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Sovyet - İngiliz 
görüşmeleri 

A. Ş.ESMER 

. Sovyetlerin de ıulh cepheıine 
•ttirlklerini temin etmek için 
&ç aydanberi Moıkovada yapıl-
llıakta olan görOımeler etrafın· 
daki euar perdesi yavıı yavaı 
açılmaktadır. Müzakerelerin müs
pet netice vermesine engel olan 
\'aziyetin, yalnız Baltık memle-
ketlerini garanti meseleıine in·'
biıar etmediği anlafılıyor. Lon• 
dra ve Pariıten verilen ıon ba
l,erlere bakılacak olurıa, Moı· 
kova gBrü,melerinde tel>ellDr 
eden ihtilaf noktaları ıöyle hB· 
llıa edilebilir : 

1 - Evveli Baltı1c devletle· 
tinin rarantileri meıeleıi gelir. 
Bu ibtillf klfi der•eede ta•az
ıab etmittir: Sovyetler, Oç Bal
bk memleketinin - Finlandiya, 
Eatonya ve Letonya - garanti 

t•dilmeıini 11rarla istemişlerdir. 
nrHtere, bu devletlerin garan

tiyi kabul etmediklerini bahane 
ederek aace huna yanaımamıı· 
b. Fakat ıovyetlerin 11rarı kar
t .. ında nihavet, Bç kDçOk dev
leti11 iıimlerioi zikrdmiyerek bu 
llluıtakanin garanti altına alın
llla111 için b1r formUI bulunmuı· 
hı. Bu form8ltın ıovvetler tara· 
fından hen&z kabul edildiği ma· 
lthn dettldir. 

2 - ikinci bir ilatillf noktaıı 
tecavtlzDn tarjfi llzeriadedir. la 
liltere franıa ve ıovyetler, iç 
baltık memleketlerini ve yahut 
:• bu memleketlerin bulunduk· 
•rı mıntakayı tecav&ze karı• 
r
1 

•ranti etmeği taahhüt etmiı
trdir. Fakat acaba bu devlet· 

ler ne zaman tllcav&ze uğramıı 
dddedileceklerdir? Doj'rudan 
oiruya almaoyanın bir tecavil

~iiııe uğrarlarsa, vaziyet ıarib· 
'!'· Ancak mesell ba devletle· 
~il laer hangisinde bir fatiıt 

1Y•mı çıkar ve bükiimet dar
~~i neticesinde alman aıker: 
1~rı hududu geçmeğe divet edi 
•rae, o zamanda ll'Odabaleyi 
itıp ettirecek bir "tecav&z" 
'tuku bulmuı olacakmıdır? Sov
Jetıer gerek bayle bir vaziyette 
•e gerek buna mllmalil olan 
k•ziyetlerde de baltak memle · 
etlerinin tecavtlze uğramıı 

d
11Yılacaklarını iddia etmekte· 
lrler. 
3 - Nihayet yeni meyda~a 

ç.lcaıı bir ibt.lif da ııvıçrenıa 
'' Hollandanın garantileri me· 
•eleıidir. Bilindiği gibi baltık 
~e!'b~eketlerinin garanti edilme· 

1•rı ıçia bulunan son formnl, ,f 
1 

büyilk devletin emniyeti ile 
le lcadar ıabadan bahsetmek· 

dlr. 

811, yalnız Sovyetlerin emni
Yttleriyle alakadar olan Balbk 
;.•lıaııoı deği, logilterenin ve 
d '•asanın t:mniyetleriyle alika 
le'' olan garbi Avrupa mınta
ti••ını, yani Holandayı ve ls
d Çreyi de içine alacak derece-

' reniftir. 
.
1
Verilen haberlere göre, in· 

:' terenin Baltık mıntakaııoı 
...:'~Dti etmesine karıılık ol· 
~ llzere, Sovyetler. garbi 
iı:"°~ayı garanti etmeği pek 

•1111yorlar. 
til?lrtıl6yor ki bir taraftan ln
t, ere ve Fransa, diter taraf
~İ da Sovyetler . araıında te-

lGr eden ibtillflar yalaız bir 
leaw 2 ha.. H)'f•d• · 
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Basın Birliği kongrasi 
DÜN ANKARADA AÇILDI 

G. Kurmay Başkanımız 
Mareşal Fevzi Çakmak Söke yoliyle 

Muğlaya gittiler Kongre idare heyetile haysiyet divanlannı seçdi 
Ankara 10 - Baıın Birliği 

kongreıi bugiln açılmq ve kon· 
grede baıvekil doktor Refik 
Saydam partı idare heyeti iza
lar1, mOıtakil gurup reis vekili 
Ali Rana Tarhan ve memleke
timiz de her dilde çıkan gaze· 
telerin murahhasları bulunmut
tar. 

bere ve mOnakale vekili Ali 
Çetin Kaya, nafia vekili Ali 
Fuat Cebeıoy, gOmrllk inhiHr· 
lar vekili Raif Karadeniz parti 
m&ıtekil ıurubu reis vekili Ali 

Perşembe gQnii Aydını ıeref lendlrecekler 

Kongre dahiliye vekili Faik 
Ôzatrakın bir nutkiyle aç1lmıı 
ve kongre riyasetine Faik 
Ôztrak, sekreterliklere de Ana· 
dolu • j iD8' muhabirlerinden 
Kirami ve Haber gazeai muhar
rirlerinden Yekta Ragıp seçil
mitlerdir. 

Kongre ruınamesincle bulu
nan mevadi milzakere ;e ka• 
bul ettikten ıonra idare heye· 
tine Falih Rıfkı Atay, Aaım Uı, 
Ahmet ŞBkrU Eımer, Abidin 
Daver, Sadri Etem, lbrabim 
Alleddio, Kirami, Selim Ragıp 
Ye Sedat Simaviyi •eçmiflir. 

Kongre hayıiyet divaniyle 
mıntaka hay•iyet divanlannı da 
ıeçtikten sonra Milli Şef ve 
cumbar reiıimiz ismet ln6n0ne, 
Bilylk Millet Mecliai reiıi Ab · 
halik Renda, batvekil doktor 
Refik Saydama ve parti genel 
sekreterlijine kongrenin tazim 
ve b&rmetlerinin arzına dair 
takriri alkıılarla kabul etmiı 
ve meıaiıine nihayet vermittir. 

