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Valimizin Tetkikleri Maliye Belediye encümeninde 
8. Sabri ÇıtakKoçarlıda, Paşa yay

lasında tetkikler yaptılar 

1 - -

1 Vekilimiz iskende- Aboneler için su saatleri satın alınıyor 

Paşa yaylası ilk fırsatta mükümmel 
sayfiye haline getirilecek 

bir 

riyede hararetle 
karşılandı ....... 

Kahire 17 - Anadolu ajan11 
Villycıtimizia umumi vaziyeti lSnllmOzdeki hafta içinde gezi buıusf muhabirinden: 

Ye ihtiyaçları &zerindeki tetkik· programını teıblt ve illn ede · Maliye vekili Fuat Ağrala, 
lerine devam etmekte olan va· cektir. Bir kaç ıene evvel halk hariciye nazırı Abdillfettab Vah 
limiz B. Sabri Çıtak cumartesi evinin yaylaya yapbfı gezinin ya paıa ile birlikte Translivaa-
f6nU Koçarlı nahiye merkezine feykalide bir rağbet g&rdüiii · ya vapuruyla lıkenderiyeye gel 
kadar giderek nahiyenin umu· nll unutamıyan Aydıablar1n bu mit ve hariciye müateıar1. 'ma-
IDI ahvalini gözden geçirmiıler 1eferki geziye memnuniyetle halli erklo, iı bankası mUdiirft . 
ba meyanda Karapınar • Ko · ittirak edeceklerini tahmin ve kalabalık bir halk tarafın· 
Çarla yolunun vaziyetini tetkik j ediyoruz. dan karı•lanmıthr, a a ı'ı 
etmiılerdir. ~ !iı•~ifıl!'!li! s 

Pazar ıünil de paıa y~ylası· s· F k A h t• 
•a giden Talimiz yaylanın ge• ır ransız as erı eye 1 
relc manzara ve gerekse ıılıhi j 'ı 
halcımdan Aydın ye Aydınlılar 
İçin bulunmaz bir nimet o\du- 1 General Hohşingırin riyasetindki heyet 
hna takdir etmiılerdir. r 
Ôirendiiimiıe gllre Pap i . dün Ankaraya vardı 

Y•ylaıı. icap eden ııbhi teaiıler j :e Y•pılmak suretiyle pek ya- Misafirler Ankarada parlak merasimle karşılandılar ! 
lllda m6kemmel bir ıayfiy• lıtanbul 16 - Orgeneral r•rnizon kumandanı general l 

la.tine getirilecektir. Yayla ha- Hohtinger riyasetinde bir Fran- Kemal G&kçen, merkez kuman- 1 
~~sına ihtiyacı olan halkımız ıız aakeri 1ıeyeti buraya gelmiı danı Demir Ali genel kurmay· ı' 
" ~ok masraflar yaparak ve ve lıtanbul komutanı general dan albal Eıref Alpdoğan ta· 

lc&lfetlere katlanarak Bozdağ 
•• Gölcllk yaylaları ribi niıbe· Haliı Bıyıktay ve Franta ıefa- rafıandan karıılaamıı Ye bir 1 

tea uzak ko1Dfa kasabal.ra rethaaeıi atefemiliterl tarafın- kıta aaker ihtiram reıınini ifa 
rtmekten kurtulacaklar dar. Ay· dan karıılanmııtır. etmiştir. 

ııı febri ile yayla arasında ·Heyet ba akıam Ankaraya Heyet Ankarapalasta avrdan 
irtibatı ve muvasalayı temin hareket edecektir. a.a. huauıl dairelere miHfir ohıılar 
eden yolda iıllb edilecektir. Ankara 17 - Orgeneral Hob· dır. 

Hallceoi Paıtı gaglasına bir tinıer riyaıetindeki Fransaz he- Orgeneral Hobtinger Riyaae· 
gezi tertip etlecek yeti refakatlerinde mihmandar- tieumhur k6tk6ne giderek def· 

Valimiz 8. Sabri Cıtak ları, FranllZ ateıemiliteri ve : teri mah11uau imzalamıthr. 
P•ta yaylasını bir gezi tertip •e ateıenevali olduğu halde a.a · 
et111eıi için laalkevinl teıvik et· Anadolu ekiıpriıile ıebrimize Ankara 17 - Bu ıabak ıeh-
Qlitlerdir. Halkevi idare heyeti gelmiı ve iıtaayoada Ankara rimize (elen franıız heyeti reiıi 

rr=a e -_ _übcllll~ es ~ Orgeneral Hobıinger, genel 

Maarif ŞQrası 
Dün açıldı 

----------------------------
Şura Encümen seçimlerini 

çalışmalar başladı 
yaptı ve 

Ankara 17 - Maarif Ştlra11 
b.ıg&n lımet paıa kız enıtittlıü 
••lonunda Maarif vekili Hasan 
.\ti Yücel tarafından açılmıştar. 

Aııkara 17 - Ynksek Maarf Şuraıı burOn saat 10.30 da 
•illet paıa Kız enstitüsü aalo 

11Uııda Maarif vekili Hasan Ali 
'<ilcelin bir nutku ile açllmııtır. 
Şa,•yı temsil edecek bir beye· 
tia Ebedi Şef Atatürktio mu
~~ld,at kabrini ziyaret ederek 

tim, teknik, yliksek 6pdim, 
neıriyat, beden terbiyeıi, dilek· 
ler.1 

Saat 12 de Maarif vekili Ha
san Ali Yücel korniayon reiıle 
rile beraber Ebedi Şef Atat&r· 
kiia muva~kat kabrini ziyaret 
ederek bir hOrmet çelengi koy· 
muttur. 

Ôileden sonra ıaat 14,30 da 
komiıyonlar çılıımalarına bat· 
lamıılardır. 

kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmalı, ikinci reisi orgeneral 
Atam Gllnd&z, muti mlldafaa 
Yekili ıeaeral Nacı Tınaz ye 
lıariciye Yeklleti umumi kltibi 
Numaa Menemenci oğluau ziya· 
ret etmit ye vlliyete giderek 
kart bırakmıttır. 

Heyet Azaıı öile yemeğini An
kara Palaıta busuıi olarak ye-
miılerdir. 

Saat 1 S te Orteneral Hohgin· 
rer yanında Fransa bllynk elçiıi 
B. Maıigli, heyetin diğer lza· 
lan ve sefaret ateıe milterleri 
olduğa halde Eotoğrafya mtlze· 
ıine giderek Ebedi Şef Atatllr
kilo mavakkat kabrini ziyaret 
etmiı ve bir çelenk koymuıtur. 
Meraıimde Poliı mlldilri Şi

naıi Tugay hazır bulunmuş ve 
bir polis müfrezesi selim reı-
mini ifa etmiıtir. a.a. 

