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Harici Ticaret 
Politikamız 

F. R. ATAY 
Mllıtakil Grup Reia Vekili 

lllabterem Bay Rina Tarhan 
tarafından biri h.ırici siyaseti
lllİzin hedefleri, diieri de harici 
ticaret politikamız hakkında ıo
rulan iki ıuale alakadar iki ve
kil cevap vermiıtir. Hariciye 
Vekili, politikamızın bedflerini, .. 
Yurtta ıulb, cihanda ıolb .. ve-

ciıeıiyle ifade ettikten ıonra 
bunu temin etmek için takip 
tttiğimiz yolun istikametini an· 
lath. 

Ticaret Vekili Bay Cezmi 
Erçin de ticaret politikamızın 
hedeflerini izah etti. Bunlar 
1Yrı ayrı iki mesele gibi görü 
"llyorsa da beynelmilel münau
~tlerin bugilakil ıartlan içinde 
~rbiriyle yakın münaaebeti olan 
•lci mevzudur. Filkakika d&nya 
devletleri, politika cephesinden 
bir takım zBmrelere aynldıkları 
libi, beynelmilel mlbadele nok
taııadan da zlimrelere ayrılmıı
lardır. 

1 - Almanya, ıerbeıt tica· 
ret taraftan dP.ğildir. iki taraflı 
'tya mllbadeleıini iltiHm edi
Yor. 

2 - lngiltere serbest ticarete 
Reri d6nmek taraftuı garOnil
Yor. Bunlardan baıka Amerika 
t••!ı baıına bir ilemdir. Fakat 
lcllrıl~ere!e benzer. Sovyetlerin 

1 
eodılerıne mabıus bir sistem· 

t • d rı var 1r. Fakat bunlar da Al-
~ınyan10 sistemine daha yakın-
ır. Bu ticaret sistemleri arasın· 
~~ Ttirkiyeoin mevkii nerededir? 
k ıcaret Vekilimirin evelki giin
b 6 izahatı esa1en malQm olan 
il noktayı rakamlarla dahi ay· 
~nlatmaktad1r: 145 milyon lira· 
ık ihracatımız10: 

1
. 1 - Yilz on dokuz milyon 
t~~ıını yani yüzde 82.4 nisbe· 
•ıaı klirinr yolile yapıyoruz. 

2 - Serbeıt dövizle yapbğı 
llaıı t' t k 2 
1
• ıcarc , anca 1 milyon 
''•dan yani harici ticaretimizin 
:iiıde 12.3 Onden ibarettir. Bo, 

1 .~ lllelr değildir ki kliriag yo
t1Yle yaptığımız mübadelenin 
111lamını Almanya ve İtalya ile 
k•Pınaktayız. Fakat bfiyük bir 
d1

•'111 Almanya ile yapılmakta-

i~'· Ve ticaret Vekilinin verdi
ı . 

d ızahata g3re, bu oiıbet bili 
t•am etmektedir. 
Bu izahattan çıkan netice 

t\ldur ki t ürkiye, siyaseten baı
t'• bir cephede , ticaret ve ik-
•ıat bakımından da baıka bir 

k~Pbe de bulunmaktadır. Filha· 
b;lca ticaretle politikanın biri . 
d tinden ayrı olduğu bir devir 
t t bunun büyilk mahzuru yok· 
ta. Fakat bug&a ıartlar deiiı
~iıtlr. Daha doğruıo otoriter 
d~•letıer ,artları değiıtirmiıler 
tıır. Etya mllbadeleıi auterile 

taret yapalmaııoa baılandığı 
1•11ıın, bunun reçici ve ancak 
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Genel Kurmay Başkanımız 
Mareşal Fev~i Çakmak dün Aydında! 

büyük tezahüratla karşılandılar 
General Kumay Baıkanı Ma

rqal Fevzi Çakmak dün saat 
12 de Aydmı ıereflendirdiler. 

Muhterem Mareşalı iştiyakla 
bekliyen Aydın halkı erkek ka· 
dın, çoluk çocuk daha saat 
sekizde Tcllidede yolunu dol
durmağa bıtlamıtlard•. E,&d 
Forbes fabrikasından askeri 
mahfele kadar olan yolu, iki 
taraflı kesif bir kalabalık 
kaplamııtı. 

Çarşıda dükkinlar kapanmıf, 
her taraf bir bayram günft gibi 
bayraklarla ı6ılenmitti• 

Halkevinin hoparlörleri za
man zaman muhtrem misafir 
hakkında malumat veriyordu. 

Mareşal F"vzi Çakmak lzzeddin Çalıı/a,./a beraber 

Nihayet saat on buçukta Ho· 
parl6rler mareıalın Çineden ha
reket ettiğini bildirdiler. Yol· 
lardaki kalababk akıntısı çoğal-
dı . 

Saat on ikide mareıal Çak
mağın otomobili kendiıini •e
limlamak için eaki Forbeı fab
rikası kartıaında bekliycn alay 
komutanı, alayımız subayları ve 
bando ile bir ihtiram milfreıe
ıinia 6niinde durdu. 

Mareşal maiyetlerinde general 
lzzeddin Çıhtlar, kor genaral 
Mustafa Muğlalı, TOm general 
Avni Uler ve bava mfisteıarı 

Şefik Çakmak ile yaverleri ol
duiu halde indiler. Subaylarla 
askeri kıtayı teftit ettiler. On
dan ıonra üç ktıçllk kızın ken
disine parti, halkevi ve beledi
ye adına takdim ettikleri bü 
ketleri aldılar ve orada kendi · 

lerioi aelimhyan bükümet e r 
klnı ile parti, h ve ilçeyön ku
rulları ftyelerile halkevi idare 
heyeti lzalanna ve halka iltifat 
ederek y6r8dOler. 

Hatk Mareşah g3zleri yaşar
tacak ıamimi bir heyecanla 
candan alkıflıyordu. Bir mOddet 
yllr&diikten sonra tekrar otomo
billerine binen Mar~şahmız doğ· 
ruca Orduevioe gittiler, 

Muhterem mareşal Ordu evin
de öğle yemeğini yt:diler. Ye
melde valimiz Sabri Çitak, ken· 
dilerile beraber ıebrimize gelmiş 
olan Muğla valisi B. Etem ve 
Belediye reisimiz Etem Mendreı 
de bulundular. 

Saat on d6rtte iıtirahata çe
kilen muhterem misafirimiz saat 
on yedide aıkerl garnizona gi· 
derek birliklerin yapbklan tat· 
\;ikatta bulundular. 

Muhterem marqalımızın- gar-

Başvekilimizle Hariciye vekilimiz 

lstanbula gittiler 
Pendik 13 _ .. Başvekil dok· 

tor Refik Saydam, hariciye ve
kili Şükrü Saraçoğlu bu giln 
saat 11,10 de PeDdiğe muvasa· 
lat etmişlerdir. 

bir halk tarafından şiddetle al· 
kıılanmıılardır. 