Kongre murahbaıları ıerefine 
Ankarapalasta parti genel sek~ 
reler vekili Zonguldak mebusa 
Halil Ttırkmen tarafından bir 
ağle ziyafeti verilmit ve ziya· 
fette batvekil doktor Refik 
saydam dahiliye vekili Faik 
Ôıtrak, riyaseti cambur umumi 
kltibi Kemal Kedeleç. muba· 

••••• 
Mareşal Çakmakın 

teşekkürleri 
Ankarc 10 - Genel kurmay 

baıkanı Mareıal Fevzi Çakmak 
Hatayııı anavatana kavuıuıa11 
dollyııiyle her taraftan aldık· 
ları telgraflara teftiıte bulun
duldan ciheti ayrı ayrı cevap 
vermek imkiaı olmadıtıadan 
ordumuz ve kendisi hakkında 
gCSıterilen sevgilere teıekkOrle · 
rinin ibliğına anadolu ajanıını 
tavsit buyurmuılardır. a a 

~· 

Çemberlaynın 
beyanatı çok kati 

olacaktır 
Londra 10 - Ba gUnkü ga· 

zeteler Baıvekll Çemberlayaın 
buglin 6ileden aonra avam ka· 
maraıında yapacatı beyanat 
hakkında tefairlerde bulun· 
makta Ye beyanatın çok kati 
bir ifade ile ı6ylenecejini yaz· 
maktadırlar. a.a. 

Kahraman ordumuzun eısiz 
ba,ı Gen~I Kurmay Başkanımız 
Marepl Fevzi Çakmak beraber-

Rana Taahan ve parti idare 
heyeti izaları hızar bulunmuı· 
lard1r. 

lerinde orgeneral izzettin Çalıı
lar, korgeneral Mustafa Muğlalı 
genel kurmay hava müşaviri 
albay tefik Çakmak ve maiyet· 

. 

Parti Başkanlıfının. Valilerden ayrılması doltiyısigle 
Sagın Valimiz Sabri Çıtak tarafından Parti 

teşkildtına oe Halkevlerine aşağıdaki 
tamim gazılmıı "" ıönderilmiıtir. 

Parti batkaahldarına tekrar m6ntehap başkanlar ge
tirilmesi bıklunda P11rtimiz Bışkanhk Divanının kararları 
ve Genel Seltrcterliğimizin ba husustaki tamimleri 8rnekle
rini ilisik olarak g3nderiyoruwn. 

Parti ilv6nkurul baık•nhk veklletine azadan Bay Etem 
Mendreıi ıeçere1c vazifeyi kendilerine tevdi ettim. Bu çok 
m8him ve kudıi vazifeııfn ifaıında bana değerli yardımlın· 
nı esirgemiyen aayın çalıtma arlrad•ılarıma tetekkUrlerimi 
aneder ve iıe batlıyaa kıymetli arlcad•ııma ayni yardımı 
yapacaklannı llmit eclerek laepinlze derin •aywı ve ıevgile· 
riml •uurun. 

Vali ve C. H. P. Bqkanı 
/. S. Çıtalc 

Valimiz Sayın Sabri Çitalc tarafından B. Etem 
M•nllre•e gasılan t•skere sııretitllr 

Bag Etem Me11tlres 
Beleclige reisi C. H. P. /lgönlcarul ügesi 

Villyet pırtl baıkanlı1dan vaztfetıinin tekrar mllnteha p 
baıkanlar tarafından idareıi, partımiz bqkanbk diyaaınca 
kararlathrılmıt ve keyfiyet parti genel ıekreterliğinden 
tebliğ buyurulmuıtur. • 

Parti vilAyet idare heyeti batkanbk seçiminin parti daimi 
mftfettifl huzuriyle yapılma11 mukarrer bulundduğandan 
başkanlık vekaletinin tarafldızdaa yap1lma11nı rica eder ve 
gerek •izin gerek diğer kıymetli çalııına arkadıılanmın 
vazifemi kolaylaıbrma huıuıunda göıtermif olduğunuz yar
dımlardan dolıyı en ıamiml teıekkBrlerimi arz ederken 
b&yOk partimizin daima muvaff akiyeti için hilkfimet tetkill
bnın en kuvvetli mazaheretl de ıizlerle beraber olacajını 
teyit eder saygı ve ıevgilerimle arkadaıluıma batanlar 
dilerim. Aydın V aliıi 

/. S. Çıtalc 

Bag Etem Mendres tarafından oalimist1 gazılan 
t•şekkür mektuba örnefidir 

Valimis Sagın /. Sabri Çıtalc 

Parti villyet reiı vekilliğini uhdeme bırakmak ıuretile 
gBıtermiı oldupnuz itimat ve tevecc&he ıBkranla mukabele 
ederim. · 

Belki liyakatim haricinde olan bu vazifeyi de yaparken, 
daima yakın alika ve irıadınııa muhtaç bulundutumu ar· 
zeder, derin ıaygılarımı ıunanm. 

Belediye Reiai 
Etem Mendres 

Parti oiliget baş/can velcillili vazi/t1sine baılaması 
doligısigle Bay Etem Mentlres tarafından Parti 

teşlcilitına oe Halkeolerine aşağıdaki 
tamim gazılmııtır. 

Valimiz ıayın Sabri Ç.tak parti reiı Yekilli;iai uhdeme 
baraktdar. Parti merkezinden gelea teblii mucibince aıil 
seçilinciye kadar, teşkillt arkadaılanmla kartılıklı ıevgi ve 
itimad duygularına dayanan bir ralala çalıpcağımıza g&ve· 
nerek bu ıerefli vazifeyi mavaakkaten Bıerime almıı bulu
nuyorum. 

Ba veılle ile bUtUa tqklllt arkada1lara111 a sayrılar •e 
ıevgiler ıanar, muvaffaldyetler dilerim. 

Aydıa Belediye Reiıi 
ve parti vlllyet idare heyeti reiı vekili 

Etem Mendres 

leri oldutu halde cumartesi gll· 
DD Kuıada11ndan .akeye rel
miıler Yillyet hududunda vali· 
miz B. Sabri Çıtak, Söke kay
makamı B. Y abya Eryetgin. be• 
lediye, parti, halkevleri ve eli· 
ğer teıekkftller tarafından iıtik· 
bal olunmuılardtr. Mareıalımı· 
ıın teırifleri ıerefine Sike ka· 
ıabaıı baıtan baıa tilrk bayrak· 
larile sBılenmiş ve kadın erkek 
Buton Söke halkı büyOk miıa· 
firi muhabbetle ae!Amlamak 
için yollara d6kiHmllşlerdir. 

Ôj!e ve akıam yemekle· 
rinde belediye tarahndan şeref-
lerine verilen ziyafetlerde hazır 
bulunan Maraıalımız Sakede 
tetkik ve t~ftitlerini yaphktan 
ve geceyi Sakede ğeçirdikten 
ıonra pazar gUnl blltiin Sakeli
ler tarafından "yaıa varol yine 
bekleriz" s6zlerile ve şörekli al
kıılarla uğurlanmıtlardır. 

Sakeden Balata giden maraıal 
burada kayliilerle, Milet ,ehri 
harabelerini Selçuk eserlerini 
gezerek Yenihiaara geçmitlerdir. 

Y enibisarda lrayUUerimiz ta• 
rafından ıereflerine m~kellef 
bir kır ziyafeti verilmiıtir. 