ır çelenk koymasa ve BOyük 

:illet Meclisi reisi AbdiUbalik 
s:ndaya, Baıvekil Dr. Refik 

Hatayın tahliyesine devam ediliyor 
Jdama ve Genel Kurmay 

S..lcanı Mareıal Fevzi Çakma
ia hürmet telgrafları çekilme-,. . 
•nani kararlaıtırılmıt Ye komis-

Yonlar aynlarak umumi celseye '°11 verilmiıtir. 
Seçilea komisyon ıunlardır. 
Pllıı, ilk atretim, orta iSg.-6 · 

Antakya 17 - Fransızlar 
Hatayın tahliyesine devam et
mektedir. Şark hududunda An· 
difli, Reybaniye bugün reımeD 
teslim edilecektir, 

Franaıı kıtaatı 22 ve yahut 
23 temoı ıababı utakyayı 
terkedecek ve •lkeri menim 

yapılacaktır. 
Antakya kıılasındaki f aruaız 

bayraiı Marsiyez marıı çalınarak 
indirilecek ve yerine iatiklll 
marfı ~alınarak bayraiımız çe· 
kilecektir. 

M&teakiben Franıuı k.taları 
ujurl•nacaktıt. a a 

Çine istikametine işliyen kamyon ve otobüsler 
orduevi önünden şehre girip çıkacaklar 

Belediye daimi encDmeni dBa branjmanların yaptar1lmıaına 
6ğleden evvel belediye reisi 8. karar verilmittir. 
Etem Mendresin reialiği altında Bundan ıonra bazı cadde ve 
toplanmııbr. aokaklardaa mot&rl6 nakil va• 

EacOmeo bu toplantuında be- ııtalarının geçmeıindeo mllte· 
lediyenin dahili muameleıine ait vellit sıhhi mahzurlar etrafında 
baZJ işleri mOzakere ettikten konuşulmattur. 
aonra yeni içme suyu tesisatından Halkın bir gezinti mahalli 
evlerine ili almak istiyenlerin mahiyetinde olmasından dola-
mliracaatlarını tetkik etmiıtir. yı parkın &nüııden Kezdibine 

Haber aldığımıza göre Alman· ve oradan da Çine ıoıesine 
yadan beklenilmekte olen filit· çıkan Cum\ıuriyet caddeıi daha 
re cihazlarının pek yakında re · evYel morörln nakil vaııtala11na 
leceğini ve battı bazı parçala· kapahlmıı olmasından otomobil 
rwnın gDmrüğe gelmiı olduğunu ve kamyonlann diğer cad ıe Ye 
müteahhit Hohtef ıirketinin sokaklardan bilhassa Mitbat 
febrimizde bulunan m6bendiı B. pilfa caddeainden gidip gelme-
Boryof allkadarlara haber ver- ie batladıkları g&rllByordu. 
mittir. Bu vaziyet karş111nda Pek ziyade nllfaı keaafeti 
abonelerin bfanjman teıiaatla- olaa ba cadde halkının da, ıa· 
rını yapmak zamanı reldifinden balaıa erken saatiadea akıamaa 
timdiye kadar belediyeye mil· geç vaktine kad,r iıliyen nakıl 
racaatla abonaman olarak lıim· vaıatalannın gtlrlUtllıtlnden ra· 
terini huıusi deftere kaydettir· hatıız olduktan anlrtıldıtındaa 
mit olanlarla temuz aonuna ka- bundan sonra Çine Ye Mutia 
dar yeniden yapılacak mOraca· istikametlerine iıliyen otobla 
atlar nazari diklcah alınarak ve kamyonların doğrudan doğ· 
klfi miktarda ıu saati ile diier ruya iateıyon arkaıından 
malzemesinin Ağustos iptida· ıose yaoi Orduevi an&adea 
sından itibaren m6nakaıaya yolunu takip etmeri ve hu yoldan 
konulmasına ve aaatlar gelir ıehre girip çıkmalar. muvafık 
gelmez miiracaat ıırğıı itibarile g&rülmüttilr. 

• 
Belediyenin çocuk 

doktoru geldi 
- <WJ 

Bir middetten beri mllnhal 
bulunan belediyemiz ıtlt çocu· 
ğa muayene ve mlita•ere evi 

doktorlutuna Şark&y eıki bil· 
k6met tabibi doktor Remzi 
Ulutaıın tayin kılnıdığanı eYel• 
ce yaımııtık. 

8. Remzi Ulutaı d&n ıebri

miıe gelmiı ve vaıifeıiae 

lamııtır. 

hat-

Halkevi idare 
heyeti 

Halkevi idare lıeyeti diba 
batkan avukat Neıet Akkoru 
batkanlığında mutat toplanhıı• 

aı yapmııtar. 

Hatayıa ana Yatana ilbakı 
23 temmuzda yurdun her tara• 
fında b&yllk tezahBratla katla· 
lanacaktır. HalkeYimiı tarih 
dil edebiyat ıubesi Aydıacla 
yapılacak bayram :Programını 
bu glln hazırlayacakbr. 

Evlerine su tesisatı yaptırmak 
istigenlerden belediyenin 

bir ricası 
Şehir içme ıu~u teaiıatıuın evlere bağlanma11 için aatın 

ahnacak au aaatleri ve sair malzemenin eksiltmeye koaul~ 
maıı kararlaıtırılmııtır. 

Tesisat, intizamlı ve kolaylıkla yapılabilmui için milra
caat miktar1na gire planlara b&l6nerek bu pllnlar sıra ile 
bitirilecektir. 

Evelce yaptığımız ilin üzerine belediyeye muracaal ede· 
rek isimlerini kaydettirmit olanlarla temaz 939 aonana ka
dar yeniden yapılacak müracaatlar birinci plina dahil ola· 
caklar, bu m6ddet geçtikten ıoara mtlracaat edecekler 
ikinci plioa kalacaklardır. 

Bunun için, birinci pllna dahil olmak iıteyealerin temuı 
ıonuna kadar belediye fen dairesine baı vurmalar1 rica 
olunur. Belediye relıi 

Etem Mentlrtts 
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"Açlar,, ve "toklar,, Yugoslavyadaki 
_._,_ 

Bir k ç ıene evvel, ••aç" ve 
.. tok., devletlerden çok bahse
diliyordu: İngiltere, fransa ame· 
rika ve sovyetler "tok" devlet
lerdi. Almany~ , italya ve japon 
ya da "aç11 sayılırdı. Japonya 
931 senesinde açlıia dayana· 
mıyarak Çinin bir ayatetine 
aldırdı. Ve otuz kusur milyon 

nüfusu olnn Mançuriyi iıtill 
etti. Maoçurya ile beraber, ja· 
ponyamo eline reniş hububat 
sahala rı ve zengin maden ocak 
ları geçti. Bundan ıonra japon · 
yanın doyacağı zannedilmiıti. 