Hariciye vekilimiz Şükril Sa· 
raçoğlu Pendillten Çifte havuz 
lardaki ikametglbma gitmiş -
lerdir. a.a. 

nizonda olduğunu ve ıaat 20 de 
hareket edeceiioi liğrenen halk 
güzergibı doldurmuıtu. 

Top yatağından iıtaıyoaa 
kakar olan caddeler ve bilhaua 
istasyon civarında binlerce kiti 
toplanmııtı. 

Saat yirmiye on kala Mere
f"l ve maiyt tindki zevatın oto· 
mobi!leri halkın coşkun ve ıO· 
rekli alkııları, sağot, varol ses
leri araıındun geçerek istasyo
na geldi. 
Muğla Valisi B. Etem, Vali· 

miz Sabri Çıtak ile hllkümet. 
belediye erkanı ve kalabalık bir 
halk kütlesi is' asyooda muhte• 
rem Maıeşab bekliyordu. Bir 
ihtiram kıtası selim remini ifa 
etti. Muhterem misarimiz ken· 
disini uğurluyanların coıkun al
kışları arsında hazırlanan buıu· 
af trene bindiler ve tren tam 
saat yirmide hareket etti. 

Dikilide bir 
zelzele oldu 

-~-

DikiJi 13 - Dün dikilinin 
her tarafında bariz bir tekilde 
hissedilen ve iki saniye ıOren 
bir yer sarsınbsı olmuıtur. Bazı 
çürük du~arlar yıkılmış ve bazı 
duvarla rda çatlaklar ba1ıl ol· 
muştur. insan ve hayvanca za · 
yiat yokturr. a.a. 

Parti Vilayet 
İdare heye-ti 

Partimiz Viliyet idare heyeti 
8. Etem Mendrssin ba,kanlığın
da mutat toplantııını yapmıı· 

tır. 

Belediye reisimiz 
Çay yüzü kahvesinde 

bir konuşma yaptı 
Parti Başkan vekili Belediye 

reiaimi'Z B. Etem Mudres dün 
akşam Çay yüzündeki aile bah
çesi kahveı\ne giderek orada 
toplu bulıına11 halkla harici 
ıiya~et etrafında bir l<0nuşma 
yapmı,tır. 

B. Etem Mendresin konuşma· 
ıı derin bir alaka uyandırmıştır. 

·-?+E-

lzmird e yeni bir. 
pli j yapıldı 

lzmir 13 - Villyet bU1ual 
idareıi tarafından incir altında 
yaptırılmakta olan modern plij 
ve gazinonun intaatı tamımen 

bitmittir. 
Plij ve gazino lzmirin mli· 

kt mmel bir eğlence yeri olmur 
tar. K&ıat resmi önümüzdeki 
pazar günü yapılacaktır. 

a a. 
•• 

Adana elektrik 
şirketi 

Adına 13 -Adana elektrik 
şirketi bı;gün belediyeye devre· 
dimiıtir. a.a. 

-::wıı+-< • 

Halk evi 
Başkanlığından 

Spor tübemiz tarafında• 23 
T emmuı 939 pazar gtlnil Çiae 
çayına kadar bir Bisiklet gemi 
tertip olunmaıtur. 

Bu geziye her kes bisilcletl 
ile i•tirak edebilir. Toplantı ye· 
ri Halkevi, hareket aaatı ıabala 
yedidir. 

Kafileye ıpor komitunıdan 

B. Muıtaf a lber baıkanlık ede· 
cektir. 

Geziye iıtirik edenlerin kafi
le ltaıkanın talimatına uygun 
hareketleri geziye iftirak eden .. 
lerden beklenir. Baıvekil ve hariciye vekili, 

Pendik iataayonunda vali Lütfi 
Kırdar, parti ienel aekrateri 
doktor fıkri Tüıer, parti 1ıtan· 
bul mUfettiti Fikret Sılay, is
tanbul komutanı general Halis 
Bıyıktay, emniyet direkt6rü 
fatabulda bulunan mebuslar, 
villyet ve parti irade heyetle• 
riyle kalabalık bir halk klltleıi 
tarafınd!ln karıılanmıılarclır. 

Moskovaga 
Yeni talimatlar gönderildi 

INGILTERE 

Baıvekit doktor ' Refik Say· 
dam iataayondan vapur iıkele· 
sine kadar halkın ıevgi tezahll· 
rli ile ıelmiıler ve saat 11,25 
te Suvat vapariyle Y alovaya 
hareket etmiflu ve kalabalık 

Londra 13 - lngiliz kabinesi 
milzakereaiai yaparak tasvip 
ettiği yeni talimat Moakovadtlki 
lngiıiz elçiıine ı&nderilmiftir. 

Franıa hUk6meti d" yeniden 
talimat g6adermittir. 

lnıiliı Fran11~ blllı:umetleri 
tarafından Molotofoo teklifleri· 
ne karıı verdikler cevapların 
metni hakkında malumat elde 
etm.,k kabil olmamııtar. 

a .a. 

Hava kuvetleri için verilen tahsisat 
260 milyon Sterlinge baliğ oldu 

Loodra 13 - Bu , abab iki 
munzam bOtçe tahmini neıre
dilmiştir. 

Bu uUtçeler ile milbiwmat 
u~za. eti ı e 144 milyou ve h•ua 
ı,uvetlerine 40 milyon sterling 
ayrılmıştır. Mtıbimmat nezare
tiae verilen tabıieatın 30 mil-

1 
yonile hava kavetleıine aynlan 

talılıabu 39 milyon liraıı ia

tilrraz ile temla edilecektir. Bu 
yeni tahıiaat ile hava ku•etlerl 
için verilen tahıiıatın yelrdau 
260 milyon aterline balig ol· 

.. maktadır. • ·• · 
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ş,,,,j,içi_n'!!..~~a~a~: Köse lvanof'un seyahati Had safha 
Yarınki Aydın 

ı Bulgaristan batvekili K&se ı 
- 1 lvanofun Berlini ziyareti ıiyasi 

O. Becerik hassasiyetin en yllkaek bulundu· 
On bet sıün evel belediye ğu böyle bir zamanda hakkiyle 

reiıimiz B. Etem Mendres, Cu- herkesin nazarı dikkatini cel-
betmektedir. Bulgar baıvekili .. 

ma parti ocağında belediyecilik nin bu ıeyabati ıadece bir zi· 
hakkında bir konferans vermiı- yaret iadesi, veya yaloıı iktı .. 
ti, muhterem valimizinde bulun- aadi işlerin tesviyesinden ibaret 
dukları bu toplant.ya gelenle- olduğunu zannetmek kabil de-
rin hepimizin glSzO hatibin ar~ ğild ir. Kendisine rafakat eden 
lıuında duvarda asıh olan renk- zatların hüviyeti bu tarzdaki bir 
ti bir haritaya takıldı. Konfe- dDıünceyi derhal bertaraf eder. 
rastan sonra bunu:ı Aydın §t h- Sayın baıvekilin bu seyahati 
rinin imar plioı olduğunu, rci· vaktiyle amiral Hortioin ve ge-
ain üzerinde verdiği izababndan çenlerde Prens Polon ziyaretleri 
öf ren miştik. kabilinden bir ıey olduiunu tah-
Aydın şehrinin imar planı min etmek daha doğru olur. 