Marıalımız buradan Muğlaya 
hareket etmiıler kendilerine 
budada kadar valimiz B. Sabri 
Çıtak ile Söke kaymakamı re· 
fakat etmişlerdir. · 

Mareıalımız, Muğla vil&yet 
budunda Muğla valisi B. Etem 
Akıncı tarafından kar1ılanmıı
tır. 

« . 
Valimiz B. Sabri Çıtak - evel· 

glln geç -vakit Aydına avdet 
etmiılerdir. 

Biigiilc asker Perşenbe günü 
Agdını sere/lendirecek 
Mareıahmız Fevzi Çakmak ve 

maiyetinde bulunan komutanla· 
rımızın 13 temuz pcrıenbe ıtınll 

ağleden evel Aydınımızı şereflen· 
direceklerini sevinçle 6ğrendik. 

Halkevi idare heyeti dtıa top
lanarak bBylik misafir için mil· 
k~mmel bir iıtikbal proiramını 

· bazırlamııtır. 



tl&ıl 

il l~lntlen roplrtaj lar : 
;,, .... 

inciri erimiz 
O. Becerik 

Babardamı idik, kıtmı geri 
cllamilttO. Yazın ilk ayı olduğu 
laalde, bir glla bile yaz eseri 
g6atermeden geçen haziran 
ayından ıoma temmuzla [bera• 
ber Aydının hakiki yazı başla· 
da. 

Haziranda devam eden faz
la yafmur)ardan Urken rençbe· 
rimizl, bmmuzun kavurucu ıı
caklan ıu ııkıntııına dilşür
dü.. Bir ay evvelki "tav olma· 
dı, olmayacak,, korkusu yerine 
timdi pamuk talala ıaa mend· 
reıten dolpp, motör her vaııta 
ile ıu verme faaliyeti kaim 
olda. 

Rejimin ele aldığı sulama iti 
bqanlınca bu zahmetlerin de 
bir batara olarak tarihe karı,a • 
caj'ı gllnler uzak değil .. 

T abiahn bölremize bahşettiği 
çeıitli malıaullerimizi bu ııcak
lara borçlu olduğamuzu da kay· 
dederek, bn yazımda bölgemi· 
ıia ea ehemmiyetli ve kıymetli 
maluull olan incirden bahıede· 
cejim. 

861genln normal incir rekol
teıi ibrıcat miktarı ele alına
rak 30,000 ton hesap edilir, da· 
bili iıtibllk bundan hariç totu· 
lurdu. Geçen ıene incır piya
ıaıının kapanacaj1 11ralarda 
g&rllen fazla talep ve fiat yük
ıelmeıi incircilerin kendi yiye 
celderini bile pazara çıkarma· 
b nna aebep olduğu ıibi, alıcı
lan da iç Anadoluya kadar 
uzanarak oralara giden icirleri 
toplamağa ıe•ketmiıtir. 

Ba ıaretle geçen tene 40000 
tona y&kıelen incir ihracat.. 
bize hakiki rekolteyi öğrenme
mizi temin ettiği gibi, her yıl 
incirin dlrtte birinin memleket
te aarf ve iıtibllk oluuduğunu 
meydana çıkardı. 

Bu yd incirin tonu geçen ıe· 
neden yilzde yirmi fazla oldu
funclan rekolte 45 • SO bin ton 
araııada tahmin olunuyor. 

Bu rekolte fazlahjına muka· 
bil, baharın mtlıait gitmeıinden 
beılenen incirlerimiz, bu gOnktl 
11caklar ve mll.sait ruzgirlar 
teairile basraıız. gayet temiz 
Ye nefiı olarak yetiımektedir. 
Bu yıl bol •e tertemiz iıtih
ıal edeceğimiz incirlerimizin 
ıatıııaında iyi olacağını g&ıteren 
emareler yar. Metell ilk parti 
alivre ıatıılar geçen ıeneki bu
ıtınlerin ıatı,larından mOıtabıil 

" tlccar l"hine farkla olduiu 
ribi, lbr.cat evleri memur ve 
mlıtahıillerinin, incir bölgele· 
rinde doguı ve tutam vaziyeti 
&zerinde yapbrdıklan ve yaptır· 
makta olduklan tetkikatta müı
bet neticeler göıterm~ğtedir. 

Gerek rekolte ve kalite ve 
ıereğH fıyatlarm bugOnkB çok 
&mit · verici vaziyeti, mahsul 
mevsimi 10nuna kadar mu hafa• 
za ve batta daha eyi olmaıını 
temenni ederek iacir &zerinde 
dij'er bir noktaya temaı ede· 
ceğim. 

incir ıılah iıtasyonu .. 
Bea incir ıslah iataıyonu Oze

rinde lebde ve aleybde saJ le
nen her a6zll itiltıkçe Nazil· 
li pamuk ıılıh iıtaıyoaunun 
kurulma ydlannda pamukçular 
ara1111da eaea bedbin havayı 
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1 • 
_:~~:~ Müfettişlerin isimlerini yazıyoruz ve sermaye verıyor 
C. H. Partisinin mtmleketin her mıntakanın mnfettiıi tayin 

umumi hayatında takip ettıii edilmif, vazife ve ıalihiyetleri 
yilkıek maksat ve ıayelerin ıösteren talimatnamelerini al· 
tahakkukunu temin ve parti ve mıılardır. 

balkevi faaliyetlerini tezyit e· Müfettişler, bu ~ünler de mıa 
meliyle, partinin bntiln teşkil takalarına hareket ederek vazi· 
ve tesislerinin merkezin ııkı felerine baıhyacaklardır. 
bir kontroln ve devamh bir reh Teıbit edilen talimata göre, 
berliği albnda · bulunmasını te· müfett~ler nesede en az altı 
min esasını kabul eden beıinci ay mıntakalarında bulunacaklar 
Bilyilk Kurultay Parti nizamna· ve bütiin teıkilit kademelerini 
mesine koyduğu hükilmle Parti gene senede en az iki defa 
Mufettişleri ihdas eylemiı bu- teftiş etmit olacaklardır. 
lunmaktadır. Miifettiılerin isimleri ve mın• 

Bu hilkme ı&re memleket 20 takalar1nın merkezleri aıaiı· 

teftiı mıntakasına aynlmq ve dad1r : 

1 - Adnan Mendreı Aydın mebusu - Afyon 
- Ankara 2 - Esat Uraı - Amasya mebusu 

3 - HasanRetitTankut - Marat mebusu 
4 - Salim Altuğ - Erzurum mebuıu 

- Adana 
- Amasya 

S - Cemal Karamuğla - Muğla mebuıu 
6 - Dr. Nmstafa Dengiıu - lzmir mebuıu 

- Artvin 
- Balıkesir 

7 - Zühtü Durukan - Samsun mebusu - Bilecik 
8 - Osman Şabinbaı - Edirne mebuıu 
9 - ŞerafeU:in Karacan - Kara mebusu 