935 ıenesinde de • Franaa 
"aç., olan italyaya Habetistanı 

verdi. Bu sırada tiçOncil aç bir 
devlet olan Almanya, sar mın· 
tak sını geri aldı. Ertesi sene 
vusturyayı ilb k etti, Bir sene 

sonra da süd~t mıntakasını al· 
dı. Bu toprakların ilhakından 
sonra doydukları Ezannedildiği 
bir sırada almanya çekistanı 
ve italya da arnavutluğu işgal 
ediverdiler. Oburun yedikçe 
iıtihası açılar diye bir ıöz var• 
dır; otoriter devletlerin istili 
politikaları da toprak ve arazi 
ilhak ettikçe yeni hız almakta
dır. Bu vaziyetin garip tarafı 
ıudur ki, "aç,, tayılan devlet · 
ler, daima kendilerini, ıu •ve 
bu lokmanın yatulmasiyle do· 
yıcak vaziyette göstermiılerdir 
Almanya san aldığı zaman avru
pada bir karıf arazi istemedi
ğini ıöylemiıti. Ayni ,azil avuı 
turyayı ilhak ettikten ıonra 

tekrar etti. lt~lya Habeıistanı 
istilA eder etmez, arhk tok dev 
Jetler arasında ıayılabileceğini 
bildirmişti. Fakat haz1m 2ama· 
nı g-eçer geçm•z yeni ve daha 
büyük "parçalar,, peıinde kot· 
maya baıladılar. 

İki ıene içinde avruyada ve 
afrikada bir çok memleketl~ri 
istilaları altına geçirdikten son· 
ra şimdi "doymuş., '"yılmak 
için yeni bir liste daha hazır

lamış bulunuyorlar. Egto de 
Corbine namındaki İtalyan ga· 
zeteıi, "hakiki ıulbun temini 
için alman ve İtalyan mütaleba· 
tının mahiyetini bir defa daha 
aymaktadır. Bu ğu:eteye göre 

Tunu!, Cibuti ıüveş ve Malta 
italyaya verilmeli. Cebelüttarık 
ispanyaya, Danzing, koridor 
ve eski müstemlekeleri de al 
manyaya iade edilmeli. O lza· 
man silihlar tahdit edilebilir. 
iktisadi İ§ birliği yapılır ve 
"hakiki,, ıulb da kurulmuı olur. 
Bir defa arlık İtalyanın ve al· 
manyanıa doyabileceklerindeo 

bütün dünya ümidini keımi tir. 
Farzımabal bu memleketler de 
otoriter devletlere teslim edile· 
cek olsa, "tokların.., ertesi gü· 
nü yeni bir liste ile karfılaımı· 
yacaklarından kimse emin de· 
ğildir. Kaldı ki bahis meYzuu 
olan yerlerin bu devletlere tea · 
limi asla dütünülmeı. 

İtalya Habeıistan ve arna
vuıluğu eline geçirdikten sonra 
ne h:ıkla M111r ait olan silvq· 
den bahsedebilir? ltalya bu gün 
alacakla "olan devletler ııraıın· 
d değil, borçlu olan [devletler 
arasındadır. İtalyan gazeteleri, 
bo memleketlerin kendilerine 
verilmiyeceğini bildikleri halde 
neden bunları birer dava halin
de ortaya atmaktadırlar? Bu· 
nun ebebioi anlamak için fn. 

politika havası - ..,.,,..__.. __ 
Belgraddan yazılıyor : 
Bı:lgradda harp korkusu diye 

bir ıey yoktur. Ancak, bu sil
kOa, ba,p olmıyacak ve ıulb 
muhafaza edilebilecektir kana
atinden deiil, sadece harp ve 

isyandan başka bir ıey görme 
miı olan bir tarihin mohaHala· 

ııdır ki, pek ender görülen yir· 
mi yıllık bir sulh devresi, adeta 
bir harika telikki edilmektedir. 

Cihan barb1nda biç bir devlet 
Sırbiıtan kadar büyük zayiat 

vermemittir. İnsan Makedonya· 
da bir seyahate çıkınca, meydan 

muharebelerine sahne olmuf sa· 
yııız yerlerden ve ıiperlerden 

geçmektedir. Bu memlekette, her 
neslin bir çok harpler görmesi, 

ideta yazılmamıt bir kanun ha
linde olduğu kana ati hüküm silr· 

. mektedir. Bu askeri hayat te· 
likkisi üç feyi intaç etmekte 
dir : evveli, buhran ve iç hare· 
ketlerden biç milteessir olmıyan 
bir ordu mevcuttur. Harbın kiS· 
tn tarafları maltlmdor, fak at on 
dan korkulmaz. Sulh en mukad 
des bir emanettir; onu muhafa· 

z etmek için her çareye baş 
•urulur; zira, muhtelif sahalar-

da meyvelerioi henüz vermeğe 
baılamıı olan ekonomik ye mil· 

li kalkınmayı tamamlamak içio, 
Yugosla vyllnın liakal daha on 

ıenelik bir ıüküna ihtiyacı var· 
dır. 

Yugoslav dıf politikaıında 
prensip değil. sadece pratik bir 
giSrüı hlkimdir. Yugoslavya, 
ltalvftnın Habe~istana karıı gi· 

riştiği harpte, ticaretini büyilk 
zararlara ıokmuı olan zecri ted· 
birlere İftİrlk etmif olmaıı yü· 
zilnden kaybı o kadar muazzam· 
dır ki, Belgrad, kolektif pren
ıiplerin adını bile ititmek iste· 
miyor. 

Kısacası, YugoslaYlar, mütte· 
fiklere bel b3ğlamak istemiyor· 
lar. Yugoslavyanın 1939 daki 
dış politikası 1914 deki politi
kanın tamamiyle aksidir. Fakat, 

:bu vaziyet, pasifik b1r mahiyet
' te değildir. 

Onların prensipleri ıudur : 
" Başka devit llerden bir ta· 

lebimiz olmadığı gibi, kimseye 
hediye edecek yerimiz de yok
tur, Yugoıldvyadan bir şey ko· 
parmak istiyen varıa, bizzat ge 
lip ahun. icap ettiği ekilde ken
disini karşılamaktan geri kal
mıyacağıı. ,, 

/Voge Zürher Sagtung 

ıist ve milli soıyalist rcjin.ıleri· 
nia "davasız,. yaıayamıyacakla · 
ranı hatırlamak lazımdır. Her 
iki rejim de böyle "açık dava
lar,, üzerinde beslenir. Davalar 
kapandığı gün, her iki rejimde 
zayıflar ve ıa.rıılır. Binaenaleyh 
İtalyan gazetelerinin bu iddia
larını, biraz da dahili politika
larının icaplarından addetmek 
llzımdır. 

itiraf etmek lizımdır ki, bu 
rejimlere karşı daim tedafüi 
vaziyette kalmak karşı taraf 
içiı.ı bir zif manzarası arzedi • 
yor. ltalya bu giln başkalarına 
ait olan topraklara sahiptir 
Meseli arnavutluğu haksız ye· 
re iıg 1 etmiş ve arna vut mil · 

K6g talkllilerl : 

Köylerim·zin 
OKULA OLAN iHTIY AÇLARI 
Bozdoian ( Hususi) - Gezi· 

lerin verdiği intibalar acılığını 
elin daj'ıtmamış bulunmaktadır. 
Körpe kay çocuklarının körpe 
kafaları bilgiden yoksul, köyün 
iç yaşayııı içine gömülmüf, ta· 
bii bir hayat geçirmektedir. 
Çocuklarımızı okutmuyoruz. Her 
köye gidif, acılık vermekte, 
kulaklar1z, onların temiz var
lıklarından taşan duyguların 
tatlı fakat bilzlln verici istekle· 
riyle günlerce titreşen ihtizaz
lar halinde. 