vekiletçe tastik olunarak vili- ltalyan gazetelerinin bu mese• 
leye atfettikleri ehemmiyet de yet makamına iade ·re viliyetten 
bu dnıüncemiıi takviye eder. de belediyeye geldiğin öğrenince 

Avrupanın aldığı yeni vaziyet 
bu mevzu Ozerinde yazdığım karşısında Balkanların müstesna 
yazıları tamamlamak için, bari· ehemmiyeti vardır. Bu sebeple 
tayı gCSrmek Ozere Belediye fen birkaç senedenberi gizliden giz-
daireıine sıittim. liye ve fakat uıtaca tertip edil· 

imar haritasının tertip ve mit bir planla hareket eden to-
tanzimindeki güzellikten duydu· taliter devletler bilhassa Bulga· 
ğu!D hayranlıkla, yarınki Ay- ristanla daha ziyade yakından 
dında yaııyacaklara gıbta et- alAkadar ohnağı biç ihmal et· 
memek mümknn olmuyor. memiılerdir. 

Çünkü harp ıonuoda tatmin 
ic edilmemiş biricik Balkanlı Bul-

Şimdi yarınki Aydında okur· gariıtan olduğu için kendi pren-
lanmızla bir gezinti yapalım, sip ve propagandalarının en zi-
bu dolaşmamıı:da g<Srmediğimiı:, yade inkişaf edeceği yerin Bul-

garistan olduğunu dütünerek bu •):,..enemedı'~mı·z noktalar ve 
vg• 

51 
memlekete husuıi bir ehemmi-yenilikler olması ibtimaliui de 
yet vermişlerdir ltalyanların Ö· 

kaydederek ıehrin siklet mer- tedenberi Bulgaristana kartı o-
kezi belediye ve parti alanın- lan vaziyetleri malümdur. Ar-
dan baılıyahm • navutluğun işgalinden ıonra f. 
Aydın iataıyonu, Cumhuriyet telyanların Bulgaristan'a karşı 

ilk okulundan hastaneye kadar olan temayülleri daha ziyade 
olan ıabaya ahndığından müs- artmıştır. Fakat bütün bu ha· 
takbel Aydın garından çıkan re ketlerin Bulgrı ristan'ın müm· 
bir yabancı, timdiki gibi ıehre taz ricali Ostünde naııl bir : te· 
bir yokuş tırmanarak girmek sir yapacağını ve bulgarların 
ktUfetinden kortuluyor. şimdiden otoriterler lehine ka· 

Bu gilnkll Halkevi adasiyle tt bir karar ittihaz edip etmi· 
ona m6vazi adalar üçOncO de- yecekleri şüpheli ve merakı ca-
miryolu k3pr6süne kadar tama- lip bir meıeledir. 
men kaldıralarak, ve bityllk bir Bugila biz buna ihtimal ver-
ada oluyor ve Aydının ibtiya- miyoruz. Her şeyden &nce oto· 
cını kartılayacak büyük Halk- ritelerin bilha11a yeni anlaıma 
evi binası ba adaya kuruluyor. lardan sonra Avrupadaki vaıi· 

Belediye dairesi için yine bu yetleri iyi olmaktan çok uzak-
günkü belediyenin •yeri muvafık tadır. Sulh cephesi artık oimdi 
göriilmBt. MUnih gilnleri ile kıyaı edile· 

Belediyeden parka kadar u- miy,cek bir halde bulunmakta· 
zanan saha Aydının tabii oldu- dtr. Bir çok vesilelerle Çember· 

laynıo, Halifaksın otoritet lere au bibi hakiki cumhuriyet mey- k 
• karıı ıöyledikleri metin ve ati 
danı olacak.. sözlerin delalet ettiği mina de-

Şehir oteli, ıimdiki Sinema rin ve düıündürücüdür. 
yatağına inşa olunacak .. Park Balkanlarda üç Balkan dev· 
7 EylOt ilk mektebioi de içine leti vazifelerine daha bugünden 
alarak detl'iryolana kadar ge· kati vuzuh vermişlerdir. 1912 
nitliyecek.. den beri acale hareketlerin ıs· 

Şehitler Abidesi: Telli dede tırabını çekmiş olan Bulsıarista-
tepeıi ve onun cenup eteklerine nın iyice be$ap etmeden ve ha· 
yapılacak asri mezarlık içindeki diseleri bir kere daha giSzden 
ıehidliğe kaldırılarak abidenin geçirmeden totaliterlere tevec-
yerine; Aydınhların Ebedi Şef cuh edeceğıne biz inanmıyoruz. 
Atatürke minnet ve ıllkranları· Daima biiriyete suıamıı ve bu-
nı ifade edecek büyük heykeli nun için büyük ve mukaddes 
dikilecek .. mücadeleler yapmış olan Bulgar 

Halkevinin Bey camiinin mü- milletinin psikolojiıi aıla dikta· 
z~ olması hususundaki iararlı ya mütehammil olmadığını ve 
dilekltriı deki isabet, mntehaa- olmıyacağını da biliriz. Bilha11a 
eııc~ da takdir ve taıvip olna- yalnız Bulgariıtanın deiil Bıl-
rak burası da mllze binaıı o- kanların milmtaz bir devlet a-
larak ayrtlmıf... damı olan K&ıeivanofun bu 

HOkOmet konağı olduğu yer~ noktayı herkesten daha iyi tak· 
de kabyor, civarıkdaki bina· dir edeceği muhakkaktır Mera· 
lar muhafaza olunuyor, yalnız ıim gürültftleri içinde ıızan bazı 
bBkQmet 6n0ndeki bahçe park havadiıler de bunu teyit etmek· 
halini ahyor. tedir .HenOz katf olarak taay-

ylin etmiyen bir havadise göre 
Sobranya reisi· de yakında Paria 
ve Londrayı ziyarete gidecektir. 

Sulha karşı azami bir hareket var ! 
Her iki tarafın görOt tarzlan 

yüksek bulgar ricali tarafından 
elbette mukayese edilecek ve 
tabii bundan bir netice basıl 
olacaktır. Sulh cephesi kimıeye 
dlifman değildir. Son dakikaya 
kadar diier Balkan memleket
leri gibi Ba!garistaa da merke
zi AYrUpa ile olan geniı mik
yastaki ticari münasebetlerini 
devam ettirebilir. Esaıen mer
kezi Avrupa buna muhtaçtır. Bu 
itibarla sulh cepheai Bulgariı
na kuvvet verir. Bundan batk• 
solb cephesinde lilkim olan fi · 
kir, her milletin ıeref ve bay· 
aiyeti eınaıına dayanır. 

