 

Aydın Belediye Reis
liğinden : 

1 - Belediye ıicillinde ka
yıtlı ve rubsatuame almış ,. olan 
hammalların yeknuak elbise 

giymeleri belediyece karar al· 
tına almmıt olduğundan bu gün 
den itibaren on beş gün içinde 

koyu licivert bıczden yapılmış 
İfçİ tulum veya uzunca iş göm· 
leği ile ayni bezden yapılmış 

ve üzerinde madeni hammal 
numarası olan bir kasket giy· 
meleri mecburidir. 

2 - Bu mecburiyete riayet 
etmiyenlerin ruhsatnameleri ge
ri alınarak hammalhk yapmak
tan menedilecekleri ilin olunur. 
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HALKEVI ı 
c+ı Bakım Evi Muayene Saatlan ~ 
ro m [tJ Muayene güni Saat Doktor arkada,ımızın ad!__ [tJ 

l•J Dl 
[•) Pazartesi 3 - 4 Operatör Medeni Boyer Dl m m 
·.~ Salı 4 - S Doktor Fuat Bayraktar [t~ 
~ <Cilt hastalıkları mutahusıaı) [f; 

m m 
[•) Çarşamba 2 - 3 Operatör Nuri Erkan (il 
[!~ ,. 3 - 4 Doktor Şevket Gözaçan [t) 
f!~ ı Göı haatahkları nıutaha1aı11) m 
r4.1 Pe11 ı:ub 4 - S Doktor Muhsin (e 
~.~ <iç haatahklara mutahauıaı) m 
ftl .. 5 - 6 Doktor ŞeYket Kırbq [t} 
t~ datani baıtahklar mutabuaııı) Bi 
f•1 Cuma 4 - S Doktor Mnnif Erman il 
•l <Kadın haıtalıklan nıutahaı1t11) N m m [tJ Cumarte1i 2 - 3 Doktor Nafiz Yazgaa f+] 

[tJ .. 5 - 4 Doktor Halil Gazaydın &J 
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Aydın su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Eksiltmeye konulan iş 
Horsunlu - Nazilli ıulama ka 

nalının 26 400 · 36+050 kilo· 
metreleri arasındaki sınai ima· 
litıo inşaatı olup bedeli keşfi 
(48752) Hra 17 kuruştur . . 

B - Eksiltme kapalı zarf 
uıuliyledir. 

C - Eksiltme günü 10 tem
muz 939 tarihine r~atlayan 
pazartesi günü • ~at 14,30 da 
Aydın su işleri dördüncü ıube 
müdürlüğünde yapı'acaktır. 

D - isteklilerin şartname 
proje ve merbutahnı Aydın su 

işlf'ri müdürlüğünde görebilirler 
E - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 2490 numaralı 
kanun hükümlerine göte (3656) 
lira 41 kuruşluk ı:uuvakkat te· 
minat ve"meleri ve ihaleden 8 
giln evvel ehliyet vesikuı al· 
mak üzere Aydın vilayetine 
müracaat etmeleri şartt•r. 

F - Tekhf 1 mektuplarının 
eksiltme ı;rüntınde tesbit edilen 
saattan bir saat evvel su işleri 
müdüriyetinde teşekkül etmit 
olan komisyona verilmesi lizım· 
dır. 

36 17 23 28 4 

lmtlyu. •llhlbl ve Umuın1 Nqrıyat 
lılGdürll ı Etem Mendrea 
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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 edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 
::=ıw Q - ::zc:::zı -

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tane si 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

C. H. P. Basımevi 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sağlık yurdu, timdili~ 
cerrahi kadın ha1talıklan ve 'ontken servisleri ikmal edilerek 
açılmıf. Hasta kabulüne başlamıştır. 

Yurtda birinci sınıf mütabassıs doktorhr1mıı tarafından bef 
torlü erkek kıtdın ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmakta 
ve tedavileri fennin son kabul ettiği tıbbi e•a,lar ve elerkaid 
dairesinde takip edilmektetir. / ., 

1 
' Vade ile elbise i 

-v aptırmak istrseniz kadın ve erkek! 
terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 

Terzihaoemde Süı:uerbank yerli mallarının hem~n en em- • 
aalsiz kumaşlariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan- 1f 
mtzl\ elbise yapılmaktadır. f 

En mutena biçki dikişle ve en özenişli provalarla müt· it 
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. • 

Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koşacaklarını it 
a umarım. 1 
41 K 'ldın ve erkek terzihanesi f 

Muzıııffer Eraydın 
• Demirvolu caddesi: Avdın f 

Aydın Vilayeti Dai
mi Encümeninden : 

me~•-~ 

Aydın Su işleri 
Dördüncü şube müdür

lüğünden 
A - Ek•iltmiye konulan iş : 

1 - Aydın- Muğla yolunun 
51 + 507-55+ 927 kilometreleri 
arasında 16906 lira 50 kuruş 

1 
keşif edelli adi ka\dmm inş:1a
h eksiltmeye ko11ulmuştur • 

Yapılacak iş 4420 m adi kal-

Horsunlu - Nazilli !'ulam• 
kanalının 23+400 - 26+400 
kilometreleri araıındaki sınai 
imalat noksanlarının itmauıı 

1 

dırım 

2 - Bu İşe aid evrak fUD· 

lardır 
A - Taş ve kum ocakları 

grafiği 

B - Hülasai keşif 
C - Hususi fenni şarthame 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Bayınd rlık işleri ge· 

nel şartnamesi 
F - Tesviyei türabiye şose 

ve kağir inşaale aid fenni şart-
name 

G - Mukavele projesi 
İsteyenler bu evrakı Aydın 

nafıa müdürliiğünde görebilirler 
3 - Eksiltme 3-7 939 tari · 

hinde Pazartesi günü saat 15 
de vi ayet encümeninde yapıla· 
caktır. 

olup bedeli keşfi ( 22039 ) lir• 
66 kuruştur. 

B - Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. 

C - Ek"iltme gllnU 10 te
muz 939 tarihine te~adfıf edeo 
Pazartesi saat 16,30 ta Aydıo 
su işleri dördiincü ,,ıbe mildür
lüğünde yapılacaktır. 

D - f ~tekliler şartnsıme, pro" 
je ve merbutatını Avdın su ir 
leri müdiiriyetinde görebilirler. 

E - Elc4'i1tmiv.,. Q'İrebilmek 
için isteklilerin 2490 No. lu ka
nun hiikiimlerine ı.?Öte ( 1652) 
lira 97 burusluk muvakkat te
minat vermeleri ve ihaleden 8 
gün evvel ehliyet vesikası almak 
üz~re Aydın vilayetine müracaat 
etmeleri şarttır. 

4 - Eksiltme 

F - Teklif mektuolarının ek" 
siltme gününde tesbit edilen sa-

kapalı zarf attan bir saat eve1 su işleri 
dördüncü sube müdiirlüğünde 
teşekkül etmiş olan komisyoaa 
verilmiş olma§ı lazımdır. 

usuliledir . 
5 - Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin 1268 liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve Ay· 
dm vilayetinden bu iş için alın· 
mış ehliyet vesikası ve ticaret 
odası vesikası bulunması lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukar-
da üçüncü maddede yazılı saat
tan bir saat evveline kadar vi· 
liyet encümenine getirilerek en
dlmco reisliğine makbuz muka-

(35) 17 23 28 4....... 
bilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların niha
yet Oçüncü maddede yazılı sa
ata kadar gelmiş olması ve dıt 
zarfın mühür mumu ile iyice ka" 
patılmtf olması lazımdır. Pos" 
tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

11, 15, 22 29 (28) 