- Okumak istiyoruz ! Okul 
istiyoruz 1 

Biiyllkler, analar, babalar. 
ağabeyler, çoluk, çocuk, ihtiyar, 
genç, her yaşta köylüler iar· 
ıılmaz bir inanışla okumaya 
bağlanmıı, onun ıibrine kapıl
mış, köyünde okul istiyor. Sa· 
mimi bir isteyiı ! Sıcak ve tatlı 
dilekler 1. 

- Taşını, kumunu, kirecini, 
ıuyunu biz taşırız ve 'getiririz! 
Siz bize. Bire11enin{*) okulundan 
güzel bir köy okul planı verin. 
Getirtin. Okulumuzu biz yapa• 
cağız. Biz kuracağız!. Her okul
suz k6yün ilk iıtek ve dileği 
bu. 

- Fakat; çevremi:r:de okulu 
olup ta 6ğretmen ve eğitmeni 
olm1yan köylemiz de var. Kör
teke, direcik. 

- Biz, kıt' zamanda engin 
bir yapıcılık faaliyeti içinde 
olan bir milletiz. Her feyi, ea 
iyisinden ve en güzelinden olan· 
lariyle yeniliyoruz. Fabrika, de· 
miryolu, okul, köy konağı, ıu 

arıkları ve kanallar, bendler 
( barajlar), modern inşaat. 

- lokilipçı genç Türkiyenio 
yapıcılık siyasetinin sınırı ne
rede sona erer ? 

- Bunu bilenler var mı? 

- Bilinen bir şey varsa, 
bııı karakter taşıyan inkilibı· 

mız, her 'ahadaki çalıımaıınıD 
ımm, eriıilemiyen gtlztl, doğ
ru, iyiye ulaşmak üzere durm • 
dan koımakbr. 

Her bölge, diğer bölgelerin 
tecrübelerinden faydalanarak, 
onların muvaffak olmuş eserl · 
rioi benimsemekte ve benimse· 
diği şeyleri, kendi bölgesinde 
tahakkuk ettirmekte olmasına 

( Bireasc köyümüzün çalıtkan 
halkı ve bilhassa muhtarı Mcbme· 
din faaliyetiyle yeni okul bitmek 

üzeredir. 

1. 

!etini eıaret altına almııbr. 
Sonra on iki adayı mubafaza 
etmek için otoriter devletlerin 
bu kadar ehemmiyet verdikleri 
ırki bir sebep yoktur. Tirolda 
ki nlmanlarıo mukadderatı Al· 
manyayı alakadar eder, 1 Fakat 
bu da haksız olarak İtalyanın 
işgali albndadır. Ayni şey, ay· 
ni derecede kuvvetle almanya· 
nın Çekiıtanı istilası hakkında 
ı6ylenebilir. Bin'lenaleyb kartı 
tarafm artık müdafaadan teca
vüze geçmelerine zaman gelmiş 
olsa gerektir. Otoriter devletler 
be.9f eomek için "aç,k dava,, is~ 
tiyorlarsa, bu "davaları,, ingil· 
tere ve fraosa açmalıdırlar. 

A .. Ş. ESAIER 

nazaran, bizim de bu günkü 
yazımızın başlıiını teıkil eden 
" köy okullarına olan ihtiyacı
mız ve köy ağrctmen ve eğit· 
meni ,. üzerinde durmak ve y • 
pılmaıı gerekli itler üzerinde 
düıüncelerimizi açıklamak sa· 
nırız ki bcyhud~ bir yazma ma
hiyetini almaz. 

Aydının, iıtatistiii gözönüa
de tutmadan ortalama bir he· 
sapla en aıağı 600 k&yll var· 
dar. Bunların nüfusları 50-1000 
arasında daner dolaşır. Buna 
k rfılık, her bakımdan elveritli· 
liği itibariyle en afağı 300 kö 
yih:nUzde kay okulu kurmak 
mümkündilr. Fakat, bütçe im
k Anlan buna engel olmaktadır. 
Fakat, kay okulunun yapısı için 
harcama yapmağa m11bal yok. 
Köylü, kendi vasıtalariyle oku
lunu yapmağa her zaman hazır 
ve Amadedir. Her yerde, oku· 
lunu yapan köyliidür. Onun is· 
tediği kay okulu plAnı, ve müm 
kiin olursa bunu tatbik edecek 
yapıcı ustasıdır. Oolar, bunu da 
kendileri temin edebilecek du· 
rumda bulunm•ktadır. 

Fakat aal muhtaç olduğu şey, 
6ğretmen veya eğitmendir ? 
Son iki yıllık tecrübe, lzmir k6y 
ağretmen okulunun ilimiz için 
faydalı n~ticeler vermediği mcr 
kezindedir. B'ı11un sebeb ve sa· 
iklerini teşri be mabal1 yok•ur. 1 
Kısaca yazılabilir ki; biz, mer· 1 
kcıi Aydında olan bir (Eğitmen) 
kursuna muhtacız. Elimizde, bu 
iıe elverişli zeki, kabiliyetli ça · 

ı vuşlarımıı, onbaşılarımız bizme· 

te Amadedir. Biz, itleriruizi şim
dilik ber yer de olduğu gibi 
eğitmenle peklli çevirebiliriz. 

Ve nihayet Aydında eğitmen 

kusunun açalmuın•n maddi va
sıtaları ve unsurl rı da mev
cuttur. 

Sanat okulumuz, egitmenleri· 
mizi hazırhyacak değerli öğret
menlere malik olduğu gibi, dev· 
let memurluklarında yer tut an 

ferağath memleket sever bir 
çok ihtisas erbabı bu millet 
isini seve ıeve yapmaktan bir 
anfriğ olmazlar zannı odayız ? 

Şu halde? Ne bekliyoruz 7 
istiyorum ki; benimle beraber 

bütün köy ve köyciUilk için ça
lışanlar bu İf üzerinde diltün· 
düklerini ortaya koysunlar ve 
neticeten, köy okulu ve okutu· 
cusu işini giln geçmeden bera
berce halledelim. Bu yolda, ili· 
miı biç şüphe yok ki diğer il· 
lerden geri kalmıy cak bir du 
rumdadır. 