Sulh cephesinin Avrupada 
tek bir milletin toprağında gö
zü yoktu. Buna mukabil otori· 
teleria istikametleri hep Balkan
lardan geçer. ltalyanların Bal
kanlarda attığı ilk adımın ma
nasını kavramakmak bütün Bal
kan milletleri içia bir gaflet 
olur. Bir daha tekrar ederiz ki 
Balkanların yilkıek menfaatleri 
bir nokta etrafında toplanır: 
lıtiklll. Onlann bu tarihi an
larda biribirlerine daha yakın 
bir teaanOd içinde bulunmaları 
icabeder. 

N. A.KOÇOKAY 

Bir kaç giindenberi milletler 
araıı mahfillerinde dolaşan he
yecan uyandıncı ıayialara ba· 
kılına, Avrupada vaziyetin gün 
den sıüoe ciddileımekte . sulhu 
idame eden manzeraları karar· 
makta olduğu giSrülilr. Hakika· 
ten milletler ara!U buhranının 
had safhasına giriyoruz. 

Resmen maldm olan bir şey 
varsa, o da Almanya tarafın
dau ltalya, hattl bir noktaya 
kadar Japonya ıilrüklenerek, 
totaliter devletlerin bir cihan 
barbı' karakteri taşıyacak bir 
ihtilif çıkarmak için tehlikeli 
bir oyun oynamakta oldukları · 

dır. 
Danıig,te hadiseleri olacak. 

Nerede ıui tefehhüm varsa, o· 
rada alman tahrikleri var. 
Tiyen - Çin işi &zerinde konuş
mayı kabul eden Japonya ln
üiltere tarafındon zor kabul 
edilecek şartlar koşuyor. Aynı 
zamanda Fuçeu ve Svatov bom
bardimanı gibi harp hareketle-
rine girişerek diplomasi yoluyla 
mllnakata yapılmazdan evel bir 
emri vaki yamak istiyor. 

Diğer cihetten Kont Ciano 
lspanya'ya, General Franko ile 
buluşmıya gidiyor. Siyasi ma· 
nevralarla yeni İspanya Berlin 

Hayvan sağlık memurları 
mektebi kabul şartları 
Ziraat vekiletine bağlı fstan

bulda selimiyede kiin tahsil 
müddeti iki yıldan ibaret yatılı 
ve parasız hayvan ~ağlık ııbhi· 
ye memurları mektebine aıağı· 
da yazılı ıartlar dahilinde tale· 
be kabul oluoacaktır. 

1 - Türkiye cumhuriyeti ta· 
basından olmak, orta mekbtebi 
pek iyi veya iyi derecede bitir
miı bulunmak, yatı 18 den 
aşağı ve 25 den yukarı bulun· 
mamak ve askerlikle ilitiği ol· 
mamak lizımd11. 

2 - lıtekliler ••ağıda yazıla 
vesikalar ve evrak ıuret veya 
asıllarını kendi el yazılariyle 

yazılmıf muvazzah adreslerini 
havi dileklerini en ıon 10 ey· 
lül 939 gününe kadar selimiye 
de mektepte bulunmak üzere 
ya doğrudan doğruya ve yahut 
bulundukları mahallerin veleri· 
ner müdiirü ve veterinerleri 
eliyle mektep müdürlüğilne g6n 
dermeleri lazımdır. 

A - TOrkiye cumhuriyeti 
tabasandaa bulunduğuna dair 
nüfus cüzdanı, · 

B - Ahvali sıhhiye ve ka
biliyeti bedeniyesini T6rkiyenin 
ıark ve sıarbında ve mesleğin 
1ıöstereceği vaziyetlerde hayvan 
sağlık sıhhiye memurluğu vazi· 
fesini ifaya muktedir olduğunu 
gölterir tam teşekkOllQ ve ter 
kilitlı hastahane raporu, mek
tep llizum gördUğü takdirde 
tekrar muayene ettirecekUr. 

C - Orta mektebi pek iyi 
veya iyi der• cede bitirmiş ol
duğunu sı6ıterir ıahadetoameai 
liıenla her hangi sınıfından 
oluran olsun yine orta mektebi 
bitirıne derece.i esa.\Jr. 

1 
D - 4 - 6 ebadında 8 adet 

en yeni çıkmış fotoğraf. 
E - Hüsnil ahlik sahibi ol

duğunu ve hiç bir ıuretle mah
küm bulunmadığını mübeyyin 
ikametğlhının bulunduğu mahal
lerdeki poliı idarelerinden alın· 
mıf vesika. 

F - inzibatı ahval dollyı· 
siyle ve imtihanda muuaffak 
olmamak sebebiyle okuldan 
çıktıktan sonra Ziraat vekaleti
nin tayiu ettiği yerde kanunen 
hizmeti mecburiyesini ifadan 
istinkaf eden talebe okulda 
bulunduğu müddetçe bükOmet 
tarafından yapılan büt6n mas· 
rafları faizi nizamileriyle 
beraber bilbeıap tahsili emval 
kaoununa tevfikan kendi veya 
kefili ödeyeceğine dair noter 
den taıdikli ve kefilli bir 
taahhütname. 

G - Mensup olduğu asker· 
lik ıubeıinden aıkerlikle ali · 
kası balunmadığına dair vesika. 

Satye tahkikatı 
devam ediyor 

lınanbul - Satye binasının 
Denizbank tarafından aahn a· 
lıoması işine ait tahkikata de
vam olunmaktadır. Dlva pek 
yakmda mahkemeye intikal e• 
decektir. Öğrendiğime g6re 
sorgu bAkimi Aokarada bulu
nan bazı kimslerin istinabe yo· 
liyle dinlenmeleri için g&nder~ 

diji müzekkerelere cevap bek
lenmektedir. 

Bu cevaplar gelir gelmez dos· 
ya tekemmlll ettirilerek muha· 
keme safhaıına baılanacaktır. 
Bugün sorgu hakimliğinde satye 
mOdGrlerinden Nazyaoın şahit 
olarak ifade1i ahnnnfht. 

Roma mihverine iltihak ettiri• 
lecektir. B tün bunlara, Lor4 
Halifaksin nutku münasebetil• 
Almanya ve lt..lya' da husul• 
sıelen akıülameller de ilive e
dilecek olur1a görülür ki, sulh• 
karşı azim bir hareket var. 