- Burdur 
- Bolu 

10 - D. Rız1' Levend - Mardin mebusu - Denizli 
11 - Muzaffer Akpınar - Bahketir mebusu 
12 - Tevfik Tarman - Seyban mebuıu 

- Erzincan 
- Giresun 

13 - Tevfik Fikret Sılay - Konya mebusu 
14 -Galip Bahtiyar G6ker - lstanbul Mebusu 
15 - Ragıp Akça - Kocaeli mebusu 

- lıtanbul 
- l~mir 
- Karklarell 

16 - Hikmıt lıık :-- Sıvaı mebusu 
18 - Dr. Galip Kahraman - Buna mebusu 

- Kastamonu. 
- Mart 

19 - Se•ket Ô:lül - Kırklareli mebusu 
29 - Zihoi Orhun - Kars mebuau 

- Niğde 
~ Sıvaı 

Çinede Y anğın 
Çine (Huıusi) - Evvelki gtin 

öğleden evvel y•ğcılar köyü 
Ozerindeki zeytinhklerde batlı· 

yan Y.:•ngıu don rece ıaat 2 
ye kadar devam etmit bUtiln 
civar köy1&1erin ve Çine halkı· 
nın el birliği ederek önOne geç• 
mek istedikleri yangın bu aaate 
kadar bayii zeytin ağacı yak· 
malda mObim haıar husule ge· 
tirmiştir. 

babrlanm. Tafsile IOzum yok, 
dün teokid eden pamukçular 
bugOn, ekıiksiz hepsi ~arlaıına 
mütehassıs merhum Celihn bey• 
kelini dıkmeğe liÖzleşiyor. 

Yakın bir gelecekte incir 
istaıyonu üzerinde de ayni müı
bet kanaat ve tllkrau hislerinin 
toplanacağına eminiz. Fakat ge• 
rek iataıyonun gerekse incir 
mıntakaıında ara11z tetkikat 
yapan ecnebi mOteba11rnnın tet
kik ve tabarrilerine devam et
mekle beraber iti biraz da fa
aliyet ıahaııoa inlik.al ettirme· 
leri lllzumunu, bütün incircilerin 
dileği olarak burada kayda lü
zum görüyoruz. 

Yıllardır üzerinde durulan 
ve henüz b\r çaresi bulunamı-
yan gük uyuzu Ozerinde kati 
ve ameli neticeyi biran evvel 
elde etmek ve müıtahsile yay· 
mak mllteahassıı ve iıtaıyonun 
ilk iti o'mahdır. 

lıtaıyon üzerinae Germencik· 
li çok muhterem bir incirci ile 
koauıurken ona pamuk iıtaıyo
nunu miıal göstermiştim. 
Aldığım· cevap ıudur : 
" Pamuk ıslah iıtaıyonu ite 

baılayınca, elde ettiği uetice 

Sovyet - lngiliz 
Baıtarafı 1 tef ıayfada 

noktaya inhisar etmiyor- Çem· 
berlayn evelki gün Avam ka· 
kamarsında bu mesele &zerinde 
beyanatta bulunurken : 

- Müıknllt bir tarflı deiil· 
dir. 

Dediği zaman, ibtillfların til· 
mul ve ehemmiyetine iıaret et-
mek istemiıti. Filbakik~ yapıl
masına teıebbils edilen işin ma-

t milstabıilia dikkatini iizerine çek
ti. Faaliyet ıabasını pamukçu
lara teımil edince herkes ken
dine istasasyonun çalııma usu
lünü 6rnek yaptı. · 

Ben pamuk islah istasyonu• 
nun k11a bir zamanda elde et· 
tiği muvaffakiyet sanını ve is· 
lih itinden aretmeye atlamada 
gösterdiği ıOr'atı bu noktada 
r&rilyorum.. incir iıt--ıyonu da 
bizi etrafına toplamak için eser
lerinin· bizden ileri ve mOıbet 
olma11nı göıtermelidir. Geçen 
sene Nazilli pamuk üretm• 
çiftliği miid6rü bay Kemal'in 
bir mlllikatını okuduk. Sayın 
mlltabauıı diyor ki: 

"Ttırk köylüıll ~duyduğunu 
değil gördüğünll yapar." 

Bu müllkah yapan ıizdiniz, 

fU halde incir iıllh iıtaıyona: 
nuo pamuk iılih istasyonunun 
kazandığı sempatiyi elde etme
ıi için bizim bllınüniyetimizden 
ziyade alikadarların Herlerini 
bize göstermeıi lizımdır.,. 

locir tarihi boyunca uzanan 
i11circi bir ailenin incirci oğlu· 
uun bu ıözilne kartı verdiğim 
cevap, ıözlerini aynen yazmağl 
vaddetaaek oldu. Bu yazımda 
o vadimi yeriae getirqıit oldum. 

Hazırlanan kanun Meclis umumi heyetinde 
Bilyilk Millet mecliıinin 'mUzakere ettiği kanun projeleri .ara• 

ıında k3ylerde açılan eğit1Den kursla11nın ve köy öğretmen okul· 
larının idaresi hakkında Maarif Vekilliğir?ce hazırlanan bir liyiba 
d~ vardır. Köy çocuğunun tahsil ve terbiye i~ini, pratik bir şe· 
kdde baıarmak gayesile kurulmuş olan bu sistemin tatbikatında 
gösterdiği bazı ek~iklikleri tamamlamak ve bazı ihtiyaçlarını kar· 
tılamak gayesiyle hazırlanmış olan bu kanun llyihasımn mucip 
sebepler llyibasında gaye ezcilmle ıöyle izah edilmektedir : 

Köylerimizin eğitmen "" ınaktadır. 
öğretmen ilıtiyacı Bu müesseselere verilecek arazi 

Köylerimizde mecburi ilk tah- Öğretmen okullariyle eğitmen 
sil çağında olan çocukbrı oku- kuralarındaki faaliyetin mühim 
tabilmek için asgari 10.000 öğ- bir kısmı zirat karakterde oldu· 
ret~e~le, 30,000 lıöy eğitmeni- ğu için köylü çocuklar1ndan mil· 
ne ıhtıyaç vardır. Bu elemanlan • . • . • ı 
yetiıtirmek maksadiyle bir kaç tetekkıl talebesını zıraat ıt e• 
yıldan beri mubt~lif villyet1er- r~nde istenilen ıekilde. yetiıtir~
deki köylerde öğretmen okulla- bılmek ve her ttlrln zıral faalı· 
riyle eğitmen kurslar1 açılması· yellerle talebenin rbilfiil uğrar 
na baılanm19tır. Eğitmen kurs- masını temin etmek 6zere bu 
lanndan yetiıtirilerelc k3ylerde mOesseıelere askeri katanın ta• 
çahfhnlmakta olan eğitmenlerin lim ve terbiyesiyle piyade ve 
vazifelerini batan ile yapmakta topçu ahşlanna, topçu yetiıtir• 
olduklan anlatdmııtır. me mtlesseıelerine ve Nafıa 