Egitmeni hazırlayınca, gidece
ği yerin köylüsü keodiıiyle bir· 
likte okulunu da kurar, köy 
konağı ve bütün diğer köye ait 
işleri de ... 

.•....... Abone fer iti ........ : 
! • 

Y ttlı~ı her yer için 6 lir•. i 
Aiti ayhtı 3 liranır. l 

l idare ye~i: Aydında C. H. l 
: P . Ba11mevı. : 
: : 
! guetey49 •İt yau!ar içi rı ! 
• • 
l uı itleri müdtirlütüne, ilin· ! 
i lar içi" idare müdürlüğüne i 
ı ~ t ı · ı l' d" : : '11.UraCAa ~- ı "'c 1 ı r : 
! •••• ••••'""'••••••tt•••••••••rr•••••••'•••••·•••• 

Vu slav 
Kral naibi dün 
Londraya hareket 

etti 
Belgrat 16 - Kral naibi 

prens Pol ve prenıe Olga bu 
gün londraya hareket etmlı· 
lerdir. 

Prens Pol ve prenses Oli• 
kral ve kraliçenin misafiri ola· 
caklardır. 

Ptens ve prenses ingiltereyt: 
tahsilde bulunan çocuklprnu 
rörmek için gitmektedirler. 

Prensin yanında hariciye na· 
zareti memurlarından bir zat 

• bulunmaktadır. 
Prens Polün Londrada mUbifll 

görüşmeler yap cağı z uoolun· 
maktadır. a 

···~··· · 

idari teşkilatın 
bugünkü vaziyetleri 

Gerek yeni kurulacak kaza 
nahiye ve köylerde, gerekıo 
bunların irtibatlarının değiıtiril · 
mesi, viliyet, kaza ve nahiye· 
lerin te11kilit bakımından vazi· 
yetleri hakkında dahiliye vekl
leti villyet, kaza ve nahiyeler"' 
den ayn ~yrı mal6mat istemek· 
tedir. Bu malümat 15 • eylflldea 
evet vekilete bildırilmi' buluaa
lacakbr. 

Adli tebliğat için mil
vezzilere kurs açıldı 

Po,ta telgraf ve telefon u
mum mlidürlüğll, adli tebliğatıD 
pasta ile yapılmasının kabulü 
üzerine lüzumlu hazırlıklara 
başlamıt bulunmaktadır. Umum 
müdürlük adli tebligatın ne şe· 
kilde yapılacağını mü vezzilere 
anlatmak Ozere yurdun muhtelif 
mantakalarında kurı'ar açıla .. 
caktır. 

Ankaraya gelen Çin 
heyeti 

Çan • Kay - Şek hükumeti .. 
nin teşrii divanı azasından B. 
lsn Yusuf oğlu ile diğer arkadas• 
larındıın mürekkep bir Çin be· 
yeti bir müddettenberi Ankara· 
da bulunmakta ve ıebrin muh'" 
telif yerlerini ziyaret etmekte 
ve tetkikler yapmakta idi. He .. 
yet azaları ulu~ matbasını ıi· 
yaret ederek Ankara' da gördO
ğü iyi karşılamadan duydukla
rı memnunluk hisBini, hükllmet 
erkAnı tarafından gösterileo 
bll!:ınükabul ve yardımı '.tükranl• 
yidetmiıtir. Çin heyeti dün ak
ıamki Anadolu ekspresiyle İr 
tanbula hareket etmiştir. 

Aydın vilayet defter
darlığından 

3686 numaralı kanunla evleD" 
me işlerinde kullanılan klğıtle · 
rın kıymetleri kntdırılmıştır. Bu 
kiğıtlar dauıga resminde 1 qo 

her türlü harç ve ma r flardall 
milstesaadır. Bayilerin ve evlen· 
me memurlarının ellerinde bu
lunan bu nevi evr kı mal snn' 
dığıua iade ederek bedelluiııİ 
almaları ve ilin tarihinden iti
baren bu gibi evıakı bedel ıntı' 
kabilinde satacaklar hakkıod• 
kanuni takibat yapıl cağa ilAO 
ohınur . 108 

1 



1Mihver devletleri ve Türkiyenin kuveti 
1 

RADYO 1 
VE . 

Alman İmparatorluğunun Kuruluşu 
Yuan: }11111eıl Tlgeli//e HHllla111 

Tercelfte .Jen : M. Nedim Milrt1n 

- 65 -
Bu ıuretle, kanunu, bütçenin 

llaabakkak her iki mecliıten de 
feçirilmesi lüzumunun temin 
•ttiti bir vazifenin arkasında 
•aldanabiliyorlardı. Bu busuı 
leınin edilmedikçe bir fCY yap· 
llaazlardı . Mecliıler anlafmıyor
lardı, bükOmct icizdi. 

Milme11iller meclisi derhal 
Ayan Mecliıinin bütçeyi değiı · 
Urıneai hususundaki kararının 
batıl Ye bllkllmsOz olduğu bak· 
~11adaki bir teklifi kabul etti. 
ffakikaten bu karar batıldı. 
'I&zakeratın ortasında Mecliı 
leiıi, meclisin &ğleden ıonra 
llıuvakkatea tatil edileceğini 

bildirdi Ancak, bir karar ve· 
'terek kapıda bekliyen araba 
ile, bu kararı Peeu lerin gürOl
ttu& kahkahaları araıında oku· 
)an Ayan meclisioe g&ndeı ecek 
~•dar vakit vardı. Bundan ıon 
ra her iki meclfı sal'aya çağl· 
l'lldı ve inikada nihayet verildi. 
ll&cadelenin birinci ravndı bit· 
•itti. 

Tatil kHa ıOrdO. kanuna eıa· 
•I ıaucibince miiteakıp ialkata 
lıl11unu saninia on beıinden 
leç ba,lıyamaıdı. Kanunu esa· 
•iye riayet edilmiyeceiini 
'' meclisin toplanmıyacağını 
'-nnedenle~ çoktu. Biamarckıa 
dGtuncesi blSyle değildi. O bil · 
t&11 kanuni icabatı en 11\ıı bir 
t•rzda tatbik ediyordu. Kanunu 
ttasinin metnine müracaatla 
takı. giSsteremiyeceği her hangi 

etmeleri llzımdır. 
Mecliı toplamr toplanmaz 

kırala verilecek bir ariıayı re-

ye koydu •e onun, nazırlan ta
rafından yanhı yola ıevkedildi· 

ii memleket vaziyetinin kendi· 
sine yaolıı olarak göılerildiii 

huıuıundaki bariz bir yalanı 

kabul etti. Bizim bildiğimiz ka· 

dar onlar da bildiriyorlardı ki 
••zırlar karaha emirlerini yeri-

ne getirmekteydiler, buna rağ
men bu keyfiyeti itiraf edemi· 

yorlardı. Mamafi Biımarck haki

kati ketme teıebbOı etmedi. 