En tehlikeli nokta Daozigtir. 
Bütün siyasi mahfillHin dikkati 
orada temerküz ediyor. Şimdi
ye kadar tahakkuk imkanı bu"' 
lunmıyan milphem şayialar der 
(aşıyordu. Şimdi vaziyetin inki• 
şafana bakılırsa bu temmuzd 
ıonuna varmadan bir darb• 
patlayacaktır. Buna alamet ola• 
rak yalnız şarki Prusyadd 
serbest şehre miltemadiyen gel ... 
ora da mühim bir kuvet teşkil 
eden ve harekete hazır ıabte al• 
man gönüllüleri değildir. Hitl .. 
rinde 20 • 30 temmuz arasında 
danzige gideceği, ora da iki glll 
kalacağı, ve Hitlerin orada br 
lunduğu müddetçe serbeat ıeh
rin Almanyaya bağlanması le
hinde bllyük tezahürler yapıl•"' 
cağı bildiriliyor. Hitlerden ıoD"' 
ra Danzige Maretal Göriog cN 
gidecek. Bu suretle Danzig ar 
natosu tarafından ıebrin Almaa
yaya bağlanması lehinde, bit 
bava yaratılmış olacaktır. Böyl• 
bir hidisenin milletleraraıı pll
nında ne gibi nelic . leri olur ? 

Bilhassa Londıa ile Parisı.t 
hep Avrupa kıtasınıo bu nokta• 
ırada cereyan eden hi.disele,. 
dikkat ediliyor. logiliz ve frar 
sız htikümetleri daimi surett• 
temas halindedirler. Husule gr 
lebilecek bütün ihtimaller üzr 
rinde uyuımuş vaziyettedirler. 

Çemberlayn ile Lord Halifak• 
sın ıarih beyanatlarına rağmd 

Berlin, İngiltere ile Fransanı• 
Danzig için harp yapmıyacaklart 
ümit ediliyor. Hatta Lehiıtalllll 
hayati hakları açıkta" açığa ta"' 
nıomasa, yani serbest şehir, A• 
vusturya, Bobemya, Moravya Y9 

Memel gibi birdenbire Alma•· 
yaya ilhak ediliverse bile .. Ber'" 
linde daima şu fikir var; girİ"' 
şilen teahhütlere rağmen Lehiı~ 
tana verilen garanti, geçen se• 
ne Çekoslovakyaya verilmi, ola• 
teminat kadar bile iıe yaramı'" 
yacaktır. 

işte bugünkü vaziyete bu feci 
manzarayı veren de bu btiyiik 
hatada yapılan inattır. Fakat 
demokrat milletlerin sinirlerini 
yormıya, onlar arasında ayrılık 
yaratmıya muvaffak olamıyacak-
lardır. 

İngiliz ve fransızlar Lehiata• 
hakkında bir gevteklik g<Sste ... 
recek olursa, Almanya korkut· 
ma ve tahrik tibiycsi yapacak" 
br. Bu tibiye öyle bir noktact. 
vücuda getirilecektir ki, tehlik• 
den imkanı yok kurtulunrnıy•" 
caktır. Almanlar, harp yapma"' 
dan elde edeceklerine emin ol
dukları ve göz diktikleri ı•1 
yalnız bir askeri hareketle eUr 
rine geçireceklerine emindir. 

logiltere ile Fransamn, çare" 
ıiz bir emrivakiden evel yapa"' 
cakları hareketi beklemek ll• 
ıımdır. LehiatRn, bütün ihtimal
lere kartı bu iki devl'!tio her•" 
ketine güvenebilir. 

Meıuliyeti, bütftn açıklığı, bO" 
tün sarahati He Hitler Uzeri11• 
almalıdır. 

Le Soir 
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Harici Ticaret 

Politikamız 
Bo, tarafı birlacl Hhlfed• 

kriz devrine münhasır bir siı· 
teaı olduğu zannedilmiıti. Hal
buki aradan ıeneler geçtikçe 

bunun muvakkat bir usul olma· 
Yup, bir nevi yeni emperyalizm 

tekniği olduğu anlatılmaya baı 
lada. 

Almanya, eski serbest tica
ret usulünün geri gelmesine 

taraftar değildir. Çünkil anglo· 
•aluon sermayesinin nüfuz ka 
tanacağıodan korkar. Halbuki 
tıya mübadelesi yolu, Alman· 

$ l • 
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Varşova ve Moskova 
Baltık devletleri tecavüze 

ne yapabilirler? 
"' ugraarsa 

İoiiliz·Rus milzakereleri mev
zubabis olunca üç küçük Baltık 
devleti, yani Litvanya, Letonya 
ve Estonya devletleri birden 
bire milletler arası ıiyaset per
desinde g6rl\utlverdHer. 

birinde, hiç bir kimse bitaraf 
kalmanın tehlikeyi 6nliyebilece• 
iini ilmit etmiyordu. Milnibten 
ıonra, bu üç küçük devlet is· 
tiklallerinin tehlikeye girdiğiai ' 
azap içinde hil!ettiler. 

İşin kötüsü, Baltık devletle 
rinde alman azlığı bulunuyordu. 
Letonya dahilinde 70,000, Lit· 
vanyada 35,000, Estonyada 
20,000 alman vardı. 

Heı ne kadar bu almanların 
miktarı pek azsa da, her an için 

wnr==x< z 

Bin tayyarelik bir 
İngiliz filosu 

Fransa üzerinde bir 
uçuş yapacak 

Pariı 13 - Hava nezareti, 
İngiliz hava kuvvetlerinin ano
müzdeki hafta zarfında Fransa 
llzerinde bir uçuş ynpacaklalını 
bildirmektedir. 

lngiliz hava kuvvetleri 14 
teınmuzda ikinci bir gösteriı 
uçuıu ypacakbr. Bu uçufa bin 
kadar tayyare iıtirik edecek
tir. 

Franıız bava kuuetlerinin fn
Kiltere üzerinde uçu' yapmala
rı için bir proje hazırlanmıştır. 

Fransız tayyareleri evveli 
gündilz bilAhare gece uçuıu 

Ya'ya. ıarki ve orta Avrupa 
l!ıeaıleketleri nzerinde iktisadi 

Ve binnetice ıiyasi nilfuz temin 
etmektedir. Euıeo " hayat ıa-

Bu devletlerden Litvanya Le
bistanla olan karışık işlerinden 
ve Memel yilzünden bir an için 
dünyanın nazarını kendi üzerine 
çekti. Rusya ile hem budud olan 
bu kOçllk devlet ıimdiye kadar 
Avrupa ıiyaıetine en kilçük bir 
endiıe vermemiıtir. 

Bununla beraber, Baltık dev
letlerinin siyasetleri çok mühim· 
dir. 

Almanya, bunları bahane ede
rek Baltık devletlerine bir kuv-
vet darbesi indirebilirdi. 

Rusya Avrupa ııı iya setinden 
ayrı, Lehistan Ballıkta üçüncü 

1 
yapacakhr. a.a. - ~, 

Atletizm lıııı ,, nazariyesi de bundan 
dotmektadır. 

O halde ıarki Avrupa mem· 
lcketleri içio bu kurtuluş çare-

•i nedir ? Bu suale cevap ver
Olek için bu günkü vaziyeti do · 
ğuran sebepleri, Ticaret vekili
lllizin ağzından tcsbit edelim. 

Muhterem cczmi Erçin, hu s~
bcpteri ıöyle tahlil ediyor. 

l - lngiltere ve Fransa gibi 
devletlerin büyük iktisadi bub· 

'•nı milteakip bOnyevi bir ma
hiyet alan politika icapları. 
( Metropol ve imparatorluk 
l!ııhsullerini himaye ~politikasına 
dayaq tedbirler gibi.) 