Bu .milesseıelerin te~iıindeki Vekaletiyle Devlet Demiryolla· 
gay~ ve !D~k.satl.ara f!Or~. tale· rına ait ıa1ıa1ar haricinde kalan 
benın yetııtırılebılmesı ıçın bu d .. . b .. 
mDel!leıelerin tamamiyle köy evlet emlakınde~ . tarla! af, 
ıartlarını ihtiva eden ziraate bahçe ve çayır gtbı arazı tah· 
elverişli yerlerde açılmuına za· ıisine liizum vard1r. Bundan bar 
ruret vardır. Bu gaye iledir ki ka bu müesseselerin kir getiri· 
bugün faaliyette bulunan mües· ci atelyc itleri yapabilmeleri 
aeseler tehirlere 15 • 80 kilo- mütedavil sermayeleri bulunma• 
metre uzak bulunan ve arazisi • . .... ı 
zira ate elverişli olan köylcrd1S sını ıcap . e~t~r~ıgınden bu.o ar• 
ve çiftliklerde açılmıı bulun- dan her bırı ıçın 20,000 lıraya 

görüşmeleri 
biyeti göz önOnde tutulacak o• 
luraa, geçmiş ıeneler içinde 
bir birine itimadı o1m1ya11 iki 
zD111re devlet adamının kol•y 
kolay anlasabilmelerine imkln 
olmadığı anlatılır. 

Üç bftylllc devlet yeni bir 
milletler cemiyeti org•11;zaıyo· 
nu kurmak İ•tiynrlar. Tecavtızn 
önlemek makaadile kurulacak 
ola11 hu or~anizaıvon Ceae•re 
teslcilib rtibi. dOnvanın her ta
raf.na simit o•mıya hilir. Fa
kat eğer lıtihdaf edilen saha· 
larda tecavOz önlenebilirse, 
dnnyannı her tarafı tecavOz
den masun kalacaktır. Bu iti· 
barladır ki mOz•kereler çok 
yavaş ilerlemektedir. ı 
Almanyanın ve ltalyanın gö· 

rOımelerl gOçleşHrmek ve batti 
mOmkünse suya dGşlirmek için 
her çareye baı vurduklan gö- 1 

rlllmektc dir. Şimdi ltalyan ga• 
zeteleri, Sta1inin toklarla - ln
ailtere ve Fransa - değ'il, aç- • 
larla - Almanya ve ltalya -
ile beraber olması lazım sreldi
ğini yazmaktadırlar. Fakat her 
ıeye rağmen, görilşmelerin müs
bet bir neticeye varması bek· 
lenir. Londrada verilen bir ha· 

kadar mntedavil ıermaye ay• 
nlmaıına ~ihtiyaç bulunmakta• 
dır. 

Hem fayda, hem kazanç 
Tabsiı olunacak bu arazi bir 

taraf tan okulun teıis gayesine 
uygun olarak terbiyevi ve ted· 
risi maksatlar için kullanıbrkeD 
&te taraftan okulun iaşe mad· 
delerinin istihsaline yarayacak
tır. Miltedavil ıer.;.aye ise bu• 
Dun iıletilmesi hakkında mev
cut talimatname htlkUmler\ da• 
bilinde istibsalittan okul kad
roeuna kifayet edecek bir mik• 
ta11nın kolaylıkla teminine, atel
ye veıaitinin tedarikine yarıya"' 
cak ve atelyelerde yapılacak 
eşyadan köylilnün istif adesin• 
imkin verecektir. Bu tahıiıteD 
ayrıca hazineye de menfaat te
mini ümit edilmektedir. 

Kanunun hükümleri 
Hazırlaomıı olan kanun liyi .. 

hası bu mucip sebeplede daya'" 
narak şu hükümleri ihtiva et· 
mektedir: 
Öğretmen yetiıtirilmek Oıer• 

Maarif Vekilliğince köylerde 
.açılmıı ve açılacak öğretaıell 
okullariyle Maarif ve Ziraat Ve"' 
killiklerince köy eğitmeni yetif· 
tirilmek makıadiyle açılan eğit .. 
men kurslan ihtiyaçlarına ki .. 
fayet edecek miktarda Maar~ 
Vekilinin talebi üzere tahıis edı" 
lecek devlete ait tarla, çiftlik• 
bağ ve bahçe ve Hire gibi ar•
zi icra Vekilleri heyetince k•' 
rarlaıtınlacak esaslar daireıill .. 
ce tefrik ve tesbit olunacaktır• 

Köy öğretmen okullariyle ei~t
men kurılarJDın her biri içıO 

bere göre. İngiliz hariciye veki
li Halifaks, mOzakereleri neti· 
celendirmek üzere Moıkovaya 
gitmeye karar vermiıtir Fil ha· 
kika lnpiliz devlet adamları, 
ıulh meselesi babiı mevzuu ol
duğu zaman, her kDlfete kat· 
(anmaktan çekinmediklerini gös
termiılerdir. Görnlilyor ki sul
hun yolu, totaliterlerle anl••
makta, yani Münibte değil, 
kollektif barııta yani Moskova· 
dadır. Çemherlayn geçen ıene 
MBnihe uçacağı yerde Pdosko
vaya uçıaymıı, ıulb hakikaten 
ıailamlaım•f olacakmış. 

A. Ş. ESMER 

Maarif V ekileti bütçeaiod~ 
20,000 liraya kadar mflted• t 
aermıye verilecektir. Ba iti• 

· için lcap eden · va11tılar da bll 
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Bir lrigiliz Lordu 
Danzig yüzünden bir harp çıkacağını 

zannetmem diyor 
Londra 10 - Hava• ujan•ı 

muhabirline beyanatta bulunan 
Lord Sermeri ; 

" Danzig mesele.inden bir 
harp çıkacağını zannetmiyorum. 
Yalnız bu söztlmdeo silahlanma 
faaliyetlerine lizımgeldiği kadar 
ehemmiyet verilnıemesi minaıı 

• 

çıkanlmamahdar. 
Fransa ve lagilterenln mi· 

ıelllb kuvetleri 6yle bir sevi
ye'ye iritmiıler ve tayyare in• 
ıatı ile ıillh imalib ayle bir 
raddeye gelmiıtir ki bu bal en 
bedbinleri bile hayrete diitü
recek derecededir . ., demiştir. 

Biımark, Berstoffa mektup 
Yazarak vaziyetinin ne olacağı· 
Ilı öirenmesini istedi. Bu mek
t&ıbu gören kıral daha bili her 
hangi bir karar vermekten aciz 
hutuouyordu. 