Ariza krah mllteesair etti de

di. H•kkında tiklyet vaki otan 

itler kral namına yapılmııtı. 

ona karıı reliyorlardı. Müca· 

dele, Pruıyada idareyi kimin 

elinde bulunduracatı, Hobenzol · 

lern sarayının mt, yokıa parle· 
mentoaun mu idare edecefi bu-

ıusundaydı. Banan &zerine Biı· 
marck, ade~i dllr&ıti ile itti· 

bam edUdi. HllkBmdaran pbıi · 
yeti arkasına ıaklanıyor, f6pbe· 

Iİz b6yle yapmamaıı imkln111dır 
diyorlardı. Faaliyetinin biltlln 

mazereti lsraba emirlerini icra 
etmiı olmaktan ibaretti. 

Mücadelenin k6k0 ıonda ln
rahn iradesinin mi, yoksa mec-

liı ekıeriyetinin mi galebe ça

lacağı meselesinden batk• ne 
idi-? 

lngiliı adetini kabul etmek. 

kıralı• ismini zikirden imtina 
etmek, meclisin iddia ettiği 

Pariıtoa yazılıyor: 
AakerJ 1110teba111ılarıa noktai 

aaıarınca Ye Parlı ile Londra· 
da meYcut mallmata ıare, 
mihver devletlerinin harp plln· 
lan, garpte stratejik bir m&da· 
faayr, timall Afrika ile yakın 
ıarkta iae, yıldırım ıtlretilyle 
yapılacak olan bir taarruzu ıı .. 
tibclaf etmektedir. 

Harp baılar başlamaz, Sicil
ya, Pantelleria ve Libyadaki 
vaziyetlerine dayanarak, ltalyan 
donaoma11 ve Alman · ltalyan 
hava kuvvetleri, Franııılarla 
lnıilizlerio, Akdıenizin garbinden 

1 ıarkına geçmelerine her suretle 
enıel 'olacak ve baylellkle ge· 
rek aıker gerek malzeme gln· 

, dermek suretiyle, Mısır, Filiıtin, 
Suriye ve Yunaniıtana y•pıla· 
cak olan yard•m aksatılm1t ola
caktır. 

Bu plln tatbik edilirken bir 
Alman • ltalyau orduıu Libya .. 
dan ,Mııır ve Sudana biicum 
edecek, diğer bir ordu da, Bıtl· 
kanlar Uzerinden geçerek, Ana· 
dolu &zerinden, Suriye ile Filiı· 
tini iıgal etmif olacaktır. Bu .. 
nun neticeıinde, Lil>yadan hare
ket etmi' olan Ol'du kuvvetle
riyle Avrupadan sarkıp gelen 
ordular Filistinde birleımif ola
caktır. 8&1 maazzam !projenin 
tatbikine imlcAn 1ıa11l olunca 
da, harbin, mihver davletleri, 
lehine netlceleıımesi büyük bir 
ihtimal dahiline girecekmiş. 

Bu vaziyet a.6z 6nftnde tutu
lunc, tabiidir ki, gerek İngilte
re ile Fransa, gerek Almanya 
ile İtalya Türkiyenin yardımını 
temi• etmekle mükellef bulun· 
muılardır. 
ŞuD• teılim etmek lizımdır 

ki, Atatürk ve onun balefi is
met ln6nil, harpte mağliip edi· 
lerek yere serilen Türkiyeye, 
yeniden can vermiıler ve onu, 
birinci derecede, siyasi ve aı· 
keri bir kudret fakt&rü yap
mıılardtr. 

Sovyetlerle 1920 de yapılan 

Aıyadaki devletler grupunun 
batına geımittir. 

Atat6rk0n dahice bir eaeri 
olan Tllrk - Yunan ittifaka ile 

Tirkiye, Eıe denizini bir Tlrk· 
Yunan denizi haline aokınaı ve 

Balkan antantı neticeıinde Av· 

rupadald hudutlarını emniyet 
alboa almıthr. 

Buna bir de, TOrkiyenin coi· 
rafı vaziyetini ve ordusunun 

tekmil Balkanlardaki orduların 

ea bllyllğll ve en kuvvetliıi 
olduiunu da katmak llzımdır. 

iki mihver devletinden biri 
olan ltalya'aın Türkiye ile olan 

mtloaıebetleri hiç bir zaman 

memnuniyeti mucip bir tekil 
almamııtır . 

Balkan barbı esnasında, ltal· 
ya'nın Anadolu'da iıtili tuav· 

vurlarında olduğunu tnrkler u
nutmadıklan gibi, 1ıene bu dev

letio on iki adadaki tabkim!lb 

giSzlerinden kaçma mııtır. 

Bu vaziyet karıısında', ltalya 
hükOmeti türklerio kuıkulaama-

larnu euılı bir surette berta· 

raf etmeğe biç bir zaman mu· 

vaffak olmamıılardır; batta 1-
talya'nın ıonradan boğazlar an· 

laıma11na girruesi de, Roma ile 

Ankara ara11ndaki münasebette 
vuzuh verememiıti. 

Buna muk•bil, Cihan harbıa
dan ıonra, Almanya ile Tilrki· 

ye'nin mtlnasebeti çok iyi idi. 
Bu iki devlet araıında ekono-

mik mübadele, gittikçe daha 
canh bir ıeki• aldı. Alma• mi· 
hendiıleri Turkiye'de geniı bir 
faaliyet ıabuı bulclu . 

Fraou, muhtelif ıebebler yft

ıOnden, Tiirkiy~' de almanlarla 
rekabet edecek bir vaziyette 

değildi. B•ı vazifeyi, Turkiye,de 

uzun bir Atiye ıamil bir politi· 

kaya gGze ılan lnıiltere llzeriae 
aldı. 

SALI 18/7 /939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUÔU 

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

Kca. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kcı. 
12.30 Protram 
12.35 Turk mllziği 
1 - Neveser pefrevi 
2 - Sadettin kaynak·Neve· 

ter ıarkı Hicranla harap oldu 
3 - Sadettin pınar·Nebavent 

ıarkı· Hali yaıayor 
4 - Sadettin pınar- ISantur 

takıim 
5 - Salahettin pınar-Neha· 

veat ,a,kı· K6rfezdeki dalgın 
ıuya bak 

6 - Nqetklr-Mahur ıarkı· 
Gficendim ben saua 

13.00 Mtmleket saat ayarı, 
ajanı ve meteoroloji haberleri. 

13. 15-14 Ml.izik Ricbard Stra 
uu'ın eserleıinden .. PL) 

19.00 Pıoğram 
19.05 Müzik ( Lucienne Boyer 

nin p'iklar1ndan ) 
19. lS Tilrk mtiziği ( Faııl 

heyeti ) 
20.00 Memleket saat ayars, 

ajanı ve metoroloji haberleri 
20. 15 Konuıma 
20.30 Türk müziii ( Kllıik 

program. 
( A.akra radyosu küme ıe1 ve 

AZ beyi). 
21.10 Konuıma. 
21.25 Neıeli pllklar • R. 
21 40 Orkestra programının 

takimi - Mendelnobn ve Bizet 
hakkında Halil Bedi y6netken 
tarafından. 