2 - Orta Avrupa büyük 
devletlerinin yüksek fiyat poli-

tikası takip etmvkteki cevamlı 
t!ıesaileri ve bu memleketlerden 

tcnebi dövizine ihtiyaç kalma
dhaıı mübayaatta bulunmak su-
ul~ti . 

Bu sözlerin daha kısa ifadeıi 
41ldur, lngiltere ve Eransa ıar-

Litvanyıı, Letonya ve Eston~ 
ya devletleri eski çarlık Rus
yası toprakları ilzerinde teşek
kül etmiıtir. İstiklillcriye harp
ten sonra kavuımuşlardır. 

Bunlardan Litvanya, iktisaden 
diğerlerinden daha az inkitaf 
etmiştir, fakat nüfusça hepisin
deu kalabalıktır. Letonya 1800000 
Estonya 1200000 olduğu halde 
Litvaoya 2.000.000 dur. 

1
, Bu Uç küçOk devlet, Baltık 

denizi11in şark sahilinin mühim 
1 bir kıımmı iıgal ederler. Memel 
f den Leningrat kapılarına kadar 

l! uzanırlar. Sonra, bu devletlerin ' 
elinde Baltık denizi ilzerinde 

i
! Riga, Liepaja Tallin gibi cihan 
barbından evyel Rus deniz ti

ı 

caretinde mühim rol oynamıı 
büyük limanlar vardır. 

Rusya it~ Almanya gibi bü-
yük devletin araımda, 

sıkışmış kalmıı olan bu 
devletler, bizzat kendi kuvetle-

k· 1 Avrupa meml~ketlerio mah· 1 

•uUeriue yilksek fiyat vererek ' 

, rine gilvenerek kendi emniyet
leı ini koruyamazlardı. Bundan 
ba§ka, diğer komşuyn kızdır
u;ıadan, bu devletlerden birisine 

•hcı olu11ca bu günkü vaziyet 
l:aeydana gelmiştir. Şu halde 

lbu ticaret \'e mübadele mese-
t • 11 yalnız şarki Avrupa mem-

:tlretıerinin alacakları tedbirler· 
e bıllledilebilecek birm eıele 
d~'"·ı t ıı dir. Gerçi bu memleketler 
•rafından da yapılacak işler 
~•rdır. Fakat İagilterenin, Fran 
••11111 ve Amerikanın yardımla· 
... l 
b 0 rnadıkça bn tedbirler mils· 

1 et netice veremez. Bu deYlet· 
tr' · k 1 ıdare edenler anlamışlardır 
~· tecavüz politikası ile beynel
'tı 1ld mübadele politikası, aynı 
ik~•tlenin biribirinc bağlı olan 

P \.Y.6zlldür. Almanya, ticaret 
0 ıtıkaıım değiştirmedikçe, te· 

~'"liz politikasından vaz geçe
tz, Tecavüz politikasından 

~Yrılrnak için de ticaret politi
tt'd'0.1 değiıtirmek mecburiye-

11 ed' ır. 

l't~"htercm Cezmi Erçin, tica• 
• Ye rnıliye sahasında uzun 
i;lleler tecrObe kazatimıı bir 
k,'~tcirniz olduğu gibi, memle• 
'd ••ınftin sayıla bir ilim 
... 'lllıdır. Bu itibarla " milli 
""ltnf, 1 bt at arımı:ıa uygun surette 
t, Y~elmilel milbadcle itlerimizi 
•n ll~ını ,. edeceğini meclis kDr
tt;:?den videttiği ıamarı bu 
~tıı· itlerin iıab~tll "lRcıiından 

111 
olabiliriz. 

A. Ş. ESMER 

de yaklaşamazlardı. Ayni se
bepler dahilinde Baltık devlet
leri, Lehistanla ittihllt etmek· 
ten çekiniyorlardı Çekinmeleri· 
ue sebep, Lehistan büyük Av-

rupa siyasetinde çuk taahhüde 
girmişti Hatti geçen sene ko· 
lonel Bekin Talline yaptığı zi
yaret muvaffakiyetaizlikle niha
yete ermif ti. 

I Onun için Baltık devletleri 
için bir tek çare kalıyordu. 

ıj Milletler cemiyetine ümit bağ
lamak 1 Milletler cemiyeti, zayıf 

lj devletlerin bimisi ve Avrupa 
ıtatükosunuo bekçisi idi. Bina· 
enaleyh bunların bütün ıiyaıet· 
leri Cenevreye tevecctıh etti. 

Fakat, ftalya'ya karşı zecri 
tedbir almakta Milletler cemi· 
yeti iflis edince, bu ağır, darbe ilk 
defa ve doğrudan doğruya Bal
tık devletlerinin beynine indi . 
Cenevrenin nevaziıleri yanında 
Almanyanın yıldırım gibi ıilih
lanmaıı ve genişlemeğe batla
ması bu küçilk devletler için 
müthit bir tehlike idi. 

Litvaoya, Letonya ve Eston
ya devletleri, tehlikenin veha
metini görOncc, gene ümitsiz 
olmakla beraber, aelimeti mut-
lak bir bitaraflıkta aradılar, 
oraya sığındılar. 

Baltık antantı nihayet, millet· 
leı cemiyetinden tamam~a ay
rılmamakta beraber kararlarını 
icrada serbest olmıya karar ver· 
di. ÇOoltn bu devletlerden biç 

1 müsabakaları 
1 

derecede bir devlet olduğundan, 
bu üç küçük devlet, Almanya· 
nın izinden yürüyor, onunla ı;ı
kı dostluk müoasebetlerioe gi
rİfİyordu; fakat güvenileb·lecek 
bir himayeden rnahrum oldu- 1 

ı 

ğundan fevkalade enditede idi. 1 

O zaman, ümitsizlik içinde 
bir temayül belirdi. O tcmayiil 
şu idi. Almanyanın etrafına sı
ralanmak, yıldırımdan koruyan 
bir paratoner gibi. 

Bu suretle Almanya, kendisi 
için birinci derece de bir men-
faat temin edecek olan mınta
kalara hakiki bir eekilde ha
kim olmak için harp yapmadan 
yayılabilecekti. 

Fakat Çekoslovakya ile Me· 
melin İfgali üzerine, Avrupa 
siyasetinde birdenbire bir te
beddül oldu ve Almanyanın İs · 
tikametini durdurdu. Almanya 
ile Lebistanın arası açıldı. Le· 
biıtan garp devletlerine yak
laştı ve Rus aleyhdarlığından 
vaz geçti. Bütün bunlar şarki 
Balbktaki vaziyeti alt üd etti. 

lngiltere Lebistana garanti 
verince Polonyanın kuveti ve 
mukavemeti arttı. Bu garanti, 
bili da tesirini arttırmaktadır. 
Baltık devletlerinin, Lehistan 
ve Ru•ya ile münasebetlerinde 
tesadüf ettikleri manialar, bü-
yUk bir niıbette ortadan kalk
mıştır. 