Bismark, mecburi itıizlik müd 
detlai bir kaç gün için Londra 
Ya geçerek kullanmayı karar
~lftırdı. Gençliğinde, bir defa 

Bittabi bu itde fazla alika· 
11 bulunan aakson murahhası 
Vitzthuna bunu s6ylerken Dizra· 
eli " Bu adama dikkat ediniz. 
Ne ıaylediğini biliyor" diye 
illve etmiı. Biımarckın, proje
sini, Lord Palmeston veya Lord 
Russelle anlatmak için fırsat 
bulup bulmadığı belli değildir. 

Temmuz zarfında, Biımarck, 
Pariıte kaldı. Ayni teredd&t 

Hayvan sağlık memurları 
mektebi kabul şartları 

llgiltereye gitmiıti. 
Yakında harici siyasetin ida

reıinde mesul bir mevkie gel· 
illeyi ilmit ettiği cihetle ileri 
relen lagiliz devlet adamlarile 
1 tanıımak arzusundaydı. 
Ş ıiz Pariıe gönderilmesi 
•ebeplerinden biri de onun im· 
Paratorla olan tahsi tanışması· 
111 yeniliyehilmesi idi. 

Beynelmilel bir ıergi açılmış 
01duiu için herkes Londraya 
lidiyordu. Maalesef elimizde 
loriltereden yazdığı· hiç bir mek 
hap yoktur. Avdetle Roona 16y· 
le yazıyor. 

Lo11dradan ben6z avdet et
ti111 Halk Prusyadan çok Çin 
•e Tnrkiyeyi biliyor. 
Hakkında az çok ma16matı· 

11111 olan yegine bldise onun, 
0 zamanlar avam kamara11nda 
lllulıalefet lideri olan Mister 
l>izraeli He yaptığı m6likatbr. 
llu mlillkat, Sakıon - Vaymar 
b&yilk dUıesi nezdinde bulunan 
't111 ıefiriniain verdiği bir ak· 
..... yemeğiade vaki olmuıtur. 
Pttiaafirler ara11nde Sakson mu· 
'•bbası Kent Vintzthun de var• 
llllf. Yemeği müteakip Bismark 
ı, Dizraeliain uzun bir konut· 
111• yaptaklannı g6rmüf. Sonra
~•11, lagiliz devlet adamı ona 
" koauımanın mevzuunu an· 

ı,ı .. ,,. Biımark ezcüle şayle 
delbit: 

.. Yakında Puruaya bükiime
li1>iıı liderl ıiini deruhte etmeğe 
llleçbur kalacağım. ilk iıim 
Parlimentonun yardımı olsun 
0111>aıın, orduyu yeniden teşkil 
~t11ıe olacaktır. Filhakika kıral 
d~ .iıe baılamııtır. Fakat tim· 
•lcı m09avirleriyle bunda mu· 

•lffak olamaz. Ordu hörmet 
:~lkin edecek bir vaziyete ge
ır gelmez ilk fıraatta Avustur· 

1-Y• harp ilin edeceğim, Al· 
~an konfederasyonunu parça• 
~1•capm, mutava11ıt ve kUçftk 
~V'lttleri idarem altına alacak ve 

lbanyaya Prusyanın liderliği 
lltnada milli bir birlak temin 
'decet1m. Ben kral çenin na
:rlarına bunu ı6ylemek için 

~-·" 
ltr111ayeden temin olunacaktır. 
. kay 6jrtJtmen okullariyle e

t1bıa~n kurslarından Ziraat ve-
lletıne ait iate ve ibateye 

IJl&teallik her tilrlü eıya ve 
:::.lıeaıe ile ziraet işlerinde 
tll lanılan hayvan, alet ve her 
,, rlo ziraat vaııtaları maarif 
tlc&letine devredilecek ve mev
~t lrıyaıetleriyle mlltedavil ser· · 

'Yeye illve olunacaktır. 

devam ediyordu. Yapılacak hiç 
bir it yoktu, imparator ve na
zırları seyahatlere çıkıyorlardı. 
Sefarette yine hizmetçisiz, yap
yalan: ve mobilyeıizdi. Karısına 
yazdığı gibi akşam yemeğinde 
ne yiyeceğini bilmiyordu. Bu 
ıebeple mezuniyet istedi. Ona 
göre kırahn kendisine hemen 
hariciye n~zaretini vermediğine 
bakılırsa k abineye girmesi ıa
manının ben1:\z gelmediğ1 anla· 
ıılıyordu. Roona mektup yazdı 
ve hOkiimetia mücadeleyi uzat
masını, kliç&k meseleler ilıtiln· 
de mecliste usanç veren lh· 
tiliElar çıkarmasını tavıiye etti. 

Hükfimet yıpranmağa başlyınca 
ve mUcadeleyi sona erdirmek 
maksadile yarı yarıya d&ndftğil 
&midini verdiği ııra da kendi
sinin çağırılması zamanı gelmif 
olacakta. 

.. Bu muharebeyi bırakmaktan 
çok uzak bulunduğumuzun bir 
işareti olacaklar·. Nazırlar sa· 
fında yeni bir taburun g&rlil· 
mesi bilha11a &nceden bir dar· 
bei hiikftm~t ve yeni bir kanun 

eıast tabirleriyle gtırllltüler ko· 
parılacak olursa, belki, ıimdi 

iıtediiimiz teıiri basıl edecek
tir. 

Bu arada, benim diiıtınmeden 
tiddct g6ıtermek busuıundaki 

16hretim bana yardım edecek 
ve halk " timdi oluyor " diye 
dlltilnmiye başlayacak, bu ıu · 
retle yaram yilrekliler mOzake
reye temayül edeceklerdir. 0-
kumut bir millet olduğumuz 
halde mecliılerimi:(in ıiyasi ka· 
biliyetıizleri beni hayrette bıra· 
kıyor. " 

Kıral her zamanki gibi mOte· 
reddit olduğu için güçlükle izin 
alabildi. Miitkülitın aebebi hak
kında Roonun mektubundan u
facık bir bilgi edine biliyoruz. 

Kabine de yegine liberal lza 
olan Schleinitzi teıvik eden bir 
gurup vardı. Onu himaye eden • 
çok n6f~zlu idi. 

"Majeste Karaliçe pazar glintl 
Babelıburga avdet ediyorlar. 
Kendileri fazla heyecanlıdırlar. 
Bazı sahneler. olacak, kabine
ye kartı hararet ınfır veya ••
fırın altına dBıecektir.". 

Nihayet temmuz ıonlannda 
altı haftalık bir mezuniyetle 
ıeyabata çıkabildi. Bordo, Ba
yon ve pireneler llzerinden San 
Sebaatiyene gitti. Blltlln dilnya 
haberlerinden uzaktaydı. Hafta
larca tek bir alman ' gazetesi 
gö.rmedi, 

·- Sonu fl"tır - · . 

Ziraat vekiletine bağlı lıtan
bulda ıelimiyede kiin tahsil 
müddeti iki yıldan ibaret yatılı 
ve parasız hayvan uğlık sıhhi· 
ye memurları mektebine afağı· 
da yazılı ıartlar dahilinde tale· 
be kabul olunacaktır. 