21.45 Mdzik (Radyo orkeatra• 
11 • Şef: Praetori11a). 

1 - Meodelssohn· Bırtboldy: 
Hebridler uvetürü. 

2 - G. Biıet - Senfoni Do 
maj6r. · 

52.30 Müzik ( Scbubert in 
Lied leriaded • Pl). 

23.00 Son ajanı qaberleri, zi 
raat, esham, tahvilin, kambiyo 
nukut borsası ( fiyat ). 

ir hareketten dikkatle tevekki 
tdiyordu. HftkBmet gayret ve 
'latıvaffakiyetle vazife görmek
teydi, Hasımların, kral üzerin· 
deki nftfuzunu yıpratmak mak· 
~diyle kullanabilecekleri hiç 
qfr kaçamak noktası vermiyor
dta. Meclisin kabul ~tmediii pR· 
;•1-ı rı aarfeltikler i doğru idi 
d•kat, o zaman İ%ab etmiı ol· 

kanunu eıaıi nazariyeaioı, bll
k6mdaran ne karar vermek sa· ' 

llbiyeti ve ne de meıuliyeti 
bulunmaması t.rz•ndaki lngiliz 
nazariyeıini kabul etmek ola· 
cakb. 

Noge Ziirlıer Sagtunı doıtluk paktı neticeıind~, T6r
kiye, 18 inci aıırdanberi t•rk • 
hududundan mlbteribtir. Sa dal· ,,,.._"-----~A.A.~-.A.Jıo""' 

23,20 Milzik (cazbant • Pl.) 
23.SS ·24 Yarınki program. 

···················~ 

uta gibi bu onun hatası de
lildi. Kanunun derpiş ettiği 
••rtıar açıktı. 

Bütçeyi, Dzeriade taıhihat ya
l>abilecek olan avam kamarası
~· arzetmek hilkümetin vazifesi 
•di, Bundan sonra bütçe bir ka· 
~tiQ teklini alacaktı ki bunun 

~in de her iki meclisle birlikte 
cın muvafakah icap ediyordu. 

~Yaa meclisi tadilit teklifinde 

;'hınmak ıallhiyetioi haiz de
lildi. Fakat onların taleblerini 
.,,ddedebilirdi. 

011lar bu bldisede salibiyetleri· ,. 
1 kullanmıılar, kanun kabul 
'dilaaemiı. ve iki meclis anlaıa· 
ı.a•11119tı. Ne olacaktı ? Kanunu 
"'•i imdada yetlımiyordu, ba 
~lttada nokıaadı. Da itibarla 
i ~ktUnet mUmkiln oldajıı kadar 61 hareket etmeğe mecburdu. 
.., lalardan nezaretleri kapamala· 
,.; lrıtalara tediyatı kesmeleri, 
dietbleket biik6metini sona er· 

1 'llleleri beklenemezdi. Bir an
.::nıaya varıncaya kadar bütiln 
~ •111iyeti deruhte ederek mBm· 
'- olduio kadar iyt hareket 

bad paktı ile ise, Tilrkiye, ken· veda 
diıinden baıka, lraa, Irak ve 
Afganistan da dahil bulunduğu 

ederken 
Sonu oar -

Çocuk Esirgeme . 
Kurumnun Çocuk bakıcı okuluna 

kayıt şartlar -
Çocuk €sirgeme Kurumunun ~nkaradaki Çocuk Bakıcı 

okaluoa 7 temmuz 939 dan itibaren tatebe kaydına baılan
mııtrr. Kayıt muamelesi Aiustoı ıoDunda nihayet bulacaktır . 
Okul yatah ve meccanidir. Deraler nazari ve ameli olarak 
iki ıene ıürer, diploma alanlar kurumuD g6stereceil yerler
de maaıla iki ıene çabımaiı deruhte ederler. Okul yalnız 
bayanlara mabıuıtur. 

Kayıt ve kabul için ıu evrak gereklidir. 
1 - 18 yqından aıaiı olmamak, 
2 - ilk mektepten diploma almıı olmak, orta okul ve 

liıe talebesi tercilı edilirler. 
3 - Sıbbatı yerinde, ah.lkı iyi olmak. 
4 - Okula yazılmak isteyenler, Ankarada Çucuk Eıir· 

geme kurumu umumi merkezi reiılit'ne. bir iıtida ile milra
caat etmelidir. 

S - Kayıt lçlo gerekli evrak ıunlllrdır : 
Nufuı h&viyet c&zdanı. mektep diploma11, sabbat ve •ı• 

raporu, iyi bal kliıdı, 6ç fotojraf. 

GISrmeden sevmekle seai, kalbim üziUürken; 
Vuılet imkinını aramııda bulmutlum. 
Zengin vadil.,re coıkan g&nlüm ıiiıülürkeni 
Meıti gururunu umranından bilaıittim. 

Fıtkıraa servetlerin, kabarıp k6ptır0rkerı; 
Altın topraklaran candan ISplllürdO. 
Firkatle yanıp, melullne çekilirken; 
Y aimur gibi gcb yatları d&k616ra6. 

" Dayım ,, da ıevmitti bem, hayatınca bu yurdu; 
G&nnl mihrabında hatıratı uyurdu. 
Solmadı rubunda ula, bu diyarın ıünbülleri; 
H&ınile matem tutarmış, hüınlne dOıgOnleri. 

Erkence hatlar senin, gillten ve muattar bebarın; 
" Nil ,, nedir? Bilmem... kabrmı geri cnharın; 
Feyzinin asarı her ıahada, hayret efza ılrUaUr, 
Gerayanı hayatile, ' o kadar tevazua görinür. 

Kükremit toprakta medyun, senitı o bayati kanına, 
Nice muıtak g6çemenler, gelsinde barrnıın yanına. 

Bulunur esrarı bazain, ter, yere dlkOlilnce, 
Karııır gündüıle geceıi ta ıafaklar s&klllBnce . 

Gelif;, validi değilmi ? her d6nDttln; 
Olmazmı? Gurubu; akf8m ı&netin. 
S6nmeyen ıevdaları, ytUcleairken bu dlSntiı; 
Neler ilham ediyor? bilmem ... Şu fUsunkir ılrBnOı. 

lhrahim Akif Sakarya 
••• ,... +s• • • ...,_.. ' ••••••• .. ................... v •• ,..., 



Aydın tapu sicil mu· 
hafızlığından 

Aydının umurla k3y0n&n 
çıvkı değirmen mevkHnde batı· 
ıı mehmet veresesi ve muıtefa 
ali oğlu mebmet doiusu yol 
kuzeyi bacı oğlu mebmet ve 
ayvaz karısı emir &Yfe gtineyi 
ateı a bmet oğ1u ibrabim ile 
çevrili 1 hektar 50 ar zeytinli 
incir bahçesi umurlu kayünden 
nebi luzı esma çay yOzll hari · 
ccn ve adiyen satın almak ıu 
retiyle elinde iken medeni ka· 
nun içinde aınmnle veresesi ta 
rafından intikalen namlarına 
tescili istenmiıtir. 