Litvanya ordusu ba~ kuman · 
danı geçenlerde Varşovayı zi-
yaret etmiş, orada debdebe ile 
karıılanmıthr. Mareşal Rydz
Smigly de Baltık memlektlerine 
bir seyahat edecektir. 

Memelden sonra, Baltık dev· 
letleri, Rusya hükumeti ile gö· 
rilş teatisinde bulunmuşlardır. 
Şimdi Rusya, Londra ve Paris
ten Baltık devletleri için bir 
garanti istiyor. 

Fakat Avrupa siyasetinin de
ğişmesi, yalnız Ruıya için de· 
ğil, Lehiıtan için de olmak üze
re, Baltık devletlerinin her al-
man teıebbilaüne kartı korun· 
masını ehemmiyetli bir bale ge· 
tirmiştir. 

Romanya ve Lehistan büyük 
demokrasiler tarafından garanti 
edildiklerinden alman kıtalarına 
rua hudutlarının kap111nı açacak 
olan yalnıı bu Baltık devletle· 
rldir. 

Bu nokta Ü7'erinde ıerre ka
dar! filpbe etmemek lazımdır. 
Baltık devletlerinden birisine 
yapılacak olan bir tecavOz, 
Moıkova tarafından Ruaya'ya 
kartı ya pılmıı doğrudan bir 
tecavüz olarak tallkki edile· 
ceğtir. Paria - MIDt 

Bölge atletizm ajanlığından: 
15, 16 Temmuz 939 cumar· 

teırJİ ve pazar günleri yapılacak 
atletizm milsabakaları aıağıya 
çıkarılmıştır. 

100 Metre, 200. 400, 800, 
1500,3000 gülle atma, disk atma, 
cirit •tma, yüksek atlama, Uç 
adım, tek adım 4X 100, 4X400, 
800 + 400 + 200 + 100 bay-
rak yarışları. 

Mibabakalara 
başlayacaktır. 

saat 

..... ~····· 

17 de 

Hatay vilayeti teşkilatı 
Hatay viliyetinin teşkili hak

kındaki kanunun kamtayca ka
bulü tlzerine bUtüo devlet da· 
ireleri Hataydaki teıkilAUarı 
için lizım gelen hazırlıklara 
başlamışlard . r ÔnOmilzdeki gün· 
lerde hazırlıklar ikmal edilmit 
ve kadrolar tamamlanmış ola
caklardır. 

~~ 

f sviçre ile ticaret 
müzakereleri 

İsviçre hükumetiyle hükfkme
timiz ara sı:ıda bir aydanberi 
Bernde devam etmekte olan 
müzakereler de mü1asait bir 
safhaya girmiştir. .... 
lngiliz Erkanı harbi
ye reisi parise gitti 

Paria 13 - Fraoıız milli bay· 
ramı müna~ebetiyle İngiliz erki· 
nı harbiye reisi tayyare ile Pa
rise gelmiştir. 

Erkanı harbiyei umumiye re· 
iıi 14 Temmuzda yapılacak otan 
askeri resmi geçidde hazır bu
lanacak ve fransa hükumeti ta-

rafından resmen kabul edile
cektir. 500 İngiliz askeri diyepte 
karaya çıkarak saat 18.15 te 
Parise gelmiş ve askeri komu
tan ta rafından karıalanmıştır. 

Bu asker yarın Fransız aske
rile beraber resmi geçide iıti· 
rik edecektir. 

a.a . 

Paris 13 - İngiltere İmpara· 
torluiu genel kurmay reisi diin 
Parise gelmiıtir. Cuma gDnilne 
kadar Franıa hUkftmetioin mi· 
safiri olarak kalacaktır. 

a.a. 

lrnUyaı Hhıbl ve Umumi Netrly•t 

MOd6rO : E:tenı Mendrh 

BHıldıAı yer 

C H P Buıııu Yi 
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RADYO 
CVMA 1417139 

ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUtaU 

1 

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

Kcı. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes. 
12,30 Program . 
12.35 Türk müziği • Pl. 
13.00 Memleket ıaat ayarı, 

ajanı qe meteoroloji haberleri. 
13.15 14 Müzik (Karı~ık pro

gram • Pi.) 
19.00 Program. 
19.0S Müzik ( Wagner Meis

hringer operuıoın UYertil rü Pi.) 
19.15 Türk müziği ( Fa!nl 

heyeti). 
20.00 Memleket saat ayarı 

ajana ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Ko:ıuşma (Haftalık spor 

servisi). 
20.30 Türk müziği (Saz eser· 

leri ve muhtelif şarkılar). 
1 - Mahmut Celileltiıı paşa 

Hüzzam şark• ~ K rem eyle 
meıtane . 

2 - L~mi - Suzinak sarkı -
Yeter hicranlı sözler. 

3 - Lemi - Hicazkar şarkı
Son aıkımı canlandıran. 

4 - Lemi .. Rast farkı • 
Y okmu cana aşıka biç mürvetio 

5 - Mehmet Nasip Rast 
şarkı - Öyle yaktın ki beni. 

21. 10 Konuşma . 
21.25 Neıeli plaklar · R. 
21.30 Müzik ( Radyo Orkes-

tra • Şef: praetorius ). 
1 - Hayda-Senfoni ıol ma· 

jör, No. 100 
2 - Adam - " Sij'ctaiı roi " 

operasından uvertür. 
3 - Joh. Strauss - Kayzer 

valıi. 

22.30 Müzik (Opera ayarları 
Pi. ) · 

23.00 Son ajanı haberleri, 
ziraat, esham, tabvilit, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

23.20 Nüzik! (Cazband • Pi,) 
23.55 24 Yarınki program. 

•• 
Beyazıtdaki inkılap .. . 

muzesı 

İstankul 10 - İnkılap müze
si bugün Bayazitte vali B. Lut
fi Kırdar' ın bir nutku ile açıl· 
mıştır. Bundan sonra davetliler 
bir çok kıymetli eserlerle dolu 
olan milesseseyi gezmiılerdir . 

Aydın Tapu Sicil 
muhafızlığından : 

Ômerbcyli köyüniln kadı yeri 
mevkiiode doğusu İsmail kızı 
Fatma bat111 bacı İbrahim ça
vuş bahçesi kuzeyi bacı İbra
him çavuı bahçesi güneyi bah
çe yolu ile çevrili 6 d8nüm 
bahçe küç6k MebD:led oğulla
rından İsmail oğlu Şerif Alialo 
ikeo ölümü ile vereıeai tarafın· 
dan iı:ıtikalen namlarına tescili 
iıt~omektedir. 