1 - Türkiye cumhuriyeti ta• 
basandan olmak, orta mekbtebi 
pek iyi veya iyi derecede bitir
miı bulunmak, yaıı 18 den 
aşağı ve 25 den yakan bulun· 
mamak ve· askerlikle iliıiği ol· 
mamak lizımdır. 

2 - istekliler aıağıda yazılı 
vesikalar ve evrak suret veya 
a111lı1rını kendi el yazılariyle 
yazılmıt muvazzah adreslerini 
havi dileklerini en son 10 ey-
1111 939 gilnOne kadar ıelimiye 

de mektepte bulunmak llzere 
ya doğrudan doğruya ve yahut 

·balunduklen mahallerin Yeteri· 
ner mlldürü ve veterinerleri 
eliyle mekt~p mOd&rlüğüne g&n 
dermeleri lizımdır. 

A - Tilrkiye cumhuriyeti 
tabasından bulunduğuna dair 
nllfuı cOzdanı, 

B - AlivaH sıhhiye ve ka
biliyeti bedeniyeıini Tilrkiyenhı 
ıark ve garbında . ve mesleğin 
g6ıtereceği vaziyetlerde hayvan 
1ağlık aılahiye me•arloğu vazi
fesini ifaya muktedir olduğunu 
gösterir tam teşekkllllll ve teı· 
kilith haıtabane raporu, mek· 
tep lOzum g&rdüğii t•kdirde 
tekrar muayı ne ettirecektir. 

C - Orta mektebi pek iyi 
veya iyi dertcede bitirmiı ol· 
duğunu gösterir ıahadetoamesi 
liıenin her hangi sınıfından 

olursa olsun yine orta mektebi 
bitirme dereceai eaasbr. 

D - 4 - 6 ebadında 8 adet 
en yeni çıkmıı fotoğraf. 

E - Hllınn ahlik sahibi ol
duiunu ve hiç bir suretle mah
knm bulunmadığını mübeyyin 

ikamdğihınıD bulunduğu mahal· 

lerde'i polis idarelerinden alın
mıı Yesika. 

F - inzibatı ahval dollyı
siyle ve imtihanda muuaffak 
olmamak sebebiyle okuldan 
çıkbktan sonra Ziraat vekileti-
nin tayin ettiği yerde kanunen 
hizmeti mecburiyeıini ifadan 

iıtinkif eden talebe okulda 
bulunduğu mllddetçe hilk6met 

tarafından yapılan bütUn mas· 
raflar1 faizi nizamileriyle 

beraber bilhesap tahsili emval 
kanununa tevfıkaa kendi veya 
kefili Neyeceğine d•ir noter· 
den taıdikli ve kefilli bir 
taahhütname. 

G ..:... Mensup olduğa aıker· 
lik iubesinden aıkerlikle all · 
kaıı baluamadığına dair vesika. 

l•tlyas eablbl H Umumi N .. riyal 

llUdllrl : Etem lleadr .. 

Çocuk . Esirgeme 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar 
Çocuk Eıirgtme Kurumunun A.nkaradaki Çocak Bakıcı 

okuluna 7 temmuz 939 dan itibaren talebe kaydına baılan· 
mııtar. Kayıt muamelesi Ağustos sonunda nihayet bulacaktır. 
Okul yatalı ve meccanidır. Dersler nazari ve ameli olarak 
iki sene slirer, diploma alanlar kurumun göstereceği yerler
de mıaıla iki ıeae çalıımatı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mahsustur. 

Kayıt ve kabul için ıa enak gereklidir. 
1 - 18 yatından a,.ğı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almıt olmak, orta okul ve 

lise talebeai tercih edilirler. 
3 - Sıhbatı yerinde, ah lkı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak iateyenler, Ankarada Çucuk Esir

geme kurama umumi. merkezi reialijine, bir istida ile milra· 
caat etmelidir. 

5 - Kayıt için gerekli evrak ıuolllrdsr : 
Nilfua hUviyet cOzdanı, mektep diploması, sıhhat Ye qı 

raporu, iyi bal kiğıdı, llç fototraf. 

yft •• 

Madritde 
Fransız konsolosu 

yaralandı 

Pariı 10 - Fransanın Mad· 
rit konsolosu dün gece bir kaç 
kitinin tecavOzüne uğramıı ve 
yllzilnden yaralanmııtır. 

ispanyanın Paris sefiri hari· 
ciye nazırı B. Boneyi ziyaret 
ederek vukubulan hadiseden 
dolayı &zUr dilemit ve milteca
vizler hakkında adli tahkikata 
batlandığını bildirmiştir. 

Şarki 
Prosyalı bir kafile 
tekrar lmemleket· 
lerine iade edildi 
Varıova 10 - Şarki Prusya· 

dan Almanyaya geçen genç 
Almanlardan milrekkep bir 
gurup Polonya :topraklarında 
polonya aleyhinde ıarkılar 
aöylediklerinden tevkif edilerek 
ıarki Prusyaya iade oluumuı· 
lardar. a a 

1 RADYO 
SALI 1117 /939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLueu 

1 
1 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kca. 
12.35 Türk mllziği . 
1 - Hicaz peırevi. 
2 - Bedriye Hoşgilr • Hicaz 

ıarkı • Mümteziç aıkındaa. 
3 - Nobar • Hicaz ıarkı -

Ağlamıı gftlm6ş. 
4 - Ahmet Rasim· Rad ıar· 

kı - Bir gaolllme bir hali peri· 
ıanım. 

S - Mustafa Nafiz • Hicaz 
ıarkı - Göğs&nde açılmış. 

6 - Hicaz saz semaisi. 
13,00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı ve metearoloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Beethoven -

2 inci senfoni - Pi. ) 
19.00 Program. 
19.0S Müzik ( Vatı - Şakon, 

çalan jaqueı Tbibaud - P. ) 
19.15 Türk milziği ( Fasal 

heyeti). 
20.00 Memleket aaat ayarı, 

ajanı ve meteoroloji haberleri. 
20. lS Konuıma. 
20.30 Türk mOziği. ( Klaıik 

program). 
Ankra radyosu kllme seı ve 

us heyeti. 
21.10 Konuıma. 
21.25 Neşeli pliklar. • P. 
21 30 Orkestra programınin 

takdimi - Ghıck, Beethohen, 
W agner H. Halil Bedi Yönetken. 

21.45 Mllzik ( Radyo orkes-
trası - Şef: Hasan Ferid Alaar) 

1 - Gluck: lfijeaya Auliade 
uvertür. 

2 - Beetboven: 1 inci aenfo· 
ni Do majör. 

3 - W agaer: Rieazi uvertiirll 
22.30 Müzik (Sinema seıi· Pi.) 
23,00 Son ajans haberleri, 

ziraat, eıham, tahvilit, kambi
yo • nukut borsaıı (fiyat). 