T et.çili istenilen bahçe ve 
zeytinin tapu sicillinde kaydı 

olmadığından gazete ile ilin 
tarihinden t 1 gün sonra ma· 
hallinde tahkikatta bulunmak 
tizere memur yollanacakt•r. Bu 
yerle bir alikası olanlar varaa 
yerinde bulunacak memura ya· 
butta o giine kadar 1357 fit 
numarasiyle mliracaatları ilin 
olunur. 106 

Nazilli Belediyesinden: 
Nazilliye bir kilometre mesa 

fede Topan dağda belediyece 
yaptırılacak 740 lira 46 kuruı 
bedeli keşifli bina 2490 No. lu 
kanun hiikiimlerine g<Sre 21 
giln mOddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. istekliler t•rtname 
örneklerini fen d•ireıinden mec
canen alabilirler. istekliler SS 
lira 5.3 kuruşluk teminatı mu
vakkate makbuzlarile 1617/939 
Çarşamba gilnil saat 15 te 
belecfiye encümenine müracaat· 
ları ilin olunur. 

(70) 1 8 14 18 
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Aydın tapu sicil mu .. 
hafızlığından : 

Germencik nahiyesinin 6m~r

beyli köyOniln izğar mevkiinde 
taraftarı doğoıu ince Mebmed 

ve hacı Bekir zevcesi Babriy~ 
batısı mftlizım Mebmed ve kıs-

men yol kuzeyi Hafız Ahmed 
gnneyi yol ile çevrili 3 hektar 

80 ar miktarında tarla Ômer 
oğlu molla fbrabimia eskiden-
beri malı iken 40 sene önce 
61meıile veraseti evladları Ali 

ve Ayfeye kaldığı ve mczk6r 
tarlayı 35 ıene evvel araların· 

da birrıza taksim ederek bu 
yer Aliye isabet ettiği Alide 
kavgasız ve fasılasız mezkür 
tarihden beri bu gayri men· 
kulun müstekillen tasarruf et
mekte olduğu kayünde getirdi-

ği tasdikli ilmühaber mOoderi· 

catından anlatılmııtar . 

Gazete ile ilin tarihinden iti

baren 11 gün sonra mahalline 

cHıeti tasarrufunun tahkik ve 
tetkiki için memar yollanacak 

br bu taşıtsızla bir alakası o-

lanlar varsa o gün yerinde bu· 

lunacak olan memura veyahut 
1358 fiı Hyısiyle tapu idaresine 
muracaatı bildirilir. 
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lmtlyu aahibJ ve UmuQl1 N .. rly•t 

MOdQrll ı Etem MeıadrH 

Baııldıtı yer 
C ff P AaeımH·I 

IJ'3283!:Sll2211B22.'ll:Bm1~~2" 

1 HALKEVI 1 

1 

Bakım Evi Muayene Saatlan m 
Muayene pnl Saat Doktor arkadatımıun adı f 3 
Pazartesi 

C•rıamba 
.. 

PerıemlM 

.. 

Cuma 

J - 4 

4 - s 

2 - ' s - 4 

4 - s 

s - 6 

4 - s 

(•] 
Operatör Medeni Boyer Dl 
Doktor Fuat Bayraktar 

(Cilt h .. tahkluı mutahHıııı) 

Operat&r Nuri Erkan 
Doktor Şevket G3zaçau 

<Göz haatahklan mutaha11111) 

Doktor Mubım 
(iç haatahldarı mutah ... ıaı} 

Doktor ŞeYket Kırbq 
(lataal hastalıklar nuıtaba111u) 

Doktor M&nif Erman 
(Kadın ha1tahklar1 111qtabau111} ı 

Cumarteai 2 - 3 Doktor Nafiz Y azgaa t;i 
• 3 - 4 Doktor Halli Gazaychn P] 

~2~~&.11lESEPSLIS~&.'&S2~EBe~ 

AeAıı... · AA ~•AA6fa .. ~6 

j 6 Ay 1 
!· Vade ile elbise E 
~Yaptırmak istrseniz kadın ve erkek: 
' terzisi Muzaffer Eraydına koşunuz • 
fil T erzihanemde Sümerbank yerli mallarının hemen en em- • 

ıalsiz kumaılariyle ve 6 ay vade ile bilumum memurları- D 
mıza .elbise yapılmaktadır. 

4J En muteni biçki dikitle ve en özenişli provalarla müı· S 
41 terilerimizi memnun etmek israrındayım. D 

1 
Memurlarımızın bu fırsattan istifadeye koıacaklarını 

umarım. 

K tdın ve erkek terzihaneai 
4 Muzaffer Eraychn 
G Demiryolu caddesi: Aydın .................... , •. , ••••• 

• 

e 
i c • 1 • 41 • 
= • CI 
fJ • • • : 

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 edilmiş olarak tab edilmiştir 

Fiyatı 25 Kuruştur. 

Okul talebelerine 
Basımevimizde Okul talebeleri için hüviyet kartları hazırlanmışbr 

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. 

ı s Her Nevi Baskı, 
1 Cilt işleri 
1 Temiz işçilik, düzgün baskı, en igi kağıt .. 
• Buna mukabil ucuzluk isteyenler malba-
1 amıza baş vurmalıdırlar .. 
ı C. H .. P. Basımevi 

a. ......................................... . 
h • 

ilin 
4\ydın vilayet daimi 

encümeninden 
Aydın kOltOr dairesi için 257 

lira 50 kuruş muhammen bedel 
li defter ve çizelge bastırılacak 
br. Taliplerin yilzde yedi buçuk 

teminat akçeleriyf e 20171939 
tarihli perıembe günü saat 15 
de daimi encümen salonuna 
fazla malumat almak ve nümu
neleri g6rmek iı1teyenlerin her 
giin vilayet daimi encümen ka -

lemine mürecaatları ilin olunur. 
92 . 11 14 16 18 

Zayi 
Mululiyet maaıımı almak için 

istimal ettiğim mOhrllmü zayi 
ettim. Yenisini alacaiımdan es
kisinin hllkmü olmadıiını ilin 
ederim. 

G6mOı Yeni k6yden 
maUUlerden 

lbrahim Karanfil 

~ - t tts' = -
Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mahallesinde sailık yordu, tim~ 
cerrahi kadın hastalıkları ve rontken servisleri ikmal edil.,.... 
açılmıı. Hasta kabulOne baılamıttır. 

Yurtda birinci sınıf miihhassıı doktorl•nmıı tarafıadaa il" 
türlii erkek kadın ameliyatlara ve rontken maayeneleri yapıllll•~ 
ve tedavileri fennin son kabul ettiti hbbi esaslar •e elerk,... 
dıireıiade takip edilmeldetir 