Tapu sicilinde bulunan kayt 
mahallinde tatbik edileceğinden 
bu yerlere bir alakalı olanlar 
yaraa ga "'cte ile ilin tarihinden 
11 gOn sonra mahalline memur 
glSnderilrcektir. Bu yerlr:rle bir 
allkah olanlar varea verind~ 
bulunacak memura yahutta o 
gllne kadar 1452 fiı t1Umera· 
sile tapu daire•ine muracaat· 
leri ilin olunur. 100 



• 
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ı Pazartesi 

N Salı 

r•l m m Çarşamba 

[4 " m 
1 Port-ho 

I3 
I3 

.. 

a Cuma 

3 - 4 

4 - s 

2 - 3 
3 - 4 

4 - s 

5-6 

' - s 

OJMratör Medeni Boyw 

Doktor Fuat Bayraktar 
<Cilt baatahkları mutah11aı11) 

Operatar Nuri Erkan 
Doktor Şevket GiSzaçaa 

(GlJır ha1talıkları mutahattııı) 

Doktor Mullıin 
cı, haatalıklafl ............. ) 

Doktor ŞeYket Kırbaf 
clntaıal baatahklar mutaba11111) 

Doktor Mtlnif Erma• 
CKaclna haetah'ldar1 matahauı") • ft1 Cnmarteıi 2 - 5 Doktor Naflı Y aır•• 

il . 3 - 4 Doktor Halll Glıaydın m 
'fd SE22ZS:!2S!J~!IEBRE:Z&'R~BS!lftl~ 

···•~Mt•••~· .... ~·••&a 
i 6Ay 1 
• • ! Vade ile elbise • 
~Yaphrmak istrseniz kadın ve erkek: 
i terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz : 
: Terzihanemde Silmerbank yerli mallarının hemen en em- : 
• ıalıiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurlan-
" mıza elbise yapdmaktad1r. • 
• En muteni biçki dikitle ve en azenitli provalarla milt· 
41. terilerimizi memnun etmek israrındayım. a 
• Memurlarımızın bu fırsattan iıtifadeye kotacaklarını a 
411 umArım. a 
• K edın Te erkek terzihaaeıi • 
• Muzaffer Eraydm • 
4' Demiryolu caddeıi: A~ıa • ............................ 

Çine Vakıflar memurluğudan : 

:!· o ·z 
"" 
65 
70 

Clnıi 

Bahçe 
Tarla 

Mikdarı 
Me. Mu 

3951 
57566 

71 " 27244 
72 " 20849 
72 ,, 14098 
73 " 20475 
74 ,, 22610 

Köyü 

Eski çine 

" 

Yağcılar 
Kahraman 

" 
" 
" 

Mevki veya Muhammen 
Meşhur se: Bede1i 

Lira K. 
köy civarı 90 
il il 850 

paşalık 

K•vurman 400 
Taılıören 350 

it 210 
Koc~ova 300 

.. 330 
75 11 Döaüm 24 ., kargıltot a kesik 350 
78 11 20209 Karakollar Tepecik 500 
79 ,, 192114 " Ttpcik:civar1 3000 
80 ,, 236503 Geneviı paşahk 3000 
81 82 ,, 102679 Cumalı ,, 2000 

Yukarıda yazılı gayrı menkuller 2017/939 perıembe gtiail saat 

10 da Çine Vakıflar idaresinde ihaleleri yapılmak üzere açık 

artırma ve pefin para ile aatışa çıkarılrnıtlardır. Muvakkat temi

nat muhammen bedelin yüzde 7,5 gudur. Fazla izahat almak iı.te

yeolerin Aydın ve Çine Vakıflar idare!Iİne müracaatlar1. 

(78) 2 8 14 19 
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ilin 
Aydın vilayet daimi 

encümeninden 
Aydın kültür dairesi için 257 

lira 50 kuruş mııhammen bedel 

li defter ve çizelge bastırılacak 
tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 

teminat akçeleriyfe 20/7/939 
tarihli perşembe rllnü saat 15 
de daimi encflmen 1alonuna 
faı\a malOmat almak ve oümu-

ı neleri görmek iıteyenleria her 
gün vilayet daimi encümen ka-

lemine müracaatları ilan olunur. 
92 11 14 16 18 

r····... Abone teraiti ......... 
; Yıllığı her yer ıçia 6 lha. ! 
i Altı •rlıkı 3 liradır. i 
! idare yeri: Aydında C. H. ; 
i P. Bunuevi. i 
! ı 

f ıaıeteıe ait yualat f~ID f 
i vazı itleri miidörUitlne. Ub- i 
i Jar için idare müdDrlfitOu f 
! '11Üracaat edilmelidir. i 
ı •••••••••••••••.•••• •..••••••• .,. ••••••· . .. ..••• : 

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 vesikaları iyi teclit edilmiı olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmıştır 

Tanesi 5 Kuruştur 

Toptan alan okullara tenzilat yapılır 

zı _asw 

Vergi Bordroları 

41 • 
= 

Maliye Vekaletinin son kabul ettiği 

formül üzerine muhtelif boyda vergi bor
drolarını yalnız matbaamızda , bulursunuz. 

Her Nevi Baskı, 
i Cilt işleri 
1 Temiz işçilik; düzgün baskı, en iyi kiğı.t .. 

1~ Buna mukabil ucuzluk isteyenler matba
amıza baş vurmalıdır/ar .. 
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Nazilli Belediyesinden: ı · s v } k 
Nazilliye bir kilometre meıa 1 a g J Yurdu açıldı 

fede Topan dağda belediyece 
yaptırılacak 740 lira 46 kuruş 
bedeli keşifli bina 2490 No. lu 
kanun hükOmlerine g6re 21 
giln müddetle açık ekailtmeye 
konmuıtur. lıtekliler fartname 
örneklerini fen d•ireıinden mec
canen alabilirler. istekliler SS 
lira 53 kuruıluk teminata mu
vakkate makbuzlarile t6n/939 
Çartamba gilnll saat 15 te 
belediye encümenine müracaat 
ları ilin olı1İıur. 

(70) 1 8 14 18 

Çine belediyesinden: 
Çine belediyesince 1500 met

re murabbaı keldırım yaptutla
cakt r. 

Kıymeti muhammeneıi beher 
metre murabbaı 55 kuru,. 

ihale 28 temmuz 939 cuma 
gUnll Çine belediye encllmeni 
muvaceheıiode icra olunacaktı . 
Taliplerin ıartn~meyf g6rmek 
llzere Çine belediyeaiae mora· 
ca•tları. 

9 .14 19 25 (88) 

Aydında Hasan efendi mahalleıinde sailık yurdu, tim~ 
cerrahi klldın haıtalıklan ve fontken ıervisleri ikmal edil.,... 
açılmıı. Hasta kabulUne batlamııttr. 

Yurtda birinci ıınıf miill!buıns doldorl•rımıı l•rahndaD ilet 
türlü erkek k•dın ameliyatlıarı ve rontken muayeneleri yapılm~~ 
ve tedavileri fennin ıon kabul ettiği tıbbi esaslar ye eıer....
daireıinde takip edilme~tetir. 