23.20 Mnzik ( Cazband·Pl. ) 
23.SS 24 Yarınki program. 
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Romen - Macar - ·---
Hudutlarınba bir beledi

ye reisini yaraladılar 
Bükreı 10 - Eski Romen, 

Çekoslovak ve yeni Romen· Ma
car hududunda klin Hayni ka
ıabaııoda belediye reisinin evi· 
ne bir bomba atılmıştır. 

Kafasından ağır yaralanan 
belediye reisinin bayatı Omitsiz· 
dir. Ahlan bombanın Macar 
ordusunda kullanılan bombalar· 
dan olduğu anlatılmıştır. 

Suikaıtin ekalliyetler tarafın· 
dan yapıldığı zannedilmektedir. 

a.a. 

8. Köse lvanof 
Yugoslavya' da 
Belgrad 10 - Bulgar baı 

vekili K&ıe lvanof Belet ıehri· 
ne gelmiş ve hariciye nazırı 
Markoviç tarafından karşılana
rak ıerefine bir ağle ziyafeti 
verilmiıtir. a.a. 

Filistinde tedhiş 
faaliyeti azaldı 
Kudllı 10 - Tetbişçilerin 

faaliyeti azalmıt olduğundan 
Filiıtinde vaziyet saliba yllz 
tutmuıtur. Yalnız bu gfin Sc· 
mara yolunda bir hadise ol· 
muı bir arap polisi diğer arap 
polisi tarafından öldürülmUştllr. 

Tedbiıçilerin şefi Abdillka
dir H6ıeyni ecnebi memleket· 
lerine gitmiıtir. a.a. 

Molotof 
Fransız ve İngiliz sefir· 

leriyle görüştü 
Pariı 10 - Havaı ajansının 

Fransız diplomatik mahfillerin· 
den aldığı habere g6re Mosko
vada Hariciye komiseri Molotof
la F aranıız ve lnıiliz elçileri 
arasında cumartesi ve pazar glla• 
leri yapılan g&rOımede iki tez 
arasında bir yakınlaıma olmuş· 
tur. Yalnız diier devletlerle 
yapılacak mUzakereler b.-kkın· 
da görDımelne devam edilece· 
finden mBzakere bir mOddet 
daha uzayacaktır. a.a. 

Moskova 10 - lngiliz Fran
sız elçileriyle hariciye komiseri 
Molotof dün iki saat 45 daki· 
ka g&rtitmüşlerdir. Görüımede 

Strağ ve Potemkin de hazır 

bulunmuılardır. Bu görüıme 

Strağın Moıkovaya geldiğinden 

beri yapılan mOzakelerin en 
uzunudur. a.a. 

İkinci bir İtalyan 
filosu Akdenizde 

geziye ç1kh. 
Roma 10 - 30 kadar gemi· 

den mUrokkep ikinci bir italyan 
filosu ıarkt akdenizde bir ge· 
zinti yapmak &zere hareket 
etmiıtir. a a 
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İ 6Ay 1 
J Vade ile elbise E 
a Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek• 
i terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : i Terzibaaemde Sümerbank yerli mallannın hemen en em- : 
• ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile biltlmum memurlan- .. 
• mıza elbiıe yapılmaktadır. a 
• En mutenl biçki dikitle ve en <>zenifli provalarla m&ı· • 
• terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 

1 Memurlarımızın bu fıraattan istifadeye koıacaklarını a 
amanm. a 

K •dın ye erkek terzihanesi m. e Muzaffer Eraydın • 
• Demiryolu caddesi: Aydın it ...................... ~····· 

........ ..a.···.-·--Q····"' 
Süleyman Gezer-Osman Sezginer 1 

Gazete Kita.e Evi 1 
• • 

Bu Hafta Çıkan Kitaplar : 
Kitabın adı Yazan Fiyab a 

Anadolu şiirleri M. Faruk Giirtunca 50 a 
Kimya Bakaloryası Dr. A. R. B. 75 : 

e Günah bendemi Kerime Nadir. 50 • 
• Hiç Suat Derviş. 25 • 
~ Şerlok Holmeı Mflnir S~leyman Çapan 25 • 

Bulgar Sadık M. R. Yalkın 100 9 
Tosbağa kardeı 2S .. 
Mezar kazıcıları Aka GündOz. 25 it 
TürklUk mecmuası No. 4 2S iti 
Yıldiz mecmuası No. 17 lS 
Üç adam Cemal Bllkerman 100 
Ağaç Ve Orman Antolojisi SO 

Nazan dikkata : 
Uzan Yaz gOnlerinizi Silleyman Gezer • Osman Seıgiaer 

gazete kitap evinden kiralık kitap okuya•ak geçiriniz. 

------

1 den 6 numaraya kadar 
Hepsi ayrı ciltlerde ve Köycülük büro

sundan verilen formüle göre köy defter
leri sayın müşterilerimizin emirlerine 
matbaamızda hazırlanmıştır. 

ŞOFÖR 
Ehliyet vesikalan iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiıtir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

1 • 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmııbr 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

Vergi Bordroları 
Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
Cilt işleri 

Temiz işçilik, düzgün baskı, en iyi kô.ğı.t •. 
Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba

amıza baş vurmalıdır/ar .. 
C. H. P.. Basımevi 

t 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilin 
. Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Aydıa k&ltlr daireıi için 257 

lira 50 kuraf muhammen bedel 
li defter ve çizelge baıtırılacak 
tır. Taliplerin yiizde yedi buçuk 
teminat akçeleriyfe 20/7 /939 
tarihli perıembe gilnll saat 15 
de daimi eac&men salonuna 
fazla malumat almak ve nllmu
neleri g&rmek isteyenlerin her 
gfin viliyet daimi encUmen ka· 
lemine mllracaatları illn olunur. 

92 11 14 16 18 

r- Abone teraiti ........ 1 f Yıllıtı her ,., i~iD 6 lira. 1 
1 Alb a1htı 3 liradır. 1 
f lclare Jeri: AydıDda C. H. l 
I P. Buımm. 1 
1 ı•Ht•J• ait JUIW ·~in i 
i JUi itleri midilrliifilne, Ula· j 
1 lar l~n idare mldiirUltfia• ! • ,.,.eaat eclilmelldlr. } 
f ........ ~ ........................ " ............... . 

Sağlık açıldı 

Ayclmcla Hasan efendi mahallesinde satlık yarda, ılm
cerralai kadın haıtalıklan ve rontken serYisleri ikmal ecllle,_, 
açılmıı. Hasta kabulllne baılamııbr. 

Vurtda birinci sınıf mlltaha1111 doktorluıma& tarafmdaa • ., 
tarifi erkek k•dın ameliyatlan ve rootken muayeneleri yapdmakt• 
ve tedavileri fennin son kabul ettiti tıbbi euslar ve elerk•ld 
dairesiatle takip edilmektetir. 


